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ZÁKON
zo 4. decembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v
znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o

poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004
Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č.
539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z.,
zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007
Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č.
561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z.,
zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č.
567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z.,
zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č.
548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z.,
zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č.
547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu
Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z. a
zákona č. 288/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena
a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára,

k) nepeňažné plnenie poskytnuté od bývalého zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane,
poberateľovi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, poberateľovi
výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku podľa osobitného predpisu21) alebo
osobe, na ktorú prešlo právo na tieto plnenia.“.

2. V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slovo „výkonu27)“ vkladajú slová „vrátane príjmov z vydávania,
rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a príjmov
autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie [§ 43 ods. 3 písm. h)], pri
ktorých daňovník využil postup uvedený v § 43 ods. 15“.

3. V § 6 odsek 10 znie:

„(10) Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je
platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné
daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch
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1 a 2 najviac do výšky 5 040 eur ročne. Ak daňovník s príjmami podľa odseku 4, ktorý nie je
platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť
zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo
výške 40 % z týchto príjmov najviac do výšky 5 040 eur ročne. Ak daňovník získa povolenie
alebo oprávnenie na podnikanie alebo začne vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť
alebo poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu v priebehu zdaňovacieho
obdobia, uplatňuje tieto výdavky najviac vo výške 420 eur mesačne, a to počnúc mesiacom,
kedy nastali uvedené skutočnosti. Rovnako postupuje aj daňovník, ktorý skončil podnikanie
alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (§ 17 ods. 9) alebo prestal poberať príjmy z použitia
diela a použitia umeleckého výkonu, ktorý uplatní tieto výdavky najviac vo výške 420 eur
mesačne, a to aj za mesiac, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú
činnosť (§ 17 ods. 9) alebo prestal poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého
výkonu. Ak daňovník uplatní výdavky podľa tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté
všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je
daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa odsekov 1 a 2, ak toto
poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích
obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej
výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o
príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.“.

4. V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok.“.

5. V § 7 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem výdavkov uvedených v odseku 7“.

6. § 7 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Pri príjmoch podľa odsekov 1 až 3, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu
dane), sa za výdavky považuje aj povinne platené poistné20) z týchto príjmov.“.

7. V § 8 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „výdavky“ vkladajú slová „okrem výdavkov uvedených v
odseku 12“.

8. V § 8 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „najviac do výšky 5 040 eur ročne“.

9. § 8 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Pri príjmoch podľa odsekov 1 a 2, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového
základu dane), sa za výdavky považuje aj povinne platené poistné20) z týchto príjmov.“.

10. V § 9 ods. 2 písm. a) sa za slovo „predpisu40b)“ vkladajú slová „okrem sumy vyplatenej podľa
osobitného predpisu40c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40c znie:
„40c) § 64a ods. 13 a § 123ae písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 252/2012 Z. z.“.

11. V § 9 ods. 2 písm. i) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak nejde o plnenia
poskytované poisťovňou daňovníkovi v dôsledku úrazu, ak má viac ako 40%-ný pokles
schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, najviac do výšky sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a),
pričom ak takto vymedzené plnenia presiahnu sumu podľa § 11 ods. 2 písm. a), do základu
dane sa zahrnú len plnenia nad takto ustanovenú sumu.“.

12. V § 9 ods. 2 písm. m) sa suma „165,97 eura“ nahrádza sumou „350 eur“.

13. V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:

„z) plnenie poskytované baníckym dôchodcom a vdovám po baníkoch alebo vdovám po
baníckych dôchodcoch, ktorým nárok na toto plnenie vznikol podľa výnosu Federálneho
ministerstva palív a energetiky č. 1/1990 zo dňa 23. januára 1990 o deputátnom uhlí a
dreve59j) do 16. januára 1992.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 59j znie:
„59j) Oznámenie Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 59/1990 Zb. o vydaní výnosu o deputátnom
uhlí a dreve.“.
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14. V § 11 odsek 4 znie:

„(4) Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 sa považuje za

a) manželku (manžela), na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane,
manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom
období starala o vyživované (§ 33 ods. 2) maloleté dieťa podľa osobitného predpisu63a) žijúce
s daňovníkom v domácnosti, alebo ktorá v príslušnom zdaňovacom období poberala
peňažný príspevok na opatrovanie63b) alebo bola zaradená do evidencie uchádzačov o
zamestnanie63c) alebo sa považuje za občana so zdravotným postihnutím,63d) alebo sa
považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím63e) a súčasne

b) vlastný príjem manželky (manžela) príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a
príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z
tohto príjmu zaplatiť; do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa zamestnanecká
prémia podľa § 32a, daňový bonus podľa § 33, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne
sociálne dávky64) a štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na
budúce povolanie.125)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 63a až 63e znejú:
„63a) § 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z.

