
Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v II. polroku 2020  
 

12) Novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o 
dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony

Reakcia na potrebu transpozície článku 9a Smernice Rady (EÚ) 2017/952 
 
 

Zámer opatrenia:    

Návrhom zákona reaguje na potrebu transpozície článku 9a Smernice Rady (EÚ) 2017/952, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími 

krajinami. Rovnako je cieľom aj znižovanie administratívnej záťaže daňovníkov.

 

Obsah opatrenia:
 

 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony 

a.  opatrenia zamerané proti daňovým únikom a  agresívnemu daňovému plánovaniu: 
o zavedenie pravidiel pre zdaňovanie príjmov kontrolovaných zahraničných spoločností, tzv. CFC 

spoločností aj u fyzických osôb, 
o transpozícia smernice EÚ týkajúca sa reverzných hybridných nesúladov, 

b. propodnikateľské opatrenia: 
o oslobodenie plnení poskytovaných v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania 

zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s pandémiou a príspevkov poskytnutých Ministerstvom kultúry 
SR na zamedzenie negatívnych dôsledkov spôsobených pandémiou, 

o opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň z príjmov, 
o zavedenie možnosti súbehu uplatnenia superodpočtu na výskum a  vývoj a príspevku na pracovné miesta 

poskytovaného v rámci aktívnej politiky práce, 

c. ďalšie opatrenia: 
o zmeny pri uplatňovaní daňového bonusu, 

o zmeny pri uplatňovaní 15 % sadzbe dane, 
o zrušenie oslobodenia 13. a 14. platu, 

o vypustenie opatrení týkajúcich sa oblasti kúpeľníctva, 
o vypustenie zvýhodneného odpisovania tzv. podnikového bývania,  

o posun účinnosti automatickej registrácie na daň z príjmov. 

 

Názory proponentov:   

     zlepší sa podnikateľské prostredie v SR, a to najmä zavedením opatrení v oblasti preddavkov na 
    daň z príjmov 

     návrh zákona pozitívne ovplyvní predovšetkým daňovníkov fyzické osoby – podnikateľov a 

     právnické osoby, ktorým bude správca dane zasielať oznámenie o výške a splatnosti   
     preddavkov na daň z príjmov 

     pozitívne ovplyvní návrh zákona aj daňovníkov – právnické osoby, ktoré nebudú musieť   
     vykonávať vyrovnanie preddavkov zaplatených do lehoty na podanie daňového priznania 

Názory oponentov:  

   negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy 

     negatívny vplyv na priame finančné náklady podnikateľov 

 

 

Primárny zdroj:  Zákon (č. 416/2020), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7896 

Stav opatrenia v legislatívnom procese: Zákon vyšiel v zbierke Zákonov 29.12.2020; účinnosť od: 01.01.2021

Navrhovateľ:  vláda (Ministerstvo financií SR)
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