
Usmernenie k problematike zdaňovania príjmov daňovníka s neobmedzenou daňovou 

povinnosťou z opatrovateľskej činnosti vykonávanej na území Rakúskej republiky na 

základe živnostenského oprávnenia a k problematike zdaňovania rodičovských 

príspevkov a prídavkov na dieťa vyplácaných z Rakúskej republiky 

 
 

Podľa § 2 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len "zákon o dani z príjmov") predmetnom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou 

povinnosťou je príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov 

v zahraničí. 

Príjmy z podnikania uvedené v § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov plynúce zo zdrojov 

na území Rakúskej republiky sa na účely zdanenia považujú za príjmy z činností vykonávaných 

prostredníctvom stálej prevádzkarne umiestnenej na území Rakúskej republiky. 

Podľa § 17 ods. 14 zákona o dani z príjmov súčasťou základu dane daňovníka 

s neobmedzenou daňovou povinnosťou je aj základ dane alebo daňová strata stálej prevádzkarne 

umiestnenej  v zahraničí.  

Základom dane daňovníka je rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky, na 

zistenie ktorého sa použijú ustanovenia § 17 až 29.  

Pri splnení podmienok uvedených v zákone o dani z príjmov môže daňovník uplatniť daňové 

výdavky paušálne, spôsobom uvedeným v ustanovení § 6 ods. 10. Daňovník počas uplatňovania 

výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách 

a o pohľadávkach. 

Podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 431/ 2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov daňovník je účtovnou jednotkou. Daňovník nie je povinný na území Slovenskej republiky 

viesť účtovníctvo, ak na účely zistenia základu dane nepreukazuje svoje daňové výdavky, ale si tieto 

uplatňuje paušálnym spôsobom podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov..  

Podľa § 45 zákona o dani z príjmov a článku 23 Zmluvy medzi Československou 

socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z 

príjmu a z majetku č. 48/1979 Zb. (ďalej len „zmluva“) dvojitému zdaneniu predmetných príjmov sa 

zamedzení uplatnením metódy vyňatia príjmov. 

Podmienky vymedzujúce zdaniteľnosť ziskov podniku rezidenta Slovenskej republiky na 

území Rakúskej republiky sú uvedené v článku 7 zmluvy.  

Ak v konkrétnom prípade príjmy rezidenta Slovenskej republiky z podnikateľskej činnosti 

môžu byť podľa predmetného ustanovenia zmluvy zdanené na území Rakúskej republiky, sú na území 

Slovenskej republiky vyňaté zo zdanenia bez ohľadu na ich efektívne zdanenie na území Rakúskej 

republiky.  

Bez ohľadu na uplatnenú metódu vylúčenia dvojitého zdanenia, ak sú splnené podmienky 

uvedené v § 32 ods. 1 zákona o dani z príjmov, daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou je 

povinný podať na území Slovenskej republiky daňové priznanie, v ktorom uvedie všetky 

„celosvetové“ zdaniteľné príjmy. 

Podľa článku 249 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva nariadenie má všeobecnú 

pôsobnosť. Je záväzné vo všetkých svojich častiach a priamo vykonateľné vo všetkých 

členských štátoch. Vo všeobecnosti je nariadenie považované za osobitný právny predpis 

Európskeho spoločenstva.  

 

 Podľa stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky pri zdaňovaní 

rodičovských príspevkov je potrebné postupovať podľa koordinačných predpisov v oblasti 

systémov sociálneho zabezpečenia, ktorým je tiež Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu 

a rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (ďalej 

len „koordinačné predpisy“). 

 Podľa koordinačných predpisov všetky osoby pohybujúce sa voľne v rámci európskeho 

spoločenstva a osoby, ktoré sú od nich závislé (rodinní príslušníci) a ich pozostalí, majú mať 

v tejto oblasti zachované rovnaké práva a výhody. 



 S ohľadom na uvedené sa má rodičovský príspevok poskytovaný z Rakúskej republiky 

z hľadiska dane z príjmu posudzovať rovnako ako sa posudzuje obdobná dávka poskytovaná 

na území Slovenskej republiky, ktorou je rodičovský príspevok podľa zákona                         

č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 Keďže rodičovský príspevok poskytovaný podľa vyššie citovaného slovenského zákona 

je na území Slovenskej republiky od dane z príjmov fyzických osôb oslobodený (§ 9 ods. 2 

písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) a teda aj 

rodičovský príspevok poskytovaný z Rakúskej republiky nepodlieha na území Slovenskej 

republiky dani z príjmu.  

 
 