63b) § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 180/2011 Z. z.

63c) § 33 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

63d) § 9 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

63e) § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z.“.

15. V § 11 ods. 8 sa slová „v kalendárnom roku“ nahrádzajú slovami „za kalendárny rok“.

16. § 11 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Ak bola daňovníkovi vyplatená suma podľa osobitného predpisu40c) a tento daňovník si v
predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane podľa
odseku 8, je povinný zvýšiť si základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia
zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená, o sumu zaplatených dobrovoľných
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích
obdobiach znížil základ dane.“.

17. V § 12 ods. 3 sa slová „Národný úrad práce“ nahrádzajú slovami „Kancelária Rady pre
rozpočtovú zodpovednosť71)“ a slová „Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, Fond na podporu
zahraničného obchodu“ nahrádzajú slovami „Rozhlas a televízia Slovenska“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:
„71) Čl. 3 ods. 7 a 8 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.“.

18. V § 13 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a okrem príjmov z predaja majetku zahrnutého v
rozpočte zriaďovateľa, ak zriaďovateľom tejto rozpočtovej organizácie je obec alebo vyšší
územný celok“.

19. V § 13 ods. 1 písm. e) sa za slovo „prenájmu“ vkladajú slová „a predaja“.

20. § 15 vrátane nadpisu znie:

„§ 15
Sadzba dane

a) fyzickej osoby zisteného podľa § 4 je

1. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného
životného minima vrátane,

2. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného
minima,
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b) právnickej osoby zníženého o daňovú stratu je 23 %.“.

21. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15a
Osobitná sadzba dane

(1) Zdaniteľný príjem zo závislej činnosti plynúci prezidentovi Slovenskej republiky,
poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, členovi vlády Slovenskej republiky,
predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len
„vybraný ústavný činiteľ“) podľa osobitného predpisu75a) vrátane príjmu uvedeného v § 5
ods. 1 písm. f) a ods. 3 písm. c) od zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane a vypláca
vybranému ústavnému činiteľovi príjmy podľa osobitného predpisu75a) okrem sadzby dane
podľa § 15 písm. a), podlieha zdaneniu aj osobitnou sadzbou dane vo výške 5 % (ďalej len
„osobitná daň“).

(2) Suma osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa, vypočítaná zo zdaniteľného
príjmu zo závislej činnosti uvedeného v odseku 1 sadzbou podľa odseku 1, zaokrúhlená na
eurocenty nadol, pri výpočte základu dane neznižuje úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej
činnosti vybraného ústavného činiteľa.

(3) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zodpovedá za správnosť výpočtu, zrazenia a
odvedenia osobitnej dane. Osobitnú daň vybraného ústavného činiteľa odvedie
zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, správcovi dane v lehote podľa § 35 ods. 6 a jej
odvedením je osobitná daň vysporiadaná, pričom ak platiteľ dane nevykoná zrážku,
nezrazí daň v správnej výške alebo zrazenú daň neodvedie, použije sa postup uvedený v §
43 ods. 12.

(4) Mzdový list podľa § 39 ods. 2 vybraného ústavného činiteľa obsahuje aj údaj o sume
osobitnej dane z príjmu uvedeného v odseku 1.

(5) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný oznámiť správcovi dane výšku
sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti uvedeného
v odseku 1 v lehote podľa § 49 ods. 2 ustanovenej pre podávanie prehľadu na tlačive,
ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo.

(6) Uplatnením osobitnej dane z príjmu zo závislej činnosti uvedeného v odseku 1
plynúceho vybranému ústavnému činiteľovi nie sú dotknuté ostatné ustanovenia tohto
zákona o príjmoch zo závislej činnosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 75a znie:
„75a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

22. V § 32 ods. 2 písm. d) a ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak je povinný
zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9“.

23. V § 32 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli
uznané za daňové výdavky vynaložené v súvislosti s príjmami podľa § 6 až 8.“.

24. V § 33 ods. 1, 8 a 9 sa za slová „§ 6“ vkladajú slová „ods. 1 a 2“.

25. V § 34 ods. 1 a 2 sa suma „1 659,70 eura“ nahrádza sumou „2 500 eur“.

26. V § 35 ods. 2 prvá veta znie: „Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy zaokrúhlenej podľa § 47,
zúčtovanej a vyplatenej za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie je 19 % z tej časti
zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahne 1/12 sumy 176,8-násobku platného životného minima
vrátane a 25 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presiahne 1/12 sumy 176,8-násobku
platného životného minima.“.

