Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 4. štvrťroku 2013

5) Novela zákona o dani z príjmov
zavedenie daňovej licencie
zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb na 22%
Zámer opatrenia: zníženie administratívneho a daňového zaťaženiapodnikateľských subjektov, nekompromisný,
koncepčný a systematický boj proti daňovým únikom a zvýšenie právnej istoty daňovníkov a atraktivity
podnikateľského prostredia
Obsah opatrenia:
• sadzba dane z príjmov právnických osôb sa znížila z 23 na 22%
• došlo k zrušeniu oznamovacej povinnosti pri platbách v hotovosti, vzhľadom na prijatie zákona obmedzujúceho
platby v hotovosti
• po novom môžu všetci daňovníci uplatňovať daňové výdavky pomocou daňovej evidencie ak ide o daňovníkov
o s príjmami z podnikania
o s príjmami z inej samostatne zárobkovej činnosti
o s príjmami z prenájmov
o s príjmami z použitia diela alebo umeleckých výkonov
• daňovníci majú na výber, či budú viesť jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo alebo daňovú evidenciu
• bola zavedená nová definícia daňovníka, voči ktorému sa uplatňuje zvýšená sadzba dane vyberanej zrážkou – sú
ňou fyzické a právnické osoby s trvalým pobytom, resp. sídlom v štáte, s ktorým SR nemá uzavretú platnú
a účinnú medzinárodnú zmluvu obsahujúcu klauzulu o výmenne informácii na daňové účely (okrem krajín
Európskej únie); všetky platby ktoré budú smerovať takýmto daňovníkom budú zdanené 35% sadzbou a budú
musieť byť oznámené správcovi dane prostredníctvom tlačiva,
• medzi najpodstatnejšie zmeny patrí zavedenie daňových licencií, pričom sa zavádzajú v troch výškach podľa
obratu a toho, či je daňovník platiteľom DPH a to nasledovne:
o 480 € ak nie je platiteľom DPH a ročný obrat neprevýšil 500 000 €
o 960 € ak je platiteľom DPH a ročný obrat neprevýšil 500 000 €
o 2 880 € ak je ročný obrat daňovníka vyšší ako 500 000 €
• ďalšie pravidlá daňových licencií sú:
o daňovú licenciu bude povinný zaplatiť aj daňovník, ktorý je v strate
o pokiaľ daňovník nebude podnikať celý rok, zaplatí len súčin 1/12 daňovej licencie a počtu mesiacov
v ktorých podnikal
o pokiaľ daňovník zamestnáva aspoň 20% zamestnancov so zdravotným postihnutím, zaplatí len 50%
daňovej licencie
• medzi daňovníkov, ktorí nebudú platiť daňové licencie patria napríklad:
o daňovníci v roku, v ktorom si založili spoločnosť
o daňovníci nezaložený alebo nezriadený na podnikanie
o verejné obchodné spoločnosti
o živnostníci
o daňovníci, ktorí sú v konkurze alebo likvidácii
o daňovníci prevádzkujúci chránenú dielňu alebo chránené pracovisko
• menia sa aj pravidlá pri využívaní motorových vozidiel a to
o služobných na súkromné účely, ktoré predstavuje nepeňažný príjem zamestnanca, ktorý sa zdaňuje
o vlastných používaných na podnikateľskú činnosť vykonávanú na inom mieste ako pravidelne
• do daňových výdavkov zamestnávateľa sa po novom jednoznačne zahrňujú výdavky na dopravu zamestnancov
v prípade, ak sa na miesto výkonu práce a späť nemôže zamestnanec preukázateľne dopraviť verejnou dopravou
• výraznou zmenou prešlo ustanovenie upravujúce dodatočné zdaňovanie dlhu voči tým, ktorí majú záväzky vo
vzťahu k daňovníkovi; opatrenie sa týka neuhradených záväzkov, ktoré sú daňovými výdavkami; daňovník bude
povinný zvýšiť základ dane v závislosti od počtu dní, ktoré uplynuli od lehoty splatnosti neuhradeného záväzku
a to nasledovne:
o o 20 % menovitej hodnoty záväzku, ak od uplynutia splatnosti prešiel jeden rok,
o o 50 % , ak od uplynutia splatnosti záväzku prešli dva roky
o o 100 %, ak od uplynutia splatnosti prešli tri roky
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•

novela taktiež prináša zjednodušenie poukazovania 2 % podielu zaplatenej dane zamestnancom
prostredníctvom hlásenia u zamestnávateľa

Názory proponentov:
• V časoch krízy, teda za posledné štyri roky, v priemere až 60 percent právnických osôb neplatí daň z príjmu. Tieto
čísla hovoria o tom, že neplatenie daní je na Slovensku dlhodobý problém a my sa ho snažíme riešiť zavedením
daňových licencií.
• Daňové licencie nie sú nová daň. Je to inštitút, ktorý je odpočítateľný od kladnej daňovej povinnosti.
• Je tu mnoho pozitívnych reakcií od podnikateľov na toto opatrenie. Podnikatelia vidia, že sú mnohí, ktorí majú
firmy, sú roky v strate, ale žijú si komfortným životom. Čiže neplatia dane, lebo ich firmy sú oficiálne v strate, ale
napriek tomu sa im darí. Zavedenie licencií poctiví podnikatelia považujú za nástroj, ktorý vyčistí toto prostredie.
• Cieľom licencií bolo zdanenie obchodných spoločností, ktoré sa dlhodobo vyhýbajú plateniu daní, nie podnikov,
ktoré si plnia svoje povinnosti, no zažili jeden či niekoľko horších rokov,
Názory oponentov:
• To, že firme nevznikne daňová povinnosť automaticky neznamená, že firma podvádza. Uplatňovať princíp
kolektívnej viny je absurdné. Netreba si mýliť účtovnú stratu a podvádzanie.
• Táto vláda, ktorá hovorí o svojej sociálnosti, likviduje malých podnikateľov. Naopak, podporuje veľké firmy a
finančné skupiny.
• Takto sa možno získa pár eur pre štát navyše, ale množstvo ľudí príde o prácu.
• Argumentácia, že 60 % firiem neplatí dane je nekvalifikovaná, pretože je veľký rozdiel neplatiť dane a nemať
daňovú povinnosť. Ak niekto zámerne neplatí dane, je to podvodník. Ak sa však niekto dostane do účtovnej
straty, je to normálna súčasť podnikania, čo sa bežne stáva pri obstarávaní hmotného majetku, investovaní,
alebo poklese zákaziek.
Primárny zdroj:: Novela zákona (č. 463/2013) o dani z príjmov
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4567

Stav opatrenia v legislatívnom procese: Schválené v NRSR 3.12.2013 v 3. čítaní; účinnosť od: 1.1.2014
Navrhovateľ: Ministerstvo financií SR
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