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Legislatívne zmeny na dani z príjmov fyzických osôb v SR 

Legislative changes in the personal income tax in the Slovak Republic 
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Abstrakt 

Problematika daňovej správy má vplyv na celkovú výkonnosť ekonomiky, ale predovšetkým 

na finančnú situáciu fyzických osôb. Legislatívne zmeny s účinnosťou od roku 2020 priniesli 

viaceré zmeny, ktoré sa týkajú dane z príjmov fyzických osôb.  Cieľom článku je poukázanie 

na tieto zmeny realizované prijatím zákona č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  

 

Kľúčové slová: daň, daň z príjmu fyzických osôb, legislatívne zmeny, zákon  č. 301/2019 Z. 
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Abstract  

The issue of tax administration has an impact on the overall performance of the economy, but 

primarily on the financial situation of individuals. Legislative changes with effect from 2020 

have brought a number of changes related to personal income tax. The aim of the article is to 

point out these changes introduced by the adoption of Act no. 301/2019 Coll which is amending 

and supplementing Act no. 595/2003 Coll. on Income Tax.  
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Úvod 

V snahe získať kontrolu nad zneužívaním odlišného posudzovania daňovníkov a finančných 

nástrojov v krajinách Európskej únie a v tretích štátoch bola prijatá Smernica Rady (EÚ) č. 

2017/952. Zákonodarca do slovenského právneho poriadku prijal ustanovenia vyplývajúce 

z tejto smernice zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. 



 

Vedecký časopis FINANČNÉ TRHY, Bratislava, Derivat 2020, ISSN 1336-5711, 2/2020 

 

 

o dani z príjmov v znení neskorších.  Novela sa zameriava nielen na rozvoj automobilového 

priemyslu, výskum a vývoj, menších podnikateľov – fyzické aj právnické osoby, ale jej na jej 

základe sa zjednodušujú niektoré procesy pri závislej činnosti, zvyšuje sa sumu nezdaniteľného 

minima. Cieľom článku je poukázať na legislatívne zmeny na dani z príjmov fyzických osôb 

vyplývajúce z tejto novely s účinnosťou od roku 2020. 

Legislatívne zmeny na dani z príjmov fyzických osôb v SR 

 

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej 

aj „novela zákona o dani z príjmov“) s účinnosťou od roku 2020, prijatá na základe Smernice 

Rady (EÚ) č. 2017/952 z 29. mája 2017 (tzv. smernica ATAD 2)1, priniesla mnohé zmeny 

v oblasti daní z príjmov fyzických osôb.  

Ustanovením § 2 písm. w) vyššie uvedeného zákona bol novelou za účelom podpory 

rozvoja malých daňovníkov zavedený pojem „mikrodaňovník“, ktorým sa v zmysle tohto 

ustanovenia rozumie fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy z podnikania a z inej samostatnej 

zárobkovej činnosti. Súčasne za zdaňovacie obdobie je výška týchto príjmov alebo výnosov 

maximálne vo výške sumy stanovenej na účely registrácie na daň z pridanej hodnoty.  

V súvislosti s postavením mikrodaňovníka je potrebné poukázať na to, že daňovník môže 

nadobudnúť toto postavenie prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 

2021. Súčasne novela pre mikrodaňovníkov zavádzajú viaceré úľavy, medzi ktoré patrí:  

- nové podmienky pre odpisovanie hmotného majetku, na základe ktorých si mikrodaňovníci 

môžu výšku odpisov pre majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 určiť v ľubovoľnej 

výške; 

- zmena pravidiel odpočtu daňovej straty, ktorá priniesla rozdelenie daňovníkov na 

mikrodaňovníkov a „ostatné spoločnosti alebo živnostníkov“ a mikrodaňovníkom poskytuje 

možnosť si od roku 2021 umoriť daňovú stratu až do výšky celého základu dane. Pre obidve 

tieto skupiny však platí, že daňová strata sa už rokom 2020 nebude umorovať na 4 roky, ale 5 

rokov. Zároveň je potrebné poukázať aj na vynechanie slovíčka „rovnomerne“ v zákone, čím 

sa mikrodaňovníkom otvára pomerne veľký priestor pre optimalizáciu daňových povinností v 

prípade správneho nastavenia umorenia straty;2 

                                                 
1 Smernica Rady (EÚ) 2017/952 z 29. mája 2017, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné 

nesúlady s tretími krajinami. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0952. [6] 
2 Aké zmeny obsahuje návrh nového zákona o dani z príjmov pre rok 2020? https://jaspis.sk/aktuality/navrh-

zakona-o-dani-z-prijmov-2020. [1] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0952
https://jaspis.sk/aktuality/navrh-zakona-o-dani-z-prijmov-2020
https://jaspis.sk/aktuality/navrh-zakona-o-dani-z-prijmov-2020
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- zavedenie možnosti tvorby daňových opravných položiek vrátane príslušenstva ako celý 

daňový výdavok.3 

 Novela zákona o dani z príjmov mení ďalej aj § 5 ods. 7 písm. p), na základe ktorého je 

od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodený príjem poskytnutý ako nepeňažné plnenie 

poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere od zamestnávateľa za účelom zabezpečenia 

ubytovania zamestnanca: 

