
Hlavné zmeny v zákone o dani z príjmov s účinnosťou nielen 
od 1. januára 2020  
Nové oslobodenia pre zamestnanecké príjmy

Schválenou novelou zákona o dani z príjmov sa mení  
a dopĺňa oslobodenie nasledujúcich príjmov zo závislej 
činnosti od dane z príjmov:

• Vzdelávanie zamestnancov – oslobodený nepeňažný 
príjem zamestnanca vo forme zabezpečenia  
poskytovania vzdelávania vtedy, ak sú tieto vzdelávacie 
aktivity predpokladom na vykonávanie podnikateľskej 
činnosti zamestnávateľa. Pri VŠ vzdelávaní musí byť 
splnená podmienka trvania pracovnoprávneho/
obdobného vzťahu zamestnanca u tohto zamestnávateľa 
k začiatku príslušného akademického roka nepretržite 
aspoň 24 mesiacov.

• Lekárska prehliadka nad rámec zákona je nový druh 
oslobodeného príjmu zo závislej činnosti, vo forme 
príspevku zamestnávateľa zo sociálneho fondu na 
povinnú lekársku prehliadku zamestnanca, ktorá je 
poskytovaná  nad rámec zákona o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia. 

•	 Nepeňažné	plnenie	poskytnuté	zamestnancovi	 
na	účely	zabezpečenia	dopravy oslobodené od dane  
do výšky 60 EUR mesačne. Úprava je účinná  
od 1. 1. 2021.

•	 Nepeňažné	plnenie	poskytnuté	zamestnávateľom	
zamestnancovi	na	ubytovanie – zvyšuje sa zo sumy  
60 EUR mesačne na sumu 100 EUR mesačne.

•	 Nepeňažné	plnenie	do	500	EUR poskytnuté 
zamestnancovi za zdaňovacie obdobie od všetkých 
zamestnávateľov je oslobodené od dane. Úprava je 
účinná až od 1. 1. 2022.

•	 Príspevok	zamestnávateľa	na	športovú	činnosť	dieťaťa 
je oslobodeným príjmom zamestnanca, ktorý  
u zamestnávateľa pracuje nepretržite najmenej  
24 mesiacov. Suma príspevku je 55 % oprávnených 
výdavkov v sume najviac 275 EUR za kalendárny rok  
za všetky deti zamestnanca. 

Zmena výpočtu navýšeného nepeňažného plnenia 
zamestnanca

• Zamestnávateľ môže nepeňažné plnenie poskytnuté 
zamestnancovi navýšiť	o	preddavok	na	daň	a	poistné	
na	zdravotné	poistenie a sociálne poistenie, ktoré je 
zamestnanec povinný platiť. 

• Zo zákona sa vypúšťa príloha č. 6 – Postup navyšovania 
nepeňažného plnenia. 

• Výpočet navýšenia nepeňažného plnenia sa ponecháva 
na zamestnávateľa. 

Spresnenie podmienok na oslobodenie príjmu z predaja 
cenných papierov   

• Tieto príjmy budú oslobodené od dane po uplynutí 
jedného roka od ich nadobudnutia, ak je doba medzi ich 
prijatím	na	regulovaný	trh alebo obdobný zahraničný 
regulovaný trh a	predajom	dlhšia	ako	jeden	rok.

Spresnenie podmienok pre oslobodenie náhrady  
za stratu zárobku

•	 Náhrady	za	stratu	zdaniteľného	príjmu daňovníka 
vyplatené v dôsledku úrazu, ak má zamestnanec viac ako 
40 %-ný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, 
sú oslobodené od dane v závislosti od obdobia, za ktoré 
sa mu vyplatí poistné plnenie z príslušného poistenia. 

• Ak ide o plnenie vyplatené daňovníkovi na viac rokov, 
uplatní sa oslobodenie od dane v zdaňovacom období 
vyplatenia plnenia vo výške násobku sumy životného 
minima platného v roku vyplatenia plnenia a počtu rokov, 
na ktoré je plnenie vyplatené, a to počnúc rokom,  
v ktorom bolo toto plnenie vyplatené, najviac	do	výšky	 
20	000	EUR, pričom plnenie nad takto ustanovenú sumu 
je súčasťou základu dane daňovníka. 

Zmena výšky nezdaniteľnej časti základu dane  
na daňovníka

• Znižuje sa základ dane, pri ktorom je možné uplatniť 
nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, a to  
zo 100-násobku sumy životného minima  
na	92,8-násobok	uvedeného	životného	minima. 

• Zároveň sa zvyšuje suma nezdaniteľnej časti základu 
dane z 19,2-násobku sumy platného životného minima 
na	21-násobok	životného	minima. 

