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Daňová sústava
Daňová sústava predstavuje súhrn daní, ktoré sa vyberajú na území Slovenskej republiky. Nová
daňová sústava bola v Slovenskej republike zavedená v roku 1993. Táto sústava zodpovedá
daňovým sústavám rozvinutých trhových ekonomík štátov združených v Európskej Únii.
V Slovenskej republike je problematika daní upravovaná samostatnými právnymi normami, ktoré
sú ďalej dopĺňané nariadeniami vlády Slovenskej republiky, vyhláškami a opatreniami Ministerstva
financií SR, pričom nadväzujú na ďalšie právne normy. Zákony, nariadenia, vyhlášky a opatrenia sú
zverejňované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. V právnych vzťahoch sú rozhodujúce
znenia ustanovení právnych predpisov tak, ako sú vytlačené v Zbierke zákonov SR.
Štát sa usiluje zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu vytváraním daňovej politiky ako súčasti
finančnej politiky prostredníctvom súhrnu daňových opatrení, ktorými sa sledujú určité ekonomické
ciele. Znižovanie sadzby dane má vplývať na presadzovanie zámerov a rozmach podnikateľskej
aktivity, ako aj prísun zahraničných investorov. Vyššou sadzbou je možné naopak utlmovať
nežiaduce alebo napríklad ekologicky škodlivé aktivity.
Na tento účel bola vytvorená daňová sústava, v rámci ktorej je zákon o dani z príjmov kľúčovým
zákonom Slovenskej republiky. Daňovou reformou od 1. 1. 2004 bola prijatá zásada jednotnej
sadzby pre všetky druhy príjmov, ako aj pre všetky daňové subjekty vo výške 19 % zo základu
dane. Vytvorením rovnej dane sa eliminovalo 21 rôznych spôsobov zdanenia príjmov, vrátane
piatich rôznych daňových sadzieb u fyzických osôb. Jednotnou sadzbou sa sleduje vytvorenie
vysoko konkurenčného a nedeformovaného trhového prostredia na Slovensku.
Znižovaním sadzby dane má štát záujem zvyšovať celkovú výrobu a národný dôchodok. Zníženie
dane pre podnikateľov stimuluje ich iniciatívu, tvorivosť a podnikavosť. Jedným nástrojom je aj
odpisová politika, ktorá vedie k znižovaniu doby odpisovania, a tak k rýchlejšej obnove fixného
kapitálu firiem, čím sa stávajú konkurencieschopnejšími na svetovom trhu. Znížením odvodových
povinností na dani zostáva výrobcom viac prostriedkov na rozvoj investičnej činnosti a zavádzanie
nových, moderných technológií.

Základné pojmy
Daň

Je povinná zákonom určená spravidla sa opakujúca platba, ktorú odovzdávajú
právnické alebo fyzické osoby štátu v určenej výške a v stanovenej lehote
Povinná platba odvádzaná štátu alebo miestnym správam s cieľom uhrádzať
verejné výdavky. Fiškálne zdroje podliehajú jednotným rozpočtovým
zásadám rozpočtovej univerzálnosti a neurčujú príjmy a výdavky, predsa však
môžu jestvovať isté výnimky. Dane sú nástrojom ekonomickej politiky,
podporujú iniciatívu vlastníkov, napríklad rozličnými výhodami pri dani z
príjmu. Prostredníctvom daňovej úľavy pri investovaní sa napomáha
konjunkturálne oživenie.

Daňovník

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má daňovú povinnosť (daňový subjekt)
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Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou
1. fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt alebo sa tu obvykle
zdržiava (fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území SR, ak na území SR
nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom
kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto
obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu),
2. právnická osoba, ktorá má na území SR sídlo alebo miesto skutočného
vedenia (miestom skutočného vedenia je miesto, kde sa prijímajú riadiace a
obchodné rozhodnutia štatutárnych orgánov a dozorných orgánov
právnickej osoby, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom
registri),
Daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou
1. fyzická osoba neuvedená v predchádzajúcom odseku,
2. fyzická osoba uvedená v predchádzajúcom odseku, ktorá sa na území SR
obvykle zdržiava len na účely štúdia alebo liečenia alebo ktorá hranice do
Slovenskej republiky prekračuje denne alebo v dohodnutých časových
obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti, ktorej zdroj je na území
SR,
3. právnická osoba neuvedená v predchádzajúcom odseku
Predmet dane

Predstavuje to, za čo sa platí daň (daňový objekt)

Platiteľ

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá ma povinnosť daň vypočítať a zaplatiť
správcovi dane

Subjekt dane

pod pojmom subjekt dane sa rozumie daňovník alebo platiteľ dane.