-  v úhrnnej sume najviac 100 eur mesačne a u zamestnanca, ktorého pracovný pomer u tohto 

zamestnávateľa trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov,  

- v úhrnnej sume najviac 350 eur mesačne, ktoré sa určí v pomernej výške podľa počtu dní, v 

ktorých bolo zabezpečené ubytovanie zamestnanca v príslušnom kalendárnom mesiaci. Ak 

však takto určené nepeňažné plnenie presiahne sumu oslobodenú od dane, do zdaniteľných 

príjmov sa zahrnie len plnenie nad sumu oslobodenú od dane.  

 Vzhľadom  na § 9 ods. 2 písm. a)  novely zákona o dani z príjmov je s účinnosťou od 

01.04.2020 ďalšia zmena, v súvislosti s ktorou je od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodená 

dávka osobitného sociálneho poistenia, teda príspevok za prácu v obecnej polícii poskytnutý 

podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.4 

 Novela zákona o dani z príjmov priniesla aj zmenu v rámci navýšenia nepeňažného 

plnenia úpravou ustanovenia § 5 ods. 3 písm. d) a § 35 ods. 3 písm. a) tohto zákona.  Postup pri 

navyšovaní nepeňažného plnenia sa ponecháva na zamestnávateľovi, ktorý má možnosť 

nepeňažné plnenie, okrem plnenia podľa § 5 ods. 3 písm. a) tohto zákona, navýšiť o preddavok 

na daň a poistné, ktoré je povinný platiť zamestnanec z tohto nepeňažného plnenia. Zároveň 

naďalej zostáva v platnosti, že zamestnávateľ zo sumy navýšeného nepeňažného plnenia je 

povinný zraziť a odviesť za zamestnanca preddavky na daň. 

V neposlednom rade novela zákona o dani z príjmov priniesla zmenu aj  v otázke 

nezdaniteľnej časti základu dane týkajúca sa ustanovenia § 11 tohto zákona. Nezdaniteľná časť 

základu sa obdobím roka 2020 zvyšuje na sumu zodpovedajúcu 21,0-násobku sumy životného 

minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia a znižuje sa stanovená hranica 

základu dane daňovníka na postupné znižovanie tejto nezdaniteľnej časti zo 100-násobku 

platného životného minima na 92,8-násobok platného životného minima. Suma nezdaniteľnej 

                                                 
3 PUKALOVIČ, D. 2019. Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 a neskôr. 

https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/novela-zmeny-zakona-o-dani-z-prijmov-2020. [5] 
4 1/DzPaU/2020/I - Informácia o novelách zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

(zákon č. 393/2019 Z. z., zákon č. 462/2019 Z. z.).  

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_d

ane_uct/2020/2020.01.09_1_DzPaU_2020_I.pdf. [3] 

https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/novela-zmeny-zakona-o-dani-z-prijmov-2020
http://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.01.09_1_DzPaU_2020_I.pdf
http://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.01.09_1_DzPaU_2020_I.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.01.09_1_DzPaU_2020_I.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.01.09_1_DzPaU_2020_I.pdf
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časti základu dane na daňovníka bude v roku 2020 vo výške 4 414,20 €, oproti súčasnej výške 

3 937,35 € platnej v roku 2019. Toto opatrenie viac pocítia nízkopríjmoví zamestnanci 

vzhľadom na to, zamestnanci s vyšším príjmom v niektorých prípadoch už nemajú nárok na 

žiadnu nezdaniteľnú časť. 

Samozrejme, v dôsledku zmien vo vyššie uvedenom ustanovení bolo novelou upravené 

ustanovenie týkajúce sa uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť 

tým, že sa spresňuje kto má prednostné právo na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti v prípade, 

ak na tento nárok má viac daňovníkov. Prednostne si tento nárok uplatní daňovník sám na seba.  

Novelou zákona o dani z príjmov sa úpravou § 15 písm. a) tohto zákona zavádza nová 

sadzba dane vo výške 15 % pre fyzické osoby s príjmami z podnikania a inej samostatnej 

zárobkovej činnosti, ktoré za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahli príjmy podľa § 6 ods. 1 a 

2 tohto zákona neprevyšujúce sumu 100 000 €. V tejto súvislosti sa zmenil spôsob výpočtu 

základu dane daňovníka, fyzickej osoby, vymedzený v § 4 ods. 1 tohto zákona. Zároveň sa v 

súvislosti so zavedením 15 % sadzby dane pre vybraný okruh daňovníkov dopĺňa v ustanovení 

§ 11 tohto zákona nový odsek 13, podľa ktorého čiastkový základ dane z príjmov z podnikania 

a inej samostatnej zárobkovej činnosti daňovník zníži len o nezdaniteľné časti základu dane 

vymedzené v § 11 ZDP prevyšujúce čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti.5 

