
Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov                 

v znení neskorších predpisov 

(zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom 

trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
 

NR SR dňa 26.11.2014 schválila zákon č. 371/2014 Z. z o riešení krízových situácií na 

finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o riešení 

krízových situácií na finančnom trhu“).  

 

V čl. V tohto zákona sa s účinnosťou od 01.01.2015 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o 

dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Zmeny ZDP nadväzujú najmä 

na úpravu rezolučného konania a týkajú sa nasledujúcich oblastí:  

 

1. Odpis záväzkov v rámci rezolučného konania - § 13 ods. 1 písm. f) ZDP  
Príjmy plynúce z odpisu záväzkov vykonaného v rámci rezolučného konania na základe 

rozhodnutia Rady pre riešenie krízových situácií (ďalej len „rada“), podľa § 39 až § 46 

zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu sú u vybranej inštitúcie oslobodené 

od dane.  

 

V súlade s § 39 zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu  

 

 rezolučné konanie sa začína rozhodnutím rady o začatí rezolučného konania;  

 rozhodnutie o začatí rezolučného konania sa zverejňuje v Obchodnom vestníku a 

uverejňuje na webovom sídle rady a webovom sídle vybranej inštitúcie, ak rada 

nerozhodne inak;  

 doručením je rozhodnutie o začatí rezolučného konania právoplatné a vykonateľné, 

proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.  

 

V súlade s § 40 zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu účinky začatia 

rezolučného konania potvrdzuje rada po vydaní rozhodnutia o začatí konania. Začatím 

konania sa prerušujú súdne konania a iné konania a súčasne začatie konania bráni začatiu 

konkurzného konania na majetok vybranej inštitúcie alebo reštrukturalizačného konania, 

alebo zavedeniu nútenej správy voči vybranej inštitúcii. Oprávnenie vybranej inštitúcie 

nakladať s majetkom, uzatvárať zmluvy alebo inak konať prechádza na radu. Rada môže 

rozhodnúť o zmene splatnosti záväzkov a pohľadávok a ich rozsahu.  

 

2. Odpis pohľadávok voči osobám v rezolučnom konaní - § 19 ods. 2 písm. h) bod 6 

ZDP  
Za daňový výdavok je považovaný aj odpis pohľadávok veriteľa voči osobám v 

rezolučnom konaní, ak o odpise záväzku rozhodla rada podľa § 39 až § 46 zákona o 

riešení krízových situácií na finančnom trhu. 

 

3. Tvorba opravných položiek k pohľadávkam voči osobám v rezolučnom konaní - § 20 

ods. 2 písm. g), § 20 ods. 21 ZDP  
Za daňový výdavok je považovaná aj tvorba opravných položiek k nepremlčaným 

pohľadávkam voči osobám v rezolučnom konaní podľa § 1 ods. 3 zákona o riešení 

krízových situácií na finančnom trhu (napr. vybraná inštitúcia, ktorou je banka alebo 

obchodník s cennými papiermi so základným imaním podľa zákona č. 566/2001 Z. z. v 

znení zákona č. 659/2007 Z. z.).  



Tvorba opravných položiek sa zahrnie do základu dane daňovníka účtujúceho v sústave 

podvojného účtovníctva, ktorý je veriteľom vybranej inštitúcie v rezolučnom konaní, 

počínajúc zdaňovacím obdobím, v ktorom sa začína rezolučné konanie, a to najviac do 

výšky menovitej hodnoty pohľadávok alebo uhradenej obstarávacej ceny pohľadávok 

vrátane príslušenstva, ak bolo zahrnuté do základu dane.  

 

4. Peňažné príspevky platené na zabezpečenie uplatňovania opatrení na riešenie 

krízových situácií - § 21 ods. 2 písm. o) ZDP  
Peňažné príspevky platené na zabezpečenie uplatňovania opatrení na riešenie krízových 

situácií podľa § 87 až § 89 zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu sa 

nepovažujú za daňový výdavok.  

 

V súlade s § 87 zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu vybrané inštitúcie sú 

povinné zúčastňovať sa na riešení krízových situácií platením príspevkov na tento účel do 

národného fondu. V zmysle § 88 uvedeného zákona sa určuje povinnosť vybraných 

inštitúcií uhrádzať do národného fondu pravidelné ročné príspevky, ako aj mimoriadne 

príspevky.  Podľa § 89 ods. 1 cit. zákona výšku ročného príspevku na príslušný rok určuje 

rada po prerokovaní s Ministerstvom financií SR a Fondom ochrany vkladov pre každú 

vybranú inštitúciu pri zohľadnení fázy obchodného cyklu a možného procyklického 

vplyvu na finančnú pozíciu prispievajúcej vybranej inštitúcie. 

 

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica  

                 Odbor daňovej metodiky  

                 Január 2015 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 


