Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v I. polroku 2021

3) Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o
niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti
so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení
neskorších predpisov
Zmiernenie podmienok pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa
Zámer opatrenia: Cieľom predkladaného návrhu je pomôcť daňovníkom postihnutým ekonomickými opatreniami
prijatými v rámci mimoriadnej situácie vyvolanej nebezpečnou nákazlivou ľudskou chorobou Covid-19, a to
zmiernením podmienok pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa podľa § 33 zákona o dani z prí jmov, a
uplatnením výdavkov zamestnávateľov alebo daňovníkov s príjmami z podnikania alebo z inej samostatne
zárobkovej činnosti, ktoré vynaložili na testovanie alebo v súvislosti s ním na zistenie nákazlivej choroby COVID –
19 a prevenciu pred ňou za daňové výdavky.
Obsah opatrenia:
Návrh zákona zmierňuje podmienky pri uplatňovaní nároku na daňový bonus na dieťa u tých fyzických osôb
(zamestnancov, podnikateľov a SZČO), ktorí v zdaňovacom období 2020 vplyvom pandémie nesplnili podmienku
dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. Na účel uplatnenia nároku na
daňový bonus sa za zdaniteľný príjem bude považovať aj príjem, ktorý je oslobodený od dane, a to:
- plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce v čase krízovej situácie,
- dotácia na odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovanie negatívnych vplyvov krízovej
situácie mimo času vojny a vojnového stav na oblasť kultúry,
- prijaté nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho
opatrenia alebo izolácie v čase krízovej situácie a
- prijaté ošetrovné v čase krízovej situácie.
Počas obdobia pandémie sa za daňové výdavky budú považovať výdavky (náklady) zamestnávateľa alebo
daňovníka s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré vynaložil na testovanie
alebo v súvislosti s ním z dôvodu zistenia nákazlivej choroby COVID 19 a zabráneniu jej šírenia, pričom sa jedná
aj o výdavky vynaložené na blízke osoby zamestnanca alebo daňovníka s príjmami z podnikania alebo z inej
samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, a výdavky daňovníka na fyzické osoby,
ktoré vykonávajú činnosť pre daňovníka v mieste jeho podnikania.
Názory proponentov:
pozitívny vplyv na sociálne prostredie, nakoľko na účely uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa za zdaňovacie
obdobie 2020 sa zmierňujú podmienky a na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných príjmov podľa § 5 alebo §
6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy bude posudzovať aj plnenia, ktoré sú oslobodené od dane
Názory oponentov:

Primárny zdroj: Zákon (č. 47/2021), ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
v znení neskorších predpisov
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8108
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