Oslobodenie od dane Vymedzuje určitú časť predmetu dane, ktorá je za určitých podmienok od
dane oslobodená
Základ dane

rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky pri rešpektovaní
vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v
príslušnom zdaňovacom období,

Zdaňovacie obdobie kalendárny rok, ak zákon neustanovuje inak.
Sadzba dane

nástroj, pomocou ktorého sa z daňového základu vypočíta výška daňovej
povinnosti.

Daňové priznanie

každý daňový zákon určuje lehoty a termíny pre podanie daňového priznania
ku konkrétnemu druhu dane, aj obsah a náležitosti daňového priznania,
daňové priznania sa podávajú na presne určenom tlačive.

Daňová strata

rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní
vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v
príslušnom zdaňovacom období.

Daňovú únik

nastáva ak platiteľ vypočíta nesprávne daň alebo zamlčí podstatnú skutočnosť
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Priama daň

Viaže sa na majetok alebo príjmy daňovníka, ktorý je známy – je zároveň
platiteľom dane.

Nepriama daň

Viaže sa na tovary a služby, daňovník nie je známy. Dane zaťažujú
zákazníka, užívateľa služieb - avšak platiteľom dane je dovozca,
výrobca alebo predajca.

Selektívna daň

Vzťahuje sa len na vybrané tovary a služby definované zákonom.

Univerzálna daň

Vzťahuje sa na všetky druhy tovaru.

Základné členenie daní
Nepriame dane:
Štátne dane
•
•

univerzálne nepriame dane:
o daň z pridanej hodnoty
selektívne spotrebné dane:
o spotrebná daň z minerálneho oleja
o spotrebná daň z vína
o spotrebná daň z piva
o spotrebná daň z liehu
o spotrebná daň z tabakových výrobkov

Priame dane:
Štátne dane
•

daň z príjmov

Miestne dane
•

•
•
•
•
•
•
•
•

daň z nehnuteľností (donedávna to bola štátna daň):
o daň z pozemkov
o daň zo stavieb
o daň z bytov
daň za psa
daň za užívanie verejného priestranstva
daň za ubytovanie
daň za predajné automaty
daň za nevýherné hracie prístroje
daň za jadrové zariadenie
daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
daň z motorových vozidiel
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Daňové zásady
1. zásada spravodlivosti, proporcionality – je zabezpečená rovnou daňou 19% ( Zásada bola
mierne narušená poslednými reformami)
2. zásada neutrálnosti – dane by mali platiť všeobecne pre všetkých, bez množstva výnimiek
a oslobodení
3. zásada vylúčenia duplicity zdanenia – príjem, dôchodok alebo majetok má byť zdaňovaný
len raz a to v momente, kedy dochádza k jeho tvorbe, spotrebe
4. zásada jednoznačnosti a jednoduchosti – každý daňovník by mal byť informovaný, z čoho
a v akej výške má platiť daň - spôsob výpočtu výberu daní by mal byť jednoduchý
5. zásada účinnosti – dane by mali viesť daňovníka k tomu, aby ich zaplatil, nemali by ho
motivovať k daňovým únikom
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Nepriame dane
Daň z pridanej hodnoty
Problematikou dane z pridanej hodnoty v Slovenskej republike zákon NR SR zákon č. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Predmet dane:
dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou,
poskytnutie služby (ďalej len dodanie služby ) za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené
zdaniteľnou osobou,
c) nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskych
spoločenstiev (ďalej len členský štát ),
d) dovoz tovaru do tuzemska.
a)
b)

