
 
 

Usmernenie k oslobodeniu členských príspevkov prijatých 

poľovníckou organizáciou od dane z príjmov právnickej osoby  

podľa § 13 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z.  

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
 
 

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) odbor daňovej metodiky vydáva 

k oslobodeniu členských príspevkov prijatých poľovníckou organizáciou od dane z príjmov právnickej 

osoby nasledovné usmernenie. 

 

Podľa § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo 

zriadení na podnikanie, sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk 

dosiahnuť, a to vrátane príjmov z prenájmu majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov 

z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 a príjmov na základe zmluvy 

o sponzorstve v športe. 

 

Daňovníci, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú vymedzení v § 12 ods. 3 zákona 

o dani z príjmov. Za takýchto daňovníkov je možné považovať aj poľovnícke organizácie založené 

podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“). 

 

V súlade s § 32 zákona o poľovníctve sa poľovníckou organizáciou rozumie právnická osoba zriadená  

podľa tohto zákona, ktorá je organizáciou, ktorá nie je založená za účelom dosiahnutia zisku, ktorá 

združuje občanov Slovenskej republiky, ktorí sú držiteľmi poľovných lístkov, a iné fyzické osoby  

na účel ochrany a presadzovania oprávnených záujmov členov na úseku poľovníctva, má sídlo  

na území Slovenskej republiky, je zapísaná v centrálnom registri, ktorý vedie Ministerstvo 

pôdohospodárstva Slovenskej republiky, riadi svoju činnosť stanovami, ktoré musia byť  

v súlade s týmto zákonom a ostatnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

Poľovnícke združenia pred účinnosťou zákona o poľovníctve, tzn. do 01.09.2009 boli zakladané  

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o združovaní občanov“) ako občianske združenia registrované na výkon práva poľovníctva.  

V súlade s § 1 ods. 3 písm. d) zákona o združovaní občanov sa tento zákon od 01.09.2009 už  

na združovanie občanov na výkon práva poľovníctva nevzťahuje. 

 

Z prechodného ustanovenia § 80 ods. 9 zákona o poľovníctve vyplýva, že občianske združenia 

registrované na výkon práva poľovníctva podľa zákona o združovaní občanov sú poľovníckou 

organizáciou podľa zákona o poľovníctve, ktorá bola povinná do 31.01.2010 uviesť svoje stanovy  

do súladu so zákonom o poľovníctve.  

 

Podľa § 13 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov sú od dane z príjmov právnickej osoby oslobodené 

členské príspevky podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín alebo zakladateľských listín prijaté 

záujmovými združeniami právnických osôb, profesijnými komorami, občianskymi združeniami 

vrátane odborových organizácií, politickými stranami a politickými hnutiami. 

 

Nakoľko  v ustanovení § 13 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov nie je pri pojme „občianske 

združenie“ uvedený odkaz na konkrétny právny predpis (napr. na zákon o združovaní občanov),  

na účely predmetného ustanovenia aj poľovnícku organizáciu zriadenú podľa zákona o poľovníctve 

možno považovať vzhľadom na podmienky jej vzniku za občianske združenie, a preto aj členské 

príspevky podľa stanov poľovníckej organizácie je možné považovať za oslobodené od dane z príjmov 



právnickej osoby. Pre oslobodenie členských príspevkov od dane z príjmov právnickej osoby nemusí 

byť v stanovách presne určená suma, ktorú sú členovia povinní platiť, je postačujúce, aby v stanovách 

bola stanovená povinnosť platiť členské príspevky. 
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