27. § 37 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
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„(5) Na účely preukazovania nároku podľa odsekov 1 až 4, zisťovania, preverovania a
kontroly správneho postupu preukazovania nároku na zníženie základu dane, na
zamestnaneckú prémiu a na daňový bonus, na účely ochrany a domáhania sa práv daňovníka,
zamestnávateľa a správcu dane sú zamestnávateľ, správca dane a ministerstvo oprávnení
spracúvať osobné údaje dotknutých osôb. Zamestnávateľ, správca dane a ministerstvo sú na
tieto účely oprávnení aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním,
skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov v rozsahu nevyhnutnom na
dosiahnutie účelu spracúvania.“.

28. V § 38 ods. 1 sa za slová „§ 43 ods. 7,“ vkladajú slová „alebo ktorý nie je povinný zvýšiť základ
dane podľa § 11 ods. 9“.

29. V § 39 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) úhrn vyplatených príjmov v členení podľa výnimiek z platenia poistného a príspevkov
zamestnanca.“.

30. V § 39 ods. 5 úvodnej vete sa za slová „zdaňovacie obdobie“ vkladajú slová „vrátane údajov
uvedených na mzdovom liste podľa odseku 2 písm. i)“.

31. V § 39 odsek 9 znie:

„(9) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný predkladať miestne príslušnému
správcovi dane v lehote podľa § 49

a) prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré
zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý
kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“),

b) hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým
zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za
uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a
o daňovom bonuse (ďalej len „hlásenie“); hlásenie obsahuje aj meno a priezvisko osoby,
ktorej bol príjem poskytnutý, jej rodné číslo, nezdaniteľné časti základu dane, poistné a
príspevky, ktoré platí zamestnanec, preddavky na daň, daňový bonus, zamestnaneckú
prémiu a daň, ak nejde o osoby, na ktoré sa vzťahujú osobitné spôsoby vykazovania údajov
podľa osobitného predpisu.132)“.

32. V § 43 ods. 1 sa slová „podľa § 15“ nahrádzajú slovami „vo výške 19 %“.

33. V § 43 ods. 3 písmeno h) znie:

„h) príjem autorov za príspevky do novín, časopisov,135a) rozhlasu alebo televízie, ak nejde o
umelecký výkon136) [§ 6 ods. 2 písm. a) a ods. 4], ak daňovník neuplatní postup podľa
odseku 15,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 135a znie:
„135a) § 2 ods. 1 a § 8 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií,
neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov.“.

34. V § 43 ods. 3 písm. i) sa za slovo „poukážok“ vkladá čiarka a slová „okrem výnosov zo štátnych
dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok“.

35. V § 43 sa odsek 3 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:

„l) výnos zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, ak plynú daňovníkovi
nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie (§ 12 ods. 2), Fondu národného majetku
Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska,

m) výnos z predaja dlhopisov a pokladničných poukážok, ak plynú daňovníkovi nezaloženému
alebo nezriadenému na podnikanie (§ 12 ods. 2), Fondu národného majetku Slovenskej
republiky a Národnej banke Slovenska.“.

36. V § 43 ods. 5 písmeno b) znie:

„b) v odseku 3 písm. h) je príjem znížený o zrazený príspevok podľa osobitného predpisu,136ad)“.
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Poznámka pod čiarou k odkazu 136ad znie:
„136ad) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch.“.

37. V § 43 ods. 5 písmeno c) znie:

„c) v odseku 3 písm. m) je výnos z predaja dlhopisov a pokladničných poukážok znížený o ich
obstarávaciu cenu a poplatky súvisiace s ich obstaraním.“.

38. § 43 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Z príjmov autorov za príspevky do novín, časopisov,135a) rozhlasu alebo televízie podľa §
6 ods. 2 písm. a), z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa odseku 3 písm. h), sa táto daň
nevyberie, len ak sa o tom vopred písomne dohodne platiteľ dane s autorom. Takúto dohodu je
povinný platiteľ dane oznámiť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí
kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá.“.

39. § 43 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Platiteľom dane122) z príjmov uvedených v odseku 3 písm. l) a m) je daňovník nezaložený
alebo nezriadený na podnikanie (§ 12 ods. 2), Fond národného majetku Slovenskej republiky a
Národná banka Slovenska. Títo platitelia sú povinní daň odviesť správcovi dane najneskôr do
tridsiateho dňa po uplynutí zdaňovacieho obdobia, v ktorom im boli tieto príjmy vyplatené,
poukázané alebo pripísané v prospech.“.