Zdaniteľná osoba:
Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez
ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.
Registračná povinnosť:
Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá
takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla
za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 1 500 000 Sk,
je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Zdaniteľná osoba je povinná podať
žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
dosiahla uvedený obrat.
Základ dane:
Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ
prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú
o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať
k cene tovaru alebo služby.
Základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa určí tak, ako v
predchádzajúcom odseku.
Základom dane pri dovoze tovaru je hodnota určená na colné účely podľa colných predpisov. Ak
nie sú zahrnuté do hodnoty určenej na colné účely, zahŕňajú sa do základu dane pri dovoze tovaru aj
dane, clá a iné platby splatné v zahraničí a splatné pri dovoze tovaru okrem dane, ktorá sa
má vymerať,
b) súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na
prepravu a náklady poistenia vzniknuté do prvého miesta určenia v tuzemsku.
a)

Sadzba dane:
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Základná sadzba dane na tovary a služby je 19 % zo základu dane. Na tovary uvedené nižšie sa od
1. 1. 2007, uplatňuje znížená sadzba dane 10 % zo základu dane.
Zoznam tovarov so zníženou sadzbou dane:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny, zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické
výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny; rádioaktívne zvyšky – len
pre zdravotníctvo
Sacharín a jeho soli
Antibiotiká
Farmaceutické výrobky
Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke a pripravené diagnostické alebo
laboratórne reagencie, tiež na podložke; certifikované referenčné materiály
Ostatné sanitárne výrobky z plastov – len sedačka do vane na použitie pre ťažko zdravotne
postihnutých občanov
Pančuchy na kŕčové žily
Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky – len
pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby
Okuliarové sklá korekčné
Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia – len
vaňový zdvihák na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
Ostatné digitálne zariadenia na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme
systému – len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a
slabozrakých
Ostatné elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače – len individuálne zosilňovače pre
nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre
nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí
Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje – len pre osoby so
sluchovým a zrakovým postihnutím
Vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež motorizované alebo s iným mechanickým
pohonom
Časti, súčasti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté osoby
Ortopedické zariadenia vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a
ostatné pomôcky na liečenie zlomenín; umelé časti tela; načúvacie pomôcky a ostatné
zariadenia nosené alebo dopravované na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie
nejakej chyby alebo neschopnosti.

Daňová povinnosť:
Daňová povinnosť pri dodaní tovaru vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň,
keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode
nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší
ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Pri dodaní stavby na
základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby.
Daňová povinnosť pri dodaní služby vzniká dňom dodania služby. Ak je služba dodaná zahraničnou
osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu a osobou povinnou platiť daň v tuzemsku je
príjemca služby, daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry; ak faktúra nie je vyhotovená
do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola
služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná.
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Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká
•
•

15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo
nadobudnutie tovaru, alebo
dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15.
dňom.

Daňová povinnosť pri dovoze tovaru vzniká
•
•
•
•
•
•

prepustením tovaru do colného režimu voľný obeh,
prepustením tovaru do colného režimu aktívny zušľachťovací styk v systéme vrátenia,
ukončením colného režimu dočasné použitie,
pri späť dovážanom tovare prepustením do colného režimu voľný obeh z colného režimu
pasívny zušľachťovací styk,
nezákonným dovozom tovaru,
odňatím tovaru colnému dohľadu.

Daňová povinnosť pri tovare vzniká dňom prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do
príslušného colného režimu alebo dňom, v ktorom colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím
colného vyhlásenia.
Odpočítanie dane:
Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo
službe vznikla daňová povinnosť.
Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na
účely svojho podnikania ako platiteľ. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň
1. voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú
byť platiteľovi dodané,
2. ním uplatnená zo služieb a z tovarov dodaných s inštaláciou alebo montážou dodávateľom
alebo na jeho účet, pri ktorých je povinný platiť daň a ním uplatnená z tovaru, pri ktorom je
povinný platiť daň pri trojstrannom obchode ako odberateľ a pri dodaní plynu cez rozvodný
systém zemného plynu alebo pri dodaní elektriny, ak je dodaný z iného členského štátu
zahraničnou osobou,
3. ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu,
4. zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru.
Daňové priznanie a splatnosť daňovej povinnosti:
Platiteľ je povinný do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie a v tej istej
lehote zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť, ktorou sa rozumie prevýšenie celkovej výšky dane za
príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze tovaru nad celkovou výškou odpočítateľnej
dane za príslušné zdaňovacie obdobie.
Oslobodenie od dane:
Oslobodené od dane sú
a)

