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Primárnyy zdroj: Vládn
ny návrh záko
ona, ktorým sa mení a do
opĺňa zákon č.
č 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v
znení nesskorších pred
dpisov a o zm
mene a dopln
není niektorýých zákonov
http://www.nrsr.sk/aappbin/SSLP..ASP?WCI=SSSLP_NZWorkkitemHist&W
WCE=Master==2011
Navrhovaateľ: Ministeerstvo financiií SR
Zámer op
patrenia: Zvýýšiť mieru solidaritu v spo
oločnosti úprravou zdaňovvania príjmovv fyzických osôb a
právnickýých osôb.
Obsah op
patrenia: Posslanci NR SR dňa 6.12.200
06 schválili novelu zákonaa o dani z prííjmu. Zmeny nastali v
oblasti nezdaniteľnéh
ho základu daane. Kým v d
doteraz platn
nej úprave si každý mohol uplatniť
odpočítaateľnú položkku vo výške 1
19,2 násobku
u životného m
minima (95 616 Sk k 1. jan
nuáru 2007), podľa
novely si odpočítateľľnú položku v plnej výške môže uplatn
niť len ten, ko
oho ročný základ dane saa rovná
0‐násobok su
umy platného
o životného m
minima (498 tis. Sk), čo odpovedá hru
ubej mzde
alebo je nižší ako 100
Ak základ dan
ne u fyzickej osoby presiaahne túto hraanicu odpočíítateľná polo
ožka sa
47 600 Sk mesačne. A
u dane presahujúceho 10
00 násobok žiivotného min
nima. Na
znižuje o 25 halierov na každú korunu základu
odpočítaateľnú položkku nebudú m
mať nárok daň
ňovníci s hrubým mesačn
ným zárobkom
m prevyšujúccim 79 960
Sk. Podobne sa má po
ostupne znížžiť aj výška neezdaniteľnej časti základu
u dane na maanželku (man
nžela),
om v domácn
nosti.
ktorá žijee s daňovníko
Výnosy p
plynúce podieelnikom z po
odielových lisstov sa budú podľa schvállenej novely zdaňovať zráážkovou
daňou prri ich výplatee správcovsko
ou spoločnossťou. Zrovnop
právni sa spô
ôsob ich zdan
nenia so zdan
nením
úrokov p
plynúcich z ússporných vklaadov. Podielnici tak stratia nárok na o
oslobodenie od dane výnosu
nižšieho ako päťnáso
obok životnéh
ho minima.
ň, ktorú predkladateľ prip
pravil so zámerom podpo
oriť malých
Zmena nastala aj v platení preddaavkov na daň
ou sa posúva výška daňovvej povinnostti, od ktorej jje fyzická oso
oba
a strednýých podnikatteľov. Novelo
povinná štvrťročne platiť preddavvky na daň zo
o súčasnej úrrovne 20‐tisícc korún na 50
0‐tisíc korún.
hválenej novvely si zamesttnávatelia bu
udú môcť ako
o odpočítateľnú položku vo výške 6 % z úhrnu
Podľa sch
miezd zamestnancovv uplatniť už len
l príspevkyy na doplnko
ové dôchodko
ové sporeniee. V prípade p
príspevkov
na účelovvé sporenie a životné poiistenie to už nebude možžné.
Zostala zzachovaná možnosť asignácie dane v súčasnej
s
výškke 2 % pre fyyzické aj právvnické osoby, ale iba na
presne vyymedzený okkruh činností mimovládneho sektora.. A to:
a) ochran
na a podporaa zdravia; preevencia, liečb
ba, resocializzácia drogovo
o závislých v oblasti zdravvotníctva a
sociálnycch služieb,
b) podpo
ora športu deetí, mládeže a občanov zd
dravotne posstihnutých,
c) poskyttovanie sociáálnej pomoci,,
d) zachovvanie kultúrn
nych hodnôt.

Minimáln
na čiastka, kttorú môžu po
oukázať fyziccké osoby v rámci daňoveej asignácie jee 100 Sk (pri
právnickýých osobách 250 Sk). Dotteraz platná právna úpravva umožňovaala asignáciu už od 20 Sk pri
fyzických
h osobách.
Novela zákona nadob
búda účinnossť 1. januára 2007.
Hlasy pro
oponentov: zzachovala sa rovná daň; zvýši
z
sa mieraa solidarity v spoločnosti,, keď ľudia s
nadštand
dardnými prííjmami budú odvádzať viaac do štátneh
ho rozpočtu; novela pozittívne ovplyvn
ní verejné
financie, predpokladáá sa navýšenie príjmov šttátneho rozpočtu
Hlasy oponentov: zvýýši sa daňovéé zaťaženie pre vyššie príjjmové skupin
ny; skompliku
uje sa daňovvý systém;
zníži sa m
motivácia k vyyšším pracovvným výkono
om a zvýši mo
otivácia k ob
bchádzaniu záákona; zvýšenie
príjmov šštátneho rozpočtu bude zanedbateľn
z
é; združenia,, ktoré nepattria do zákon
nom vymedzeeného
okruhu sstratia nárok na získanie 2 % z daní.