40. V § 44 ods. 1 sa slová „zodpovedajúcu polovici sadzby dane podľa § 15“ nahrádzajú slovami
„vo výške 9,5 %“.

41. V § 44 odsek 2 znie:

„(2) Na zabezpečenie dane zo zdaniteľných príjmov okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá
zrážkou, sú platitelia príjmu, ktorí vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú úhrady v prospech
daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou okrem daňovníka podľa § 2 písm. t), povinní
zrážať sumu vo výške 19 % z peňažného plnenia, okrem príjmov zo závislej činnosti, z ktorých
sa zráža preddavok na daň podľa § 35. Ak ide o podiel daňovníka, ktorý je spoločníkom
verejnej obchodnej spoločnosti, komplementárom komanditnej spoločnosti alebo členom
európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, suma na zabezpečenie dane sa zráža bez
ohľadu na vyplatenie podielu na zisku najneskôr do troch mesiacov nasledujúcich po uplynutí
zdaňovacieho obdobia.“.

42. V § 49 ods. 2 prvá veta pred bodkočiarkou znie: „Daňové priznanie sa podáva do troch
kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia a hlásenie sa podáva do konca
apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak“.

43. Za § 51c sa vkladá § 51d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 51d
Samostatný základ dane

(1) Príjmami zahrňovanými do samostatného základu dane sú podiely na zisku
(dividendy) obchodnej spoločnosti alebo družstva vykázanom za zdaňovacie obdobia
najneskôr do 31. decembra 2003, o ktorých vyplatení valné zhromaždenie rozhodlo po 31.
decembri 2012, okrem podielov na zisku spoločníkov verejných obchodných spoločností a
komplementárov komanditných spoločností. Ide o podiely na zisku (dividendy) vyplácané

a) daňovníkom podľa § 2 písm. d) druhého bodu daňovníkovi s neobmedzenou daňovou
povinnosťou na území Slovenskej republiky [§ 2 písm. d)],

b) daňovníkom podľa § 2 písm. d) druhého bodu daňovníkovi s obmedzenou daňovou
povinnosťou na území Slovenskej republiky [§ 2 písm. e)],

c) daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou [§ 2 písm. d)] zo zdrojov v zahraničí.



395/2012 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 7

(2) Z podielov na zisku (dividend) vyplácaných daňovníkovi podľa odseku 1 písm. a) a b)
sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, sadzbou dane vo výške 15 %. Na zdanenie podielov na
zisku (dividend) sa uplatní postup podľa § 43 a vyplácajúca obchodná spoločnosť alebo
družstvo sa považuje za platiteľa dane podľa § 43, na ktorého sa vzťahujú povinnosti
vyplývajúce z tohto ustanovenia.

(3) Ak sa vyplácajú podiely na zisku (dividendy) daňovníkovi podľa odseku 1 písm. c),
tieto sú súčasťou samostatného základu dane na zdanenie pri podaní daňového priznania
podľa § 32 alebo § 41, pričom samostatným základom dane je príjem neznížený o výdavky.
Sadzba dane zo samostatného základu dane je vo výške 15 %.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa neuplatnia, ak sa tento príjem vypláca

a) daňovníkovi so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie, ktorý má v čase výplaty,
poukázania alebo pripísania takého príjmu v jeho prospech aspoň 10 % priamy podiel
na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynie,

b) daňovníkovi podľa § 2 písm. d) od subjektu, ktorý má sídlo v inom členskom štáte
Európskej únie a tento daňovník má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takého
príjmu v jeho prospech aspoň 10 % priamy podiel na základnom imaní subjektu, od
ktorého mu takýto príjem plynie.

(5) Pri zdanení podielov na zisku (dividend) podľa odseku 4 sa neuplatní postup podľa §
52 ods. 24.“.

44. V § 52i ods. 1 sa číslo „2012“ nahrádza číslom „2013“.

45. V § 52i ods. 2 sa slová „2013 až 31. decembra 2015“ nahrádzajú slovami „2014 až 31.
decembra 2016“.

46. V § 52i ods. 3 sa číslo „2016“ nahrádza číslom „2017“.

47. Za § 52s sa vkladá § 52t, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52t
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013

(1) Na zdanenie príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných do 31. decembra 2012 a
vyplatených do 31. januára 2013 a na vykonanie ich ročného zúčtovania sa použijú
ustanovenia zákona účinného do 31. decembra 2012.