univerzálne poštové služby (aj dodanie tovaru, ktorý súvisí s poskytovanou univerzálnou
poštovou službou)
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b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

zdravotná starostlivosť,
služby sociálnej pomoci,
výchovné služby a vzdelávacie služby,
služby dodávané členom politických strán a hnutí, cirkví a náboženských spoločností,
občianskych združení vrátane odborových organizácií a profesijných komôr, tiež služby,
ktoré svojim členom dodáva právnická osoba, ak všetci jej členovia vykonávajú činnosť,
ktorá je oslobodená od dane alebo činnosť, ktorá nie je predmetom dane, tieto služby sú
priamo nevyhnutné na vykonávanie uvedenej činnosti, táto právnická osoba požaduje od
svojich členov len úhradu podielu na spoločných výdavkoch a toto oslobodenie od dane
nenarušuje hospodársku súťaž,
služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou,
kultúrne služby,
zhromažďovanie finančných prostriedkov,
služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu,
poisťovacie služby,
dodanie a nájom nehnuteľnosti, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch od prvej
kolaudácie stavby, na základe ktorej bolo povolené užívanie stavby,
finančné služby,
predaj poštových cenín a kolkov
prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier.

Spotrebná daň
Uvedená skupina daní predstavuje nepriame dane selektívneho charakteru, ktoré sa vzťahujú len na
vybraný druh tovaru. Konkrétne ide o pivo, víno, tabak a tabakové výrobky, lieh a minerálne oleje benzín a naftu.

Základy jednotlivých daní sú stanovené nasledovne:
•
•
•

•
•

pri víne je základom dane množstvo vína vyjadrené v hektolitroch,
pri pive je základom dane množstvo piva vyjadrené v hektolitroch,
pri tabakových výrobkoch je základom dane množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v
kusoch alebo v kilogramoch s výnimkou cigariet, v ich prípade je základom dane počet
kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a cena cigariet uvedená na kontrolnej
známke,
pri liehu je základom dane množstvo liehu vyjadrené v hektolitroch 100 % alkoholu (ďalej
len "hl. a") pri teplote 20 °C,
pri minerálnych olejoch je základom dane množstvo minerálneho oleja vyjadrené v litroch
(pri teplote 15 stupňov Celzia) alebo kilogramoch alebo množstvo v ňom obsiahnutej
energie vyjadrenej v gigajouloch.

Sadzby:
Víno:
•
•
•
•

tiché víno 0 Sk/ hl,
šumivé víno 2 400 Sk/ hl,
šumivé víno s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5% objemu 1 700 Sk/ hl,
medziprodukty 2 500 Sk/ hl
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Pivo:
• základná sadzba dane 50 Sk/stupeň Plato/hl,
• znížená sadzba dane 37 Sk/stupeň Plato/hl.
Znížená sadzba dane sa uplatní na pivo vyrobené malým samostatným pivovarom. Znížená
sadzba dane sa uplatní aj na pivo dodané na daňové územie z iného členského štátu, ak je
preukázané potvrdením správcu dane tohto členského štátu, že pivo bolo vyrobené malým
samostatným pivovarom podľa právnych predpisov tohto členského štátu.
Tabakové výrobky:
• cigary, cigarky 1,40 Sk/kus,
• tabak 1 350,00 Sk/kg,
• cigarety - špecifická časť 1,10 Sk/kus, percentuálna časť - 23 % z ceny cigariet.
Lieh:
• základná sadzba dane 28 300 Sk/hl a.,
• znížená sadzba dane 14 150 Sk/hl. a.
Znížená sadzba dane sa uplatní na lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské
pálenie ovocia najviac na množstvo 30 l a. z vyrobeného liehu pre jedného pestovateľa a
jeho domácnosť na daňovom území za jedno výrobné obdobie za podmienok stanovených
zákonom.
Minerálny olej:
• motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49
15 500 Sk/1 000 l,
• motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 31, 2710 11 51 a 2710 11 59
18 000 Sk/1 000 l,
• stredný olej kódu kombinovanej nomen. 2710 19 21 a 2710 19 25 14 500 Sk/1 000 l,
• plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49 s
výnimkou podľa § 7 ods. 1 14 500 Sk/1 000 l,
• vykurovací olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 a
2710 19 69 800 Sk/1 000 kg,
• zemný plyn kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 11 00 a 2711 21 00
•
•

určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka 100
Sk/GJ,
určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako palivo 0 Sk/GJ,

• skvapalnené plynné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 až 2711 19
00:
•
•

určené na použitie, ponúkané na použitie alebo použité ako pohonná látka 7800 Sk/1
000 kg,
určené na použitie, ponúkané na použitie alebo použité ako palivo 0 Sk/1000 kg.
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Priame dane
Do tejto skupiny patria dane a poplatky, ktoré sa odvádzajú obciam resp. vyššiemu územnému
celku ako aj daň z príjmu. Štát v zákone č.582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určuje základne pravidla pri vyberaní a správe
miestnych daní, avšak samotnú realizáciu, sadzby ako aj možné výnimky a oslobodenia ponecháva
na obciach, ktoré majú právomoc vydať VZN, ktorým upravujú pravidlá výberu a výpočtu daní na
svojom území.

Daň z nehnuteľnosti
Problematika dane z nehnuteľností je upravená v zákone č.582/2004 Z. z.o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Daň z pozemkov
Daňovníkom je vo všeobecnosti:
a) vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len "kataster")
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku zapísaný v
katastri.
Odsek 2 paragrafu 5 zákona stanovuje špeciálne prípady daňovníka:
a) fyzická alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné
pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania
pozemkových úprav
b) nájomca, ak je splnená niektorá z podmienok:
1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej 5 rokov a nájomca je
zapísaný v katastri
2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom

Ak nemožno určiť daňovníka podľa hore uvedených kritérií, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok
skutočne užíva.
Predmetom dane sú podľa § 6 pozemky na území SR v tomto členení:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
trvalé trávne porasty,
záhrady,
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky,
ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.
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Predmetom dane z pozemkov nie sú:
a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo
stavieb alebo dane z bytov,
b) pozemky, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie.
Základ dane:
Základom dane z pozemkov pre pozemky z kategórie a) a b) je hodnota pozemku bez porastov
určená vynásobením výmery pozemkov v m 2 a hodnoty pôdy za 1 m 2 uvedenej v prílohe č. 1.)
Základom dane z pozemkov pre pozemky z kategórie d) a e) je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m 2 podľa platných
predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku - vyhl. č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku).
Základom dane z pozemkov pre pozemky z kategórie c), f), g) a h) je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m 2 a hodnoty pozemkov za 1 m 2 uvedenej v prílohe č. 2
zákona.
Sadzba dane:
Ročná sadzba dane z pozemkov je, podľa § 8 zákona, 0, 25 % zo základu dane.

Daň zo stavieb
Daňovníkom je:
a) vlastník stavby alebo
b) správca stavby vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku (ďalej len
"vlastník stavby").
Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom
nájomca.
Predmetom dane sú (podľa § 10 zákona) stavby na území SR v tomto členení:
a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie
inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem stavieb
na skladovanie a administratívu
f) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
g) ostatné stavby
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Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby:
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov
b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej
energie.
Základ dane:
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m 2 . Zastavanou plochou sa rozumie
pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby (§ 11).
Sadzba dane:
Ročná sadzba dane zo stavieb je 1 Sk za každý aj začatý m 2 zastavanej plochy.

