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Právne predpisy novelizované v roku 
2015

• Zákon o dani z príjmov 

• Zákon o dani z pridanej hodnoty 

• Zákon o správe daní (daňový poriadok) 

• Zákon o sociálnom poistení 

• Zákon o účtovníctve



Daň z príjmov PO

• Daňovník
– Právnická osoba

• Predmet dane
– Všetky príjmy a výnosy z činnosti daňovníka 

a z nakladania s jeho majetkom
• Základ dane

– Rozdiel medzi príjmami a výdavkami, či 
výsledok hospodárenia právnickej osoby 
upravený o odpočítateľné a pripočítateľné 
položky

• Sadzba dane 22%



Daňová licencia

Charakteristika daňovníka Výška daňovej 

licencie

Neplatiteľ DPH s obratom do 500 tis. € 480 €

Platiteľ DPH s obratom do 500 tis. € 960 €

Obrat nad 500 tis. € (bez ohľadu na to, či je

alebo nie je daňovník platiteľom DPH) 2 880 €



Prehľad noviel Zákona o dani z príjmov 
s účinnosťou nadobudnutou v roku 
2015

DÁTUM ÚČINNOSTI NOVELA

1. 1. 2015 – 14. 3. 2015
371/2014 Z. z., 364/2014 Z. z., 
183/2014 Z. z., 333/2014 Z. z.

15. 3. 2015 – 31. 03. 2015 25/2015 Z. z.

1. 4. 2015 – 30. 6. 2015 62/2015 Z. z.

1. 7. 2015 – 31. 8. 2015 140/2015 Z. z.

1. 9. 2015 – 30. 12. 2015 176/2015 Z. z., 61/2015 Z. z.

1. 1. 2016
79/2015 Z. z., 463/2013 Z. z., 
140/2015 Z. z., 180/2014 Z. z., 
253/2015 Z. z.



Zákon 333/2014 Z. z.

• Postupy odpisovania

– 6 odpisových skupín

– Obmedzenie zrýchlených odpisov

– Zrušenie leasingového odpisovania

• Zavedenie pravidiel nízkej kapitalizácie

• Limitované náklady pri majetku používanom i 
na súkromné účely

• Limitované náklady na luxusné osobné 
automobily

• „Superodpočet“ na výskum a vývoj



Zákon 333/2014 Z. z. – pokr.

• Transferové oceňovanie i pre tuzemské závislé 
osoby

• Umorovanie daňových strát počas štyroch 
zdaňovacích období

• Rozšírenie daňových výdavkov a zdaniteľných 
príjmov naviazaných na úhradu

• Rozšírenie povinnosti prerušenia odpisovania
• Zrušenie niektorých daňových rezerv
• Reklamné predmety
• Likvidácia zásob potravín ako nedaňový 

výdavok



Zákon 333/2014 Z. z. – pokr.

• Zostatková cena predaného vybraného 
dlhodobého majetku uznaná ako daňový 
výdavok je limitovaná výškou príjmu z jeho 
predaja 

• Rozšírenie daňovej uznateľnosti plnení 
poskytnutých zamestnancom



Zmena v daňových licenciách od 
1.1.2016
• Z povinnosti platenia daňovej licencie budú 

vyňaté pozemkové spoločenstvá, ak splnia 
nasledujúce podmienky:

1) Príjmy dosiahne len z vykonávania 
poľnohospodárskej výroby a s ňou 
súvisiaceho spracovania alebo úpravy 
poľnohospodárskych produktov a príjmy z 
hospodárenia v lesoch a na vodných 
plochách,

2) Ročný obrat z uvedených činností neprevýši 
sumu 10 000 Eur



Zákon č. 253/2015 Z. z. – ustanovenia 
uplatňované pri účtovných závierkach za 
rok 2015
• Daňovými výdavkami len po úhrade budú aj 

náklady na získanie noriem a certifikátov
• Cestovná náhrada poskytnutá zamestnancovi 

nad rámec zákona je daňovo uznateľná len 
v prípade, ak je u zamestnanca zdaniteľným 
príjmom

• Vytvára sa možnosť vytvorenia opravnej 
položky aj k príslušenstvu pohľadávky 

• Do daňových výdavkov si bude možné uplatniť 
celú zostatkovú cenu technického zhodnotenia 
budov a stavieb zaradených do 6. odpisovej 
skupiny



Zákon č. 253/2015 Z. z. – ustanovenia 
uplatňované pri účtovných závierkach za 
rok 2015

• Ruší sa pojem „reprodukčná obstarávacia 
cena“ 

• Zrážkovou daňou (sadzba 19%) sa budú 
primárne zdaňovať aktívne autorské príjmy z 
vytvorenia diela a z podania umeleckého 
výkonu podľa autorského zákona aj pasívne 
autorské príjmy z použitia diela a použitia 
umeleckého výkonu

• Vyplácaný podiel na zisku (dividenda) nebude 
predmetom dane (u právnickej osoby) len v 
takom rozsahu, v akom nie je daňovým 
výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento 
podiel na zisku



Daň z motorových vozidiel
• Samostatná daň - Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z 

motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

• Zjednotenie sadzieb dane pre celé územie SR
• Úhrada dane sa bude realizovať na jeden celoslovenský účet
• Dochádza k pozitívnej zmene miestnej príslušnosti dane, 

kedy správcom dane sa stáva daňový úrad podľa sídla 
právnickej osoby a nie podľa miesta evidencie vozidla

• Rozšíril sa predmet dane o vozidlá kategórie L
• Od dane už nie sú oslobodené vozidlá, ktorých držiteľom je 

VÚC, vozidlá používané výhradne v poľnohospodárskej 
výrobe a v lesnej výrobe ostávajú oslobodené od dane

• Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom v 
boli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa zákona, kedy sa 
vozidlo začne považovať za predmet dane



Záver

• Pokračujúci proces konsolidácie verejných 
financií, snahy o zamedzenie daňovým 
únikom

• Rozsiahle zmeny v roku 2015, rovnaký trend 
aj pre rok 2016

• Dopad na výšku daňového zaťaženia 
podnikateľských subjektov sa očakáva 
negatívny
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