(2) Ustanovenie § 15 v znení účinnom od 1. januára 2013 sa prvýkrát použije za
zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2013 s výnimkou uvedenou v
odseku 10.

(3) Ustanovenia § 7 ods. 4 a 7, § 8 ods. 3 a 12 a § 9 ods. 2 písm. i) v znení účinnom od
1. januára 2013 sa použijú po prvýkrát pri podaní daňového priznania po 31. decembri
2012.

(4) Do začatia preddavkového obdobia podľa § 34 v roku 2013 platia daňovníci, ktorí sú
fyzickými osobami, preddavky na daň vypočítané podľa predpisu účinného do 31.
decembra 2012.

(5) Ustanovenie § 39 ods. 9 v znení účinnom od 1. januára 2013 sa prvýkrát použije pri
podávaní hlásenia za zdaňovacie obdobie 2012 a pri podávaní prehľadu za mesiac január
2013.
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(6) Ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) a e) v znení účinnom od 1. januára 2013 sa použijú
po prvýkrát pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2012.

(7) Ustanovenia § 49 ods. 3 písm. a) a b) sa nepoužijú pri podaní daňového priznania,
ktorého posledný deň lehoty na podanie pripadne na kalendárny rok 2013. Daňovníkovi,
ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote podľa
§ 49 ods. 2 a súčasťou jeho príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí okrem
daňovníka v konkurze alebo v likvidácii, sa na základe oznámenia podaného príslušnému
správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2
predlžuje lehota na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace, pričom
koniec tejto predĺženej lehoty musí byť stanovený na posledný deň jedného z týchto troch
kalendárnych mesiacov. Daňovník v oznámení uvedie skutočnosť o príjmoch zo zdrojov v
zahraničí a predĺženú lehotu podľa druhej vety; v tejto predĺženej lehote je daň aj splatná.

(8) Lehotu podľa odseku 7 možno v odôvodnených prípadoch opätovne predĺžiť najviac o
tri kalendárne mesiace na základe žiadosti daňovníka podanej príslušnému správcovi dane
najneskôr 15 dní pred uplynutím predĺženej lehoty na podanie daňového priznania podľa
odseku 7. Ak daňovník do uplynutia predĺženej lehoty na podanie daňového priznania
podľa odseku 7 neobdrží rozhodnutie správcu dane o opätovnom predĺžení lehoty na
podanie daňového priznania, je povinný daňové priznanie podať v lehote na podanie
daňového priznania uvedenej v oznámení podľa odseku 7. Ak správca dane rozhodne o
opätovnom predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, v tejto opätovne predĺženej
lehote je daň aj splatná.

(9) Ak podľa daňového priznania podaného v lehote podľa odseku 7 alebo odseku 8
daňovník nedosiahol príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, daňové priznanie sa považuje
za podané po lehote podľa § 49 ods. 2 a správca dane uplatní postup podľa osobitného
predpisu.132a)

(10) Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý začal v
kalendárnom roku 2012 a ktorý skončí v roku 2013, vypočíta svoju daňovú povinnosť ako
súčet

a) súčinu pomernej časti základu dane za počet mesiacov od začiatku zdaňovacieho
obdobia do 31. decembra 2012 a sadzby dane vo výške 19 %; táto pomerná časť
základu dane sa vypočíta ako súčin podielu základu dane zníženého o daňovú stratu a
počtu mesiacov tohto zdaňovacieho obdobia, a počtu mesiacov od začiatku
zdaňovacieho obdobia do 31. decembra 2012 a

b) súčinu pomernej časti základu dane za počet mesiacov od začiatku kalendárneho roka
2013 do konca zdaňovacieho obdobia a sadzby dane vo výške 23 %; táto pomerná časť
základu dane sa vypočíta ako súčin podielu základu dane zníženého o daňovú stratu a
počtu mesiacov tohto zdaňovacieho obdobia, a počtu mesiacov od 1. januára 2013 do
konca zdaňovacieho obdobia.

(11) Ustanovenie § 51d v znení účinnom od 1. januára 2013 sa použije na podiely na
zisku (dividendy) vyplatené najneskôr do 31. decembra 2013.“.

48. V prílohe č. 2 tretí bod znie:

„3. Smernica Rady 2011/96/EÚ z 30. novembra 2011 o spoločnom systéme zdaňovania
uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných
členských štátoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 345, 29. 12. 2011).“.
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Čl. II

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona
č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z.,
zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č.
518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z.,
zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č.
533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z.,
zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č.
185/2012 Z. z. a zákona č. 252/2012 Z. z. sa mení takto:
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18) § 5 ods. 1 písm. a) až h), j) a k) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
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