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Schválené vybrané zmeny od 1. januára 2013 
 
V minulom vydaní sme Vás informovali o pripravovanej novele zákona o dani z príjmov, 
ktorá bola v danom čase v schvaľovacom procese Národnej rady Slovenskej republiky. Dnes 
je už isté, že zavedenie dvoch sadzieb dane pre fyzické osoby, zvýšenie sadzby dane 
pre právnické osoby a ďalšie významné zmeny sa stanú od 1. januára 2013 realitou, keďže 
parlamentom schválená novela zákona o dani z príjmov sa dočkala v uplynulých dňoch aj 
podpisu prezidenta. 
 
Obmedzenie možnosti predĺženia lehoty na podanie daňového priznania 
 
Okrem vládou navrhovaných zmien sa do zákona o dani z príjmov dostali prostredníctvom 
poslaneckých návrhov aj ďalšie zmeny. Tou najvýznamnejšou je obmedzenie možnosti 
predĺženia lehoty na podanie daňového priznania. 
 
Podľa nového znenia zákona o dani z príjmov si väčšina daňovníkov už nebude môcť 
predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania prostredníctvom oznámenia o tri až šesť 
mesiacov. Jedine daňovníci s príjmami zo zahraničia na základe podaného oznámenia 
a daňovníci v konkurze alebo likvidácii na základe podanej žiadosti si budú môcť predĺžiť 
lehotu na podanie daňového priznania o tri kalendárne mesiace. 
 
Daňovníci s príjmami zo zahraničia budú môcť okrem predĺženia lehoty o tri kalendárne 
mesiace požiadať v odôvodnených prípadoch správcu dane o opätovné predĺženie lehoty 
o ďalšie tri kalendárne mesiace. Vyššie uvedené zmeny sa budú týkať len podávania 
daňových priznaní, ktorých posledný deň lehoty na podanie daňového priznania pripadne 
na kalendárny rok 2013. 
 
Zvýšenie zdravotných odvodov z dividend 
 
Od Nového roka na nás nečakajú negatívne zmeny len v oblasti dane z príjmov ale aj 
v oblasti zdravotného poistenia. Pri výplate dividend a podielov na zisku za obdobie, ktoré 
začne od 1. januára 2013 sa zvyšuje sadzba zdravotného poistenia, a to z doterajších 10 
(5 pre osoby so ZŤP) na 14 %. 
 
Zároveň sa pre takéto dividendy (podiely) zavádza samostatný maximálny základ 
na výpočet poistného, ktorý je limitovaný do výšky 120-násobku priemernej mesačnej mzdy 
(momentálne približne 94 320 eur). Doteraz boli príjmy z dividend spolu s ostatnými 
príjmami súčasťou jedného základu na výpočet poistného, ktorý bol limitovaný do výšky  
36-násobku priemernej mesačnej mzdy. 
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Dividendy spred roku 2011 nepodliehajú odvodom na zdravotné poistenie vôbec, dividendy 
za rok 2011 podliehajú 10 %-nej sadzbe zdravotného poistenia (odvodom podliehajú aj 
podiely na likvidačnom zostatku a vyrovnacie podiely). 
 
Povinnosť platiť zdravotné poistenie z dividend resp. podielov na zisku sa vzťahuje len 
na fyzické osoby, ktoré sú povinne zdravotne poistené na Slovensku, teda obvykle nie 
na zahraničných spoločníkov. 
  
Platenie preddavkov na poistné z dividend 
 
Od roku 2013 sa zavádzajú aj preddavky na poistné z dividend. Doteraz sa preddavky 
neplatili, zdravotné odvody z dividend sa celé doplácali až v ročnom zúčtovaní zdravotného 
poistenia. 
 
Preddavok na poistné z dividend vypočítava a odvádza platiteľ dividend, a to do ôsmeho 
dňa po uplynutí mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy. Platiteľ dividend v rovnakej 
lehote musí príslušnej poisťovni oznámiť výšku vyplatených dividend. Výška preddavku sa 
vypočíta so sadzbou 14 % zo sumy dividend vyplatených v kalendárnom mesiaci, najviac 
zo sumy 120-násobku priemernej mesačnej mzdy (v roku 2013 zo sumy 94 320 eur). 
 
Obmedzenie platieb v hotovosti 
 
S účinnosťou od 1. januára 2013 sa úplne novým zákonom zakazuje platba v hotovosti, ktorej 
hodnota prevyšuje 5 tisíc eur. V prípade platby medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi sa 
zakazuje platba v hotovosti nad 15 tisíc eur. 
 
Platba vykonaná v cudzej mene sa prepočíta na eurá určeným kurzom. Hodnotu platby 
v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto 
platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu. 
 
Porušenie zákazu podľa tohto zákona sa v prípade fyzických osôb nepodnikateľov bude 
považovať za priestupok, ktorý môže byť sankcionovaný pokutou až do výšky 10 tisíc eur, 
a to tak u odovzdávajúceho ako aj u príjemcu hotovosti nad určený limit. U právnických 
osôb a fyzických osôb podnikateľov sa takéto porušenie považuje sa správny delikt, za ktorý 
môže byť uložená pokuta až do výšky 150 tisíc eur.  
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V Bratislave, dňa 21.12.2012 