Daň z bytov
Daňovníkom je:
a) vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo
b) správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného
celku (ďalej len "vlastník bytu")
Predmetom dane:
Byt a nebytový priestor nachádzajúci sa v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový
priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby.
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m 2 .
Sadzba dane
Ročná sadzba dane je 1 Sk za každý aj začatý m 2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
Ročnú sadzbu dane môže správca dane (t. j. obec) všeobecne záväzným nariadením podľa
miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1.
januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
Zníženie alebo oslobodenie od dane:
Správca dane (t. j. obec) môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci
alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane z bytov alebo oslobodiť od tejto dane byty presne
špecifikované v zákone (§ 17).
Spoločné ustanovenia
Daňová povinnosť vzniká, v súlade s § 18 zákona, 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho
po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva, a zaniká 31.
decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti. Ak sa
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daňovník stane vlastníkom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová
povinnosť týmto dňom.
O daňovom priznaní pojednáva § 19. § 20 a § 21 o vyrubení a platení dane.

Daň za psa
Problematika dane za psa je upravená v zákone č.582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Predmet dane:
Pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Predmet dane za psa nie je:
a)
b)
c)
d)

pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
pes umiestnený v útulku zvierat,
pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby,
pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňovníkom je:
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Základ dane:
Základom dane je podľa § 24 počet psov.
Sadzba dane je :
Určovaná obcou, a to za jedného psa a kalendárny rok.
Vznik a zánik daňovej povinnosti:
Vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník
nadobudol psa, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie
je vlastníkom alebo držiteľom psa (§ 26).
Oznamovacia povinnosť a platenie dane:
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť
dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi
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dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane
za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Správa dane:
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný (§ 28).

Daň za užívanie verejného priestranstva
Problematika dane za užívanie verejného priestranstva je upravená v zákone č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Predmet dane:
Daň sa podľa § 30 platí za osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie
motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce.
Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia
cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo
stráženého parkoviska a podobne.

Daňovníkom je:
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
Základ dane:
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v
m2 alebo parkovacie miesto (§ 32).
Sadzbu dane určuje obec, a to:
a) za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň a
b) za dočasné parkovanie motorového vozidla za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie
miesto.
Vznik a zánik daňovej povinnosti:
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania
verejného priestranstva (§ 34).
Správa dane:
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza (§ 35).

16

Daň za ubytovanie
Problematika dane za ubytovanie je upravená v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Predmet dane:
Odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného
ubytovania (§ 37).
Daňovníkom je:
Fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Základ dane:
Základom dane je počet prenocovaní (§ 39).
Sadzbu dane:
Určuje ju obec na jednu osobu a prenocovanie v slovenských korunách.
Vyberanie dane:
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje (§
41).
Správa dane:
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza (§ 42).

Daň za predajné automaty
Problematika dane za predajné automaty je upravená v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Predmet dane:
Prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu.
Daňovníkom je:
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
Základ dane:
Základom dane je počet predajných automatov (§ 46).
Sadzba dane:
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Určuje ju obec za jeden predajný automat a kalendárny rok.
Vznik a zánik daňovej povinnosti:
Vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom skončenia ich
prevádzkovania (§ 48).
Správa dane:
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú (§ 50).

Daň za nevýherné hracie prístroje
Problematika dane za predajné automaty je upravená v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Predmet dane:
Hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje
nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
Jedná sa o:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
Daňovníkom je:
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
Základ dane:
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov (§ 54).
Sadzba dane:
Určuje ju obec za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
Vznik a zánik daňovej povinnosti:
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká
dňom skončenia ich prevádzkovania (§ 56).
Správa dane:
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú (§ 58).
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Daň za vjazd a zotrvanie vozidla v historickej časti
mesta
Problematika dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta je upravená v
zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len "zákon").
Predmet dane:
Vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Predmetom dane nie je vjazd a
zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pri činnostiach spojených s ochranou
zdravia, majetku a verejného poriadku (§ 60).
Daňovník a platiteľ dane je:
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla.
Platiteľom dane je vodič motorového vozidla, ktoré vojde a zdržuje sa