Farmaceutická zrážková daň 

Zmena spôsobu zdaňovania peňažných	a	nepeňažných	
plnení vyplatených resp. poskytnutých držiteľom poskyto-
vateľovi zdravotnej starostlivosti od 1. januára 2020:

• Zrážkovou daňou budú zdaňované len príjmy, ktoré sú 
zaraďované do tzv. ostatných príjmov fyzickej osoby.

• Na všetky ostatné plnenia sa zrážková daň 
nebude uplatňovať; tieto príjmy budú zdaňované 
prostredníctvom daňového priznania prijímateľa príjmu.



Daňové výhody pre tzv. mikrodaňovníkov 

Kto je mikrodaňovník?

•	 Fyzická	osoba, ktorá dosahuje príjmy z podnikania alebo 
z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo právnická 
osoba, ktorá nie je závislou osobou realizujúcou v danom 
zdaňovacom období kontrolovanú transakciu, na ktorú 
nebol vyhlásený konkurz a ktorá nevstúpila do likvidácie 
ani jej nebol povolený splátkový kalendár, a zároveň 

• úhrn príjmov tohto daňovníka za zdaňovacie obdobie 
nepresiahol výšku stanovenú na účely registrácie pre daň 
z pridanej hodnoty, ktorá je v súčasnosti 49	790	EUR.

• S účinnosťou od 1.	1.	2021.

Aké výhody mu plynú? 

• Umorovanie daňových	strát počas piatich rokov bez 
obmedzení.

•	 Odpisovanie	hnuteľného	majetku, ktorý sa nachádza  
v nultej až štvrtej odpisovej skupine, bez obmedzení  
(t.j. aj jednorazovo v prvom roku odpisovania).

Zníženie sadzby dane z príjmov PO

Znížená sadzba dane z príjmov PO z 21 % na 15 %	pre 
daňovníkov s príjmami (výnosmi) do 100 000	EUR	sa prvýkrát 
uplatní pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 
začínajúce sa najskôr	1.	januára	2020.

Výdavky s podmienkou zaplatenia

•	 Zmluvné	pokuty,	poplatky	z	omeškania,	úroky	 
z	omeškania,	paušálna	náhrada	nákladov	spojených	 
s	uplatnením	pohľadávky,	odstupné sú pre dlžníka, 
resp. oprávnenú osobu, daňovým výdavkom až po 
zaplatení. 

• Zrušenie limitu 20	%	z	hodnoty	sprostredkovaného	
obchodu pre provízie. 

• Rozšírenie definície poradenských služieb  
(napr. poradenské služby v oblasti podnikania).

• Zrušenie podmienky zaplatenia aj postupného zahŕňania 
noriem a certifikátov do základu dane.

Zvýšenie odpočtu výdavkov na výskum a vývoj

•	 Zvýšenie odpočtu výdavkov na výskum a vývoj  
z pôvodných 100 % na 150	% za zdaňovacie obdobie roka 
2019 a na 200	% pre nasledujúce zdaňovacie obdobia. 

•	 Lehota	na	prípravu	dokumentácie – daňovník má 
povinnosť vyhotoviť a podpísať dokumentáciu k projektu 
výskumu a vývoja do lehoty na podanie daňového 
priznania, v ktorom si daňovník uplatnil odpočet. 

Umorovanie daňových strát

• Umorovanie daňových strát sa rozširuje na	obdobie	
piatich rokov, pričom pomer umorenia je v každom roku 
možný až	do	výšky	50	%	zo	základu	dane.

• Uplatní sa na daňové straty vykázané za zdaňovacie 
obdobia začínajúce sa najskôr 1. januára 2020.

Elektromobil

Zvýhodnené odpisovanie elektromobilov prostredníctvom 
zavedenia novej	odpisovej	skupiny	0, ktorá sa vkladá  
pred odpisovú skupinu 1, pričom doba odpisovania v tejto 
skupine predstavuje 2	roky.

Hybridné nesúlady

• Problematika hybridných nesúladov je v novele ZDP 
zapracovaná prostredníctvom zavedenia nového § 17i, 
ktoré vzniklo ako transpozícia smernice	EÚ	ATAD	2, 
ktorou sa ustanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania 
sa daňovým povinnostiam.

• Úprava hybridných nesúladov komplexne popisuje aj 
nesúlady	s	tretími	krajinami. 

• Výsledkom hybridného nesúladu u daňovníka môže byť 
najmä	odpočet	výdavku	(nákladu) bez jeho zahrnutia 
do zdaniteľných príjmov (výnosov) u prijímateľa alebo 
viacnásobný	odpočet	výdavkov	u	viacerých	závislých	
osôb. 

• Novela definuje pravidlá	úpravy	základu	dane	 
v prípade, keď takýto nesúlad vznikne.
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