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Porovnanie oproti októbru
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Nová legislatíva a metodická zmena
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 Zmena oproti októbru sa týka najmä zákona o dani z príjmov, 
ktorý bol dnes schválený v NRSR (link na návrh)

 Aktualizácia DPPO – 2019 a 2020
 Jedná sa o započítanie doteraz neuplatnenej daňovej straty (za roky 2015-2018), teda o 

legislatívu prijatú v rámci prvej pomoci 

 Zapracovanie metodickej úpravy na základe odporúčaní Eurostatu – vplyv „COVID-19“ 
legislatívy vo výške 20 mil. eur – metodicky by mala ovplyvniť rok 2019, ale Eurostat
presunul vplyvu na 2020 so zdôvodnením, že sa jedná o zmenu priamo súvisiacu s 
pandémiou

 Nie sú zapracované novšie makroekonomické informácie

 Schvaľovaný hotovostný štátny rozpočet sa upraví 
pozmeňovacím návrhom, akruálny rozpočet verejnej správy 
(hlavná kniha) bude v aktualizovaná v januári

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=199


Aktuálna legislatíva do prognózy 
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Vplyvy legislatívy (ESA2010, v mil. eur) 2021 2022 2023

Nová legislatíva 73 72 73

Zrušenie oslobodenia 13. a 14. platu od daní a odvodov 46 43 42

Zníženie hranice na uplatnenie 15% sadzby dane na sumu 49 790 eur 21 23 24

Kúpeľníctvo - zrušenie zvýhodneného odpisovania 3 3 3

Kúpeľníctvo – zrušenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 3 3 3

Zmeny v daňovom bonuse na dieťa (vplyv na výdavkoch) 0 0 0

Vplyvy legislatívy (ESA2010, v mil. eur) 2021 2022 2023

Nová legislatíva s vplyvom na ESA výdavky 46 112 114

Zmeny v daňovom bonuse na dieťa 46 112 114

Vplyvy legislatívy (ESA2010, v mil. eur) 2021 2022 2023

Nová legislatíva s vplyvom na sankcie 0,027 0,027 0,027

Zníženie úroku za odloženie platenia dane / splátok (z 10% na 3%) 0,027 0,027 0,027



Zmena hranice na uplatnenie 15% sadzby pre 
mikro podniky

 Pôvodný návrh:

 znížená sadzba dane 15 % pre subjekty s obratom do 100 000 eur ročne

 Úprava: 

 Znížená sadzba bude uplatniteľná iba pre mikrodanovníka

 Účinnosť od 1.1.2021

 Fiškálny vplyv od 21 mil. eur v roku 2021

 Definícia mikrodanovníka:

 právnická osoba alebo živnostník, ktorého príjmy/výnosy nepresiahnu 
49 790 eur (hranica registrácie pre DPH)

5December 2020 https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky



13. a 14. plat

 13./14. plat bol zavedený formou dobrovoľnej odmeny pre zamestnancov, 
ktorá je oslobodená od zdravotných a sociálnych odvodov a dane z príjmu

 Opatrenie bolo limitované na 500 eur pri odpracovaní 24, resp. 48 mesiacov 
u daného zamestnávateľa a vyplatenia odmeny aspoň v minimálnej výške

 V roku 2020 si 13. plat uplatnilo približne 100 tis. zamestnancov v celkovej 
sume viac ako 50 mil. eur

 Pôvodne sa očakávalo vyššie využitie tejto úľavy, vplyv sa však znižoval pre 
celkové zníženie vyplácaných odmien spojených s krízou a neistotou 
ohľadom zotavovania v ďalších rokoch

 Celkový výpadok príjmov v roku 2020 je 22 mil. eur, od roku 2021 vplyv 
predstavuje cca 46 mil. eur pre uplatnenie úľavy od SO už aj pri 13. plate
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Prehľad a načasovanie oslobodení od dane a odvodov (A=oslobodenie od DPFO alebo 
odvodov) 

  2018 2019 2020 2021 

  SO ZO DPFO SO ZO DPFO SO ZO DPFO SO ZO DPFO 

13.plat (jún)   A     A A  A A A A A 

14.plat (december)   A A A A A A A A A A A 



Daňový bonus pre deti

 Zvyšuje sa daňový bonus na dieťa na cca. 40 euro do 15 rokov 
(1,7x základného daňového bonusu) od júla 2021 a následne na 
1,85x od 2022

 Zostáva zachovaný základný daňový bonus do 25 rokov

 Zvýšenie daňového bonusu by malo kompenzovať zrušenie 
stravovania zadarmo (rozpočtovaná suma cca 112 mil. eur)
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Zvýšenie daňového bonusu od júla 2021 a 2022 od 1.7.2021 2022

Koeficient zvýšenia daňového bonusu pre deti od 6 do 15 rokov 1,7x 1,85x

Daňový bonus -46 -112



Kúpeľníctvo

Zrušenie zvýhodneného odpisovania pre kúpeľníctvo

 Voliteľnosť daňových odpisov budov pre vybrané subjekty v kúpeľníctve

Zrušenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľníctvo 

 Zrušenie uplatnenia nezdaniteľnej časti na kúpeľnú starostlivosť 
maximálne vo výške 50 eur

 Za rok 2019 si uplatnilo 4 tis. daňovníkov. Celkovo ušetrili na dani 56 tis. 
eur. Každý daňovník tak získal v priemere 14 eur

 Priemerný mesačný príjem zamestnancov, ktorí využili NČZD za rok 
2019, bol 1 400 eur
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Legislatíva do prognózy – bez kvantifikácie 
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Nová legislatíva bez kvantifikácie

Pozitívne/
negatívne

riziko

Úprava white listu – zoznam krajín +

Zvýšenie sadzby dane CFC FO na 25% (od 2022) +

Spresnenie príjmu zdaňovaného z CFC u FO a výnimiek z pravidiel CFC u FO (od 2022) +

Vypustenie zvýhodneného odpisovania podnikových bytov +

Vylúčenie nepeňažného daru – 2% dane +

Súbeh odpočtu na VaV a štátnej pomoci v prípade príspevku na pracovné miesto +

Daň z nehnuteľnosti - automatické oslobodenie nad 62 rokov -

Posun automatickej registrácie subjektov na 2022

Oslobodenie prvej pomoci pre kultúru



Ďakujeme za pozornosť

Prosím zašlite nám vyjadrenie do 4.12.
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