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4) Novela zákona o dani z príjmov 

zavedenie progresívneho zdaňovania fyzických osôb; zvýšenie sadzby dane pre právnické osoby; 
obmedzenie možnosti uplatnenia paušálnych výdavkov pre živnostníkov

 

Zámer opatrenia:    konsolidovať verejné financie a znížiť deficit verejných financií pod 3 % HDP v roku 2013 

Obsah opatrenia: 

• zrušenie rovnej dane 

• zavedenie sadzieb pre fyzické osobyfyzické osobyfyzické osobyfyzické osoby vo výške 

o  19 %19 %19 %19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku životného minima 

o  25252525 %%%% zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima 

• zvýšenie sadzby dane pre právnické osoby zprávnické osoby zprávnické osoby zprávnické osoby z    19 % na 23 %19 % na 23 %19 % na 23 %19 % na 23 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu 

• zavedenie novej osobitnej sadzby dane pre niektorých ústavných činiteľov vo výške 5 % 

• obmedzenie paušálnych výdavkovobmedzenie paušálnych výdavkovobmedzenie paušálnych výdavkovobmedzenie paušálnych výdavkov nananana maximálne 5040504050405040 €€€€ ročneročneročneročne (420 € mesačne) 

• zrušenie možnosti uplatnenia paušálnych výdavkov pri prenájme nehnuteľností 

• sprísnenie podmienok na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku s ktorou žije 

daňovník v jednej domácnosti: 

o ak sa stará o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa, a to do zániku nároku na rodičovský 

príspevok na dieťa alebo 

o ak poberá príspevok na opatrovanie  

o ak je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie. 

• zachovanie sadzby dane pre daň vyberanú zrážkou na úrovni 19 % 

• obmedzenie možnosti uplatnenia daňového bonusu len za podmienky, že daňovník dosahuje zákonom určenú 

minimálnu výšku „aktívnych príjmov“; najviac však do dovŕšenia 19 rokov vyživovaného dieťaťa 

• zrušenie možnosti predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania 

Názory proponentov: 

• prijatím opatrenia sa udržiava efektívny, jednoduchý a neutrálny daňový systém pri súčasnej povinnosti 

konsolidácie verejných financií 

• návrh zákona predpokladá pozitívny vplyv na verejné financie vo výške 376,6 mil. € (0,51 % HDP) v roku 2013 

• selektívne zdanenie lepšie zarábajúcich ochráni nízkopríjmové skupiny pred plošným zvýšením daní 

(napríklad DPH) 

• progresívne zdaňovanie príjmov zvyšuje mieru solidarity a spravodlivosti v daňovom systéme 

Názory oponentov: 

• zrušenie rovnej dane celkovo vnáša do povedomia daňovníkov neistotu a obavy pred ďalším zvyšovaním daní 

v budúcnosti, čo má za následok obmedzenie investícií, ktoré podporujú ekonomický rast 

• nezamýšľaným dôsledkom novely zákona môže byť celkove nižší výber dane v dôsledku daňovej optimalizácie 

• zvyšovanie daní pre „bohatých“ (firmy a podnikateľov)  sa v konečnom dôsledku negatívne dotkne aj 

nízkopríjmových zamestnancov, na ktorých zamestnávanie ostane menej zdrojov 

• zvýšením daní z príjmov sa môže Slovensko stať menej atraktívnou krajinou v očiach investorov 

 
Primárny zdroj:  :  :  :  Novela zákona (č. 395/2012) o dani z príjmov 
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4203 

Stav opatrenia v legislatívnom procese:    Schválené v NRSR 4.12.2012 v 3. čítaní; účinnosť od: 1.1.2013 

Navrhovateľ:        Ministerstvo financií SR 

  


