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NOVELA ZÁKONA O  DANI Z  PRÍJMOV OD 01.01.2020

V aktuálnom čísle Mandat news sa budeme podrobnejšie venovať novele zákona o 

dani z príjmov, ktorá bola dňa 18.09.2019 schválená parlamentom. Táto novela 

nadobúda účinnosť od 01.01.2020 a prináša so sebou výrazné zmeny pre fyzické aj 

právnické osoby. 
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ZMENA VÝŠKY NEZDANITEĽNEJ ČASTI ZÁKLADU DANE PRE FYZICKÉ OSOBY

Nezdaniteľná časť základu dane bude z pôvodného 19,2-násobku platného 

životného minima navýšená na jeho 21-násobok. V praxi to povedie k zníženiu dane 

ako aj k zjednodušeniu výpočtu. Nová suma životného minima platná od 01.07.2019 

do 30.06.2020 bude pre jednu plnoletú fyzickú osobu vo výške 210,20 EUR, čiže 

nová nezdaniteľná časť pre rok 2020 bude vo výške 4  414,20 EUR. Súčasná výška 

nezdaniteľnej časti základu dane pre rok 2019 je vo výške 3 937,35 EUR.

MECHANIZMUS UPLATNENIA NEZDANITEĽNEJ ČASTI ZÁKLADU DANE

V súvislosti s novelou zákona bude doplnený mechanizmus uplatnenia 

nezdaniteľných častí základu dane pre fyzické osoby. Predchádzajúca právna úprava 

uvedený postup neobsahovala. Po novom bude možné najprv uplatniť nezdaniteľnú 

časť na príjmy zo závislej činnosti (čiže zo zamestnania) a  až následne prevyšujúcu 

časť bude možné odpočítať zo základu dane z podnikania alebo inej samostatne 

zárobkovej činnosti.

ZMENA SADZBY DANE PRE FYZICKÉ A  PRÁVNICKÉ OSOBY

ź  právnická osoba zo základu dane zníženého o  daňovú stratu zaplatí daň vo 

výške 15 % v  prípade, ak jej príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevýšili 

sumu 100  000 eur, inak odvedie daň vo  výške 21 %,  

Novelou sa zároveň zníži aktuálna sadzba dane pre podnikateľov, či už fyzické alebo 

právnické osoby, a to nasledovne:
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ź  fyzická osoba (podnikateľ) zo základu dane zníženého o daňovú stratu odvedie 

daň 15 %, v prípade, ak jej príjmy z predmetu podnikania neprevýšia sumu 100 

000 eur; prevyšujúca suma bude zdanená 19 % alebo 25 % sadzbou podľa toho, 

či presiahne 176,8-násobok platného životného minima.
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O SPOLOČNOSTIACH  MANDAT

V oblasti nami ponúkaných služieb, daňového poradenstva a auditu, pracuje 

v súčasnosti 41 kvalifikovaných pracovníkov.

MANDAT CONSULTING, k.s. a MANDAT AUDIT, s.r.o. boli založené v roku 2004 ako 

daňovoporadenská a audítorská spoločnosť. Počas celej doby našej existencie 

poskytujeme služby v oblasti daní, účtovníctva a auditu menším, stredným aj 

nadnárodným spoločnostiam podnikajúcim na území Slovenskej republiky. 

Dlhoročná spolupráca so zahraničnými poradenskými spoločnosťami spojená 

s kompetenciou slovenských daňových poradcov a audítorov umožňuje poskytovať 

poradenstvo pre klientov pochádzajúcich z radov zahraničných investorov.

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte. 

MANDAT CONSULTING, k.s. nepreberá zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré si 

čitateľ urobí na základe tohto vydania.

Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy. 

Ak by ste chceli pridať meno inej osoby z vašej spoločnosti do zoznamu 

prijímateľov NEWSLETTRA, prosím kontaktujte nás na e-mail adrese: 

news@mandat.sk
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