 Ustanovením § 9 ods. 2 písm. i) novely zákona o dani z príjmov bolo navrhnuté, aby 

plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu poskytnuté 

daňovníkovi ako náhrada škody či ako náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej 

neschopnosti od poisťovne boli u tohto daňovníka, ktorého schopnosť vykonávať doterajšiu 

činnosť v dôsledku úrazu klesla o viac ako 40 %, od dane z príjmov oslobodené v závislosti od 

obdobia, na ktoré sa toto poistné plnenie vypláca. V praxi platí, že poškodení daňovníci 

uprednostňujú jednorazové vysporiadanie odškodnenia budúcich poistných nárokov pred 

pravidelným vyplácaním mesačnej úrazovej renty. Títo daňovníci často nemajú inú možnosť  

a prostriedky na náročnejšie nevyhnutné investície, uskromnia sa a vzdajú časti pravidelných 

mesačných príjmov. A práve z toho dôvodu bolo navrhnuté zvýšenie hornej hranice 

oslobodenia uvedeného druhu príjmu u tejto skupiny daňovníkov z pôvodnej maximálnej sumy 

vo výške nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka platnej v danom zdaňovacom období 

                                                 
5 15/DzPaU/2019/I - Informácia o novelách zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov. 

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_d

ane_uct/2019/2019.10.23_15_DzPaU_2019_I.pdf. [3] 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.10.23_15_DzPaU_2019_I.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.10.23_15_DzPaU_2019_I.pdf
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na sumu jej násobku podľa počtu rokov, na ktoré sa poistné plnenie ako náhrada za stratu na 

zárobku daňovníkovi vypláca.  

Novelou zákona o dani z príjmov sa do § 11 ods. 12 vkladá nová veta, na základe ktorej 

sa v prípade, ak nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na dieťa (deti) daňovníka 

spĺňa viac daňovníkov, tak nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje v poradí matka, otec a 

iná oprávnená osoba. 

 Novela zákona o dani z príjmov priniesla zmeny aj v oblasti oslobodenia od dane:  

- doplnením § 9 ods. 2 tohto zákona o písm. ad), na základe ktorého je od dane z príjmov 

fyzickej osoby oslobodený príspevok za zásluhy v športovej oblasti;6  a písm. ae), na základe 

ktorého je od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodený jednorazový príspevok za zásluhy 

v športovej v oblasti;7 

-  upravením ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a) tohto zákona, ktorým sa vymedzuje zabezpečenie 

vzdelávania zamestnanca ako príjem oslobodený od dane pod podmienkou, že  

vzdelávanie zamestnanca súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa;8  

- definovaním ustanovenia § 5 ods. 7 písm. b) tohto zákona, ktorým sa rozširuje okruh príjmov 

oslobodených od dane vymedzením príspevkov na športovú činnosť dieťaťa;  

- nahradením novým znením úpravy ustanovenia § 5 ods. 7 písm. h) tohto zákona, na základe 

ktorého sa okruh príjmov oslobodených od dane rozširuje o príspevok zamestnávateľa 

zamestnancovi na lekársku preventívnu prehliadku nad rozsah ustanovený osobitnými 

predpismi a úpravou § 5 ods. 7 písm. p) tohto zákona, ktorým sa zvyšuje maximálna suma 

oslobodenia nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi na 

ubytovanie na sumu 100 € mesačne;  

- ustanovením § 8 ods. 17 tohto zákona prišlo k legislatívno-technickej úprave v otázke 

ocenenia výdavku v súvislosti s virtuálnou menou;  

- úpravou ustanovenia § 9 ods. 1 písm. k) tohto zákona  sa spresňujú podmienky oslobodenia 

príjmu z predaja cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 

alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, pričom naďalej zostáva v platnosti, že od 

                                                 
6 Nárok na príspevok za zásluhy v športovej oblasti  je poskytnutý v súlade so zákonom č. 228/2019 Z. z. o 

príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. [8] 
7 Informácia č. 9/DZPaU/2019/I o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_d

ane_uct/2019/2019.07.24_Novel_595_03_zak228_2019.pdf. [4] 
8 Zabezpečenie vzdelávania je zadefinované v osobitných predpisoch, konkrétne napríklad § 153 až § 155 zákona 

č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 161 až §1 65 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej 

službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona alebo§ 214 až § 218 zákona č. 35/2019 Z. z. o 

finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. [7] 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.07.24_Novel_595_03_zak228_2019.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.07.24_Novel_595_03_zak228_2019.pdf
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dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli obchodným majetkom 

daňovníka.9  

Návrh novely zákona č. 595/2003 o dani z príjmov priniesol významné legislatívne 

zmeny na dani z príjmov fyzických osôb. Vzhľadom na dôležitosť týchto zmien je potrebné 

venovať im zvýšenú pozornosť a oboznamovať s nimi fyzické osoby ako aj ďalších ľudí, 

ktorých sa zmeny týkajú. 
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