
1 

 

V y h l á s e n i e   p r e d k l a d a t e ľ a 

 

k návrhu 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 boli predložené viaceré zásadné pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania. V rámci rozporového konania 

k zásadným pripomienkam sa nepodarilo odstrániť rozpory v nasledujúcich oblastiach: 

 

Por. 

č.  
Subjekt Pripomienka Typ 

Stanovisko Ministerstva financií SR 

  Zásadné pripomienky k čl. I.   

1.  MDaV 

SR  

Nad rámec návrhu zákona  

K § 26 

Nad rámec predloženého návrhu zákona v súlade so znením § 26 odsek 

14, ktorým bola zavedená podpora výstavby podnikových nájomných 

bytov formou zrýchlených odpisov, navrhujeme do § 26 doplniť 

rovnakú možnosť pre nájomné byty vo všeobecnosti. Možnosť skrátene 

odpisovať budovy zaradené do odpisovej skupiny 6 by sa mala 

vzťahovať aj na daňovníka, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo 

družstvom, ktorý vo vlastných budovách zatriedených do Kódov 

klasifikácie stavieb 11 podľa osobitného predpisu a byty prenajíma. § 26 

odporúčame doplniť odsekom 15, ktorý znie: Alternatíva 1: „(15) 

Daňovník, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, môže 

odpisovať budovy zaradené do odpisovej skupiny 6 počas obdobia 

odpisovania šesť rokov spôsobom podľa § 27, ak ide o vlastné budovy 

zatriedené do Kódov klasifikácie stavieb 11 podľa osobitného 

predpisu,106) v ktorých podlahová plocha každej bytovej jednotky je 

najviac 100 m2, nadobudnuté kúpou alebo vlastnou činnosťou a 

najmenej 70 % z týchto bytových jednotiek prenajíma. Ak k 

poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nebudú súčasne dodržané 

všetky podmienky podľa prvej vety, určí sa odpis budovy pri použití 

obdobia odpisovania platného pre odpisovú skupinu 6 podľa odseku 1. 

Pri vyradení budovy, pri ktorej boli uplatnené odpisy podľa prvej vety 

Z Návrh je nad rámec návrhu zákona. 

 

Predmetný návrh bude predmetom ďalších 

rokovaní a analýz, či podpora nájomného 

bývania prostredníctvom daňových opatrení 

je najvhodnejšou formou podpory. Uvedený 

návrh si vyžiada aj analýzu nahradenia 

príjmov štátneho rozpočtu zavedením 

uvedeného opatrenia. 
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pred uplynutím desiatich rokov od začatia uplatňovania tohto 

ustanovenia, je daňovník povinný zvýšiť základ dane o kladný rozdiel 

medzi už uplatnenými odpismi podľa prvej vety a odpismi vyčíslenými 

podľa § 27. Na účely uplatnenia odpisov podľa prvej vety sa postup 

limitácie odpisov prenajatého hmotného majetku podľa § 19 ods. 3 

písm. a) neuplatní.“, Alternatíva 2: „(15) Daňovník, ktorý je obchodnou 

spoločnosťou alebo družstvom, môže odpisovať budovy zaradené do 

odpisovej skupiny 6 počas obdobia odpisovania 20 rokov spôsobom 

podľa § 27, ak ide o vlastné budovy zatriedené do Kódov klasifikácie 

stavieb 11 podľa osobitného predpisu,106) v ktorých podlahová plocha 

každej bytovej jednotky je najviac 100 m2, nadobudnuté kúpou alebo 

vlastnou činnosťou a najmenej 70 % z týchto bytových jednotiek 

prenajíma. Ak k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nebudú súčasne 

dodržané všetky podmienky podľa prvej vety, určí sa odpis budovy pri 

použití obdobia odpisovania platného pre odpisovú skupinu 6 podľa 

odseku 1. Pri vyradení budovy, pri ktorej boli uplatnené odpisy podľa 

prvej vety pred uplynutím 30 rokov od začatia uplatňovania tohto 

ustanovenia, je daňovník povinný zvýšiť základ dane o kladný rozdiel 

medzi už uplatnenými odpismi podľa prvej vety a odpismi vyčíslenými 

podľa § 27. Na účely uplatnenia odpisov podľa prvej vety sa postup 

limitácie odpisov prenajatého hmotného majetku podľa § 19 ods. 3 

písm. a) neuplatní.“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 

Odôvodnenie: Slovenská republika dlhodobo trpí nedostatkom 

nájomného bývania. Nájomné bývanie tvorí len 6 % celkového 

bytového fondu (z toho 3 % verejný nájomný sektor). Nedostatočná 

ponuka nájomných bytov tak ďalej tlačí na riešenie bytovej otázky aj u 

menej solventných domácností formou hypoték, ktoré v prípade aj 

malých výpadkov príjmov domácnosti nie sú stabilne udržateľné. 

