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Informácia 
k zmene spôsobu zdaňovania  príjmov autorov od 1.1.2016 

 
S účinnosťou od 1.1.2016 sa príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu 
podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov (aktívne autorské príjmy) a príjmy 
z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov 
(pasívne autorské príjmy) budú zdaňovať daňou vyberanou zrážkou (§ 43 ods. 3 písm. h) 
zákona o dani z príjmov), a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o príspevky do novín, 
časopisov alebo ide, napr. aj o prednáškovú činnosť alebo umelecký výkon. Daňová 
povinnosť daňovníka z týchto príjmov sa považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky 
dane a daňovník  daň vyberanú zrážkou nemôže považovať za preddavok na daň. Tieto príjmy 
zdanené zrážkou už daňovník nebude uvádzať v daňovom priznaní k dani z príjmov. 

Upozornenie 
Príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu ako aj príjmy z použitia diela a použitia 
umeleckého výkonu prijaté do 31.12.2015 zdaňuje daňovník sám, prostredníctvom podaného 
daňového priznania s výnimkou príjmov autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu 
a televízie, ak nejde o umelecký výkon, ktoré sa zdanili daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 
ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov účinného do konca roku 2015. 

Príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona 
o dani z príjmov a príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 
zákona o dani z príjmov nebudú podliehať zrážkovej dani len vtedy, ak daňovník uplatní 
postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, a vopred sa písomne dohodne 
s platiteľom dane, že sa daň vyberaná zrážkou neuplatní. Daňovník v takomto prípade 
predmetný príjem zdaní sám, prostredníctvom podaného daňového priznania. Platiteľ dane je 
povinný takúto dohodu oznámiť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa po 
uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá. Na oznámenie nie je predpísané 
tlačivo. 

Na príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné 
náklady a priemyselné práva sa daň vyberaná zrážkou neuplatňuje. Tieto príjmy si aj naďalej 
bude daňovník  zdaňovať sám, prostredníctvom podaného daňového priznania. 

Novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1.1.2016 došlo k spresneniu pojmov 
používaných vo vzťahu k autorským právam. Naďalej však platí, že príjmy podľa zákona  
č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, resp. do 31.12.2015 podľa zákona č. 618/2003 Z. z. 
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení 
neskorších predpisov sa rozdeľujú na tzv. aktívne príjmy (§ 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani 
z príjmov) a tzv. pasívne príjmy (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov). 
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