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Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 4. štvrťroku 2010

Novela zákona o dani z príjmov
zjednotenie paušálnych výdavkov pre SZČO na 40 %; zrušenie niektorých výnimiek, ktoré znižovali základ dane FO;
rozšírenie základu dane o ďalšie príjmy; zavedenie emisnej dane pre nadlimitné kvóty so sadzbou 80 %
Zámer opatrenia: ozdravenie verejných financií a zlepšenie daňového systému
Obsah opatrenia:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

zjednocujú sa paušálne výdavky pre SZČO na 40 %
nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a manželku (manžela) sa bude uplatňovať na aktívne príjmy (príjmy zo
závislej činnosti, z podnikania alebo samostatne zárobkovej činnosti)
nezdaniteľné minimum sa vracia na pôvodnú hodnotu, a to 19,2 násobok životného minima
ruší sa zníženie základu dane pre zdravotníkov o náklady na špecializačné vzdelávanie
ruší sa nezdaniteľná časť základu dane na účelové sporenie, životné poistenie a doplnkové dôchodkové sporenie
pri príjmoch z prenájmu, z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného
a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov a
z prevodu účasti na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv
družstva sa ruší ich oslobodenie od dane do výšky 5-násobku životného minima a nahrádza sa pevnou čiastkou 500 €
zjednocuje sa spôsob odpisovania hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu s inými formami
obstarávania
príjem, u ktorého sa vybraním dane zrážkou považuje daňová povinnosť za splnenú, nebude zahrnutý do základu dane
vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste sa bude považovať zdaniteľný príjem
zavedenie emisnej dane
zdaňujú sa emisné kvóty zapísané v rokoch 2011 a 2012
základ dane z emisných kvót sa určí ako súčet násobkov prevedených emisných kvót v jednotlivých kalendárnych
mesiacoch a priemernej trhovej ceny emisných kvót za kalendárny mesiac predchádzajúci mesiacu, v ktorom sa
uskutočnil ich prevod a násobku nespotrebovaných emisných kvót a priemernej trhovej ceny emisných kvót za
príslušný kalendárny rok
sadzba dane je 80 %
daňové priznanie sa bude podávať k 30.6. nasledujúceho kalendárneho roka
priemerné ceny emisných kvót bude zverejňovať ministerstvo na svojej webovej stránke
prezident vrátil zákon
kvôli dôslednému odôvodneniu, ktoré v dôvodovej správe chýbalo
kvôli pochybnostiam o súlade novej emisnej dani s ústavou (princípmi právneho štátu)
úprava nie je v súlade s príslušnou európskou smernicou o obchodovaní s emisnými kvótami

Názory proponentov:
zníži sa administratívne zaťaženie novovzniknutých daňovníkov, pretože sa ruší povinnosť osobitne nahlasovať
správcovi dane predpokladanú daň na účely výpočtu preddavkov na daň z príjmov
• rušenie daňových výnimiek by malo priniesť štátu v budúcom roku 71 miliónov eur a nová emisná daň minimálne 9,4
milióna eur
•

Názory oponentov:
vláda často šetrí aj tam, kde z toho veľa nezíska, ale niektorým skupinám tým výraznejšie uškodí
ľudí, ktorí prenajímajú byty či domy čaká administratívne bremeno, pretože sa budú musieť zaregistrovať ako
samostatne zárobkovo činné osoby, prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne, robiť si ročné zúčtovanie dane a podávať
daňové priznanie a povinnosť platiť odvody budú mať bez ohľadu na to, či sú zamestnaní a či už za nich zamestnávateľ
odvádza zdravotné odvody
• novela zákona výrazne deformuje jednotný trh s kvótami skleníkových plynov, znevýhodňuje domácich producentov
oproti ich konkurencii minimálne na trhu EÚ, a tým pre nich zhoršuje podnikateľské prostredie
•
•

Primárny zdroj: Novela (č. 548/2010) zákona (č. 595/2003) o dani z príjmov
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3531#IIICit

Stav opatrenia v legislatívnom procese: schválené 21.12.2010 v NR SR v 3 čítaní; účinnosť od: 1.1.2011
Navrhovateľ: Ministerstvo financií SR
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