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BRATISLAVA – 28. 12. 2016: Novela zákona o dani z príjmov priniesla s účinnosťou od nového roka  
viaceré zásadné zmeny v daňovej legislatíve. Pri dani z príjmu právnických osôb (DP PO) bol 
najvýraznejšou zmenou pokles sadzby dane z doterajších 22 % na navrhovaných 21 %. Právnickým 
osobám však novela priniesla aj ďalšie novinky. 
 

 preddavky PO – znížená sadzba dane má vplyv aj na výšku preddavkov na daň PO. PO budú platiť 
nižšie preddavky počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré začína najskôr 1.1.2017 

 

 nový druh daňového výdavku – od 1.1.2017 sa medzi daňové výdavky (náklady) v zákone doplnili aj  
dary poskytnuté za účelom materiálnej humanitárnej pomoci do zahraničia na základe darovacej 
zmluvy uzatvorenej s Ministerstvom vnútra SR 
 

 nový druh nedaňového výdavku - dochádza k rozšíreniu výdavkov (nákladov), ktoré nie sú 
považované za daňové výdavky. Daňovým výdavkom nie sú výdavky na technické zhodnotenie, 
prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, ktoré sú využívané na 
základe zmluvy o výpožičke. Okrem výdavkov na energie, vynaložených užívateľom v súvislosti 
s užívaním takejto hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti. 
Význam pojmu „zmluva o výpožičke“ upravuje Občiansky zákonník. Zmluvou o výpožičke vznikne 
vypožičiavateľovi právo vec po dohodnutú dobu bezplatne užívať.  
Podľa novely ZDP nie sú daňovým výdavkom u požičiavateľa výdavky (náklady) na technické 
zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, ktorú v zmysle 
zmluvy o výpožičke bezodplatne užíva vypožičiavateľ. Zároveň sa umožňuje zahrnúť do daňových 
výdavkov vypožičiavateľa náklady na energie, ktoré vynakladá tento vypožičiavateľ v súvislosti 
s užívaním predmetu zmluvy o výpožičke.  
 

 úprava základu dane z príjmov držiteľa motorového vozidla podľa osobitného predpisu – držiteľ 
motorového vozidla podľa osobitného predpisu, t. j. výrobca vozidiel, zástupca výrobcu alebo 
autorizovaný predajca vozidiel, ktorý má na účely predaja vozidiel konečným zákazníkom 
uzatvorenú zmluvu s výrobcom alebo zástupcom výrobcu vozidiel, je povinný zvýšiť základ dane o 
výšku daňových odpisov, nákladov na prevádzku, prípadné technické zhodnotenie alebo opravy 
a udržiavanie tohto vozidla. Držiteľ upraví základ dane v prípade, ak do jedného roka vrátane, od 
zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel v SR nevykoná prevod držby tohto vozidla na inú 
osobu a zároveň najneskôr do 15 dní po uplynutí tejto lehoty neuhradí plnú hodnotu registračného 
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poplatku (v závislosti od výkonu motora a veku vozidla cez koeficient), akú by výrobca alebo predajca 
v pozícii držiteľa motorového vozidla zaplatil pri prvej evidencii vozidla. Tzn. že k  úprave základu dane 
dochádza v zdaňovacom období, kedy uplynie lehota na úhradu tohto poplatku.  
Uvedená úprava platí pri motorovom vozidle evidovanom v evidencii vozidiel v SR po 31.1.2017  
 

 daňová licencia právnickej osoby sa novelou zákona s účinnosťou od 1.1.2018 ruší 


