Spravodajca 03/2010
V tomto Spravodajcovi Vás chceme oboznámiť s najdôležitejšími plánovanými zmenami v zákone
o dani z príjmov, zákone o zdravotnom poistení a v zákone o sociálnom poistení, ktoré majú byť
účinné od 1. 1. 2011. Uvedené návrhy boli parlamentom prerokované v prvom čítaní a k ich
schváleniu má dôjsť koncom novembra 2010.

1.

Plánované zmeny v zákone o dani z príjmov

•

•

•

Významným navrhovaným opatrením je zjednotenie podmienok odpisovania hmotného
majetku obstaraného formou finančného prenájmu (lízingu) s ostatnými formami obstarania
hmotného majetku. Uvažuje sa teda o zrušení možnosti odpísať majetok obstaraný formou
lízingu počas doby lízingu. Pre daňové účely bude musieť nájomca odpisovať predmet
nájmu počas doby odpisovania stanovenej zákonom o dani z príjmov. Pri postúpení
predmetu finančného prenájmu sa bude u nového nájomcu postupovať ako v prípade kúpy
majetku, t.j. nový nájomca zaradí predmet finančného prenájmu ako novoobstaraný majetok
a odpisuje ho počas doby odpisovania stanovenej v § 26. Menia sa tiež ostatné ustanovenia
zákona týkajúce sa finančného prenájmu (napr. zrušenie daňových odpisov určovaných
s presnosťou na mesiace).
Návrh zavádza zjednodušenie platenia preddavkov na daň z príjmov právnických osôb
u novovzniknutých daňovníkov. Ak bude ich prvé zdaňovacie obdobie kratšie ako 3
mesiace, v nasledujúcom zdaňovacom období budú platiť preddavky len na základe
predpokladanej dane, ktorú nemusia osobitne oznamovať daňovému úradu ale ju len uvedú
v daňovom priznaní za prvé zdaňovacie obdobie.
V súvislosti so zdaňovaním fyzických osôb sú navrhnuté nasledujúce obmedzenia
niektorých výhod a výnimiek zo zdanenia daňou z príjmov:
a) zjednotenie výšky paušálnych výdavkov na 40 %;
b) zrušenie nezdaniteľných častí základu dane na účelové sporenie, životné poistenie
a doplnkové dôchodkové sporenie;
c) nahradenie oslobodenia do výšky 5-násobku životného minima (t.j. do výšky 925,95 €)
pevne stanovenou sumou vo výške 500 eur a to pri príjmoch z prenájmu,
z príležitostných činností a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí a ďalších druhov
príjmov;
d) zrušenie oslobodenia od dane z príjmov z predaja bytov po uplynutí dvoch rokov
trvalého pobytu predávajúceho v tomto byte (naďalej platí oslobodenie od dane pri
predaji nehnuteľnosti po 5 rokoch odo dňa jej nadobudnutia);
e) obmedzenie uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na manželku
(manžela) len na tzv. aktívne príjmy – táto nezdaniteľná časť základu dane sa bude
uplatňovať len v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej
samostatnej zárobkovej činnosti;
f) zrušenie možnosti zníženia základu dane zdravotníckych pracovníkov o náklady na
špecializačné vzdelávanie.
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2.

So zdaňovaním fyzických osôb sú navrhované :
a) upresnenie výpočtu výšky nepeňažného príjmu zamestnanca používajúceho vozidlo
zamestnávateľa na služobné aj na súkromné účely v nadväznosti na zmeny
odpisovania majetku obstaraného formou finančného prenájmu.
b) zrušenie oslobodenia od dane, ktoré sa doteraz vzťahovalo aj na vreckové pri
zahraničných pracovných cestách (a to aj u daňovníkov s príjmami podľa
§ 6 ods. 1 a 2)
c) zavedenie oslobodenia príjmu zamestnanca, ktorým je prijaté plnenie v rámci
vyživovacej povinnosti aj keď je vyplácané zo zahraničia
Navrhuje sa aj zmena daňového odpisovania goodwillu a záporného goodwillu pri
zlúčení, splynutí alebo rozdelení v reálnych hodnotách – právny nástupca bude môcť do
základu dane z príjmov zahrnúť odpisy najdlhšie počas 7 rokov.
Návrh zákona prináša aj zmenu uplatňovania dane vyberanej zrážkou tak, že u väčšiny
druhov príjmov bude výberom zrážkovej dane splnená daňová povinnosť daňovníkov. To
znamená, že daň vybranú zrážkou si daňovník nebude môcť uplatniť ako preddavok
a znížiť tak výšku splatnej dane vykázanej v ročnom daňovom priznaní k dani z príjmov.
Výnimku tvoria príjmy z podielových listov a dlhopisov, pri ktorých je daň vybranú
zrážkou naďalej možné považovať za preddavok na daň.
U daňovníkov s obmedzenou povinnosťou sa navrhuje zaviesť nový druh zdaniteľného
príjmu a to príjem z prevodu, nájomného a z iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na
území Slovenskej republiky plynúci od akéhokoľvek daňovníka.
Zmeny v zákone o zdravotnom a sociálnom poistení

Plánuje sa rozšírenie okruhu príjmov, ktoré budú zahŕňané do vymeriavacieho základu pre účely
výpočtu odvodov zdravotného poistenia (ďalej ZP) a sociálneho poistenia (ďalej SP). Navrhuje sa od
1. 1. 2011 zahŕňať tieto typy príjmov:
Druh príjmu
Náhrada alebo príplatok za pracovnú/služobnú pohotovosť
Mzda a príplatok za prácu nadčas
Príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné
a súkromné účely
Odstupné a odchodné, odmena pri odchode do dôchodku, plnenia poskytnuté pri
skončení pracovného pomeru, výročia
Príspevok zo sociálneho fondu
Príspevky na DDS, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca
Iné peňažné benefity zamestnanca
Príjem konateľa s.r.o. z odmeny za túto prácu, považovanej za príjem zo závislej činnosti
Príjem komanditistu k.s. z odmeny za túto prácu, považovanej za príjem zo závislej
činnosti
Príjem člena štatutárneho orgánu, člena správnej rady, člena dozornej rady z odmeny za
výkon funkcie považovanej za príjem zo závislej činnosti
Cestovné náhrady (stravné nad limit, vreckové celé)
Dividendy
Príjmy z prenájmu

ZP
áno
áno
áno

SP
áno
áno
áno

áno

áno

áno
nie
áno
nie
nie

áno
áno
áno
áno
áno

nie

áno

áno
áno
áno

áno
nie
nie

Materiál uvedený v tomto Spravodajcovi má len informatívny charakter a nenahrádza právne a daňové poradenstvo.
Ak by došlo pri použití týchto všeobecných informácií k nesprávnej interpretácii, nemôžeme znášať zodpovednosť za
prípadné chyby a nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Pri riešení konkrétnych
záležitostí Vám odporúčame obrátiť sa na pracovníkov našej kancelárie.
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