Zároveň sa zhoršuje dostupnosť nájomného bývania ako takého, či už s 

regulovaným alebo s komerčným nájomným. Dostupnosť flexibilných 

foriem bývania je tiež jedným z faktorov vplývajúcich na regionálnu 

mobilitu pracovnej sily. Zvýšenie dostupnosti nájomného bývania sa dá 



3 

 

docieliť prijatím rôznych opatrení, o. i. aj v daňovej oblasti, ktoré sú ako 

formy podpory rozšírené najmä v štátoch západnej Európy. Cieľom 

navrhovanej úpravy je predovšetkým motivácia súkromného sektora na 

zapojenie sa do výstavby a prevádzkovania nájomného bývania v 

Slovenskej republike a motivuje zapojenie súkromných finančných 

zdrojov do predmetného podnikania. 

2.  APZ K § 5 ods. 7 písm. n) a o) 

Navrhujeme zmenu ust. § 5 ods. 7 písm. n) a o) tak, aby vyplácanie 

13. a 14. platu prípadne ďalších platov vyplácaných nad rámec 

zákona, bolo oslobodené od dane minimálne do výšky priemerného 

mesačného platu zamestnanca. Obdobne navrhujeme, aby suma do 

výšky priemerného mesačného platu zamestnanca bola oslobodená 

od odvodov na strane zamestnanca aj zamestnávateľa. Dôvod 

opatrenia: Zvýšiť čistý príjem zamestnanca a motivovať 

zamestnávateľov k vyplácaniu 13. a 14. platu 

 

Opatrenie by prinieslo významný výpadok 

príjmov verejnej správy pri zachovaní 

súčasnej úrovne vyplácania 13. a 14. platov. 

Zvýšenie oslobodenia a prípadné rozšírenie 

na ďalšie odmeny by viedlo k nárastu 

daňovej optimalizácie a dodatočným 

fiškálnym výpadkom. 

3.  RÚZS

R 
15. Zásadná pripomienka k čl. I. – vloženie novelizačných bodov 

– pravidlá nízkej kapitalizácie §21a 

V odseku 1 tohto ustanovenia navrhujeme znenie „[....] daňovými 

výdavkami nie sú úroky platené z úverov a pôžičiek a súvisiace 

výdavky (náklady) na prijaté úvery a pôžičky“ nahradiť znením 

„daňovými výdavkami nie sú presahujúce náklady (úroky a súvisiace 

náklady) platené z úverov a pôžičiek“. Navrhujeme doplnenie 

nového odseku 4 v znení: „(4) Ppresahujúce náklady na prijaté úvery 

a pôžičky predstavujú sumu, o ktorú odpočítateľné náklady 

daňovníka na prijaté úvery a pôžičky prevyšujú zdaniteľné výnosy z 

poskytnutých úrokov a pôžičiek“. Odôvodnenie: Táto zmena 

reflektuje na znenie smernice proti zneužívaniu daní (tzv. ATAD), 

 

Nad rámec novely zákona o dani z príjmov. 

 

 Pravidlá nízkej kapitalizácie podľa § 21a 

zákona o dani z príjmov boli Európskou 

komisiou v súčasnosti vyhodnotené ako 

dostatočne efektívne proti praktikám 

vyhýbania sa daňovým povinnostiam. 

Predložený návrh sa týka iba úpravy 

limitácie presahujúcich nákladov (čistých 

úrokových nákladov), avšak nezohľadňuje 

aj iné odlišnosti pravidiel limitovania 

úrokov podľa smernice ATAD oproti 

pravidlám nízkej kapitalizácie v § 21a 

zákona o dani z príjmov (napr. odlišnú 

základňu pre výpočet limitácie úrokov, 
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ktorá berie posudzuje úroky v netto hodnote. Zároveň táto zmena 

prispeje k podpore podnikateľského prostredia a odstráni sa 

nespravodlivosť v prípade, keď úrokové náklady spadajú v celej 

sume pod test daňovej uznateľnosti a na druhej strane sú úrokové 

výnosy v celej výške predmetom zdanenia. Daňovníkovi tak bude 

umožnené, aby úrokové výnosy znížil o úrokové náklady a 

posudzoval v rámci nízkej kapitalizácie len netto hodnotu úrokov  

rozsah dotknutých daňovníkov a pod.) a 

zároveň má negatívny vplyv na štátny 

rozpočet. Slovenská republika využila čl. 11 

ods. 4 smernice ATAD, podľa ktorého sa 

úprava pravidiel nízkej kapitalizácie bude 

realizovať v súlade s článkom 4 (ATAD) 

najneskôr do konca roka 2023. 

 

Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke: 

  

RÚZ SR - Republiková únia zamestnávateľov SR 

APZ – Asociácia priemyselných zväzov 

AZZZ – Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR 

MDaV SR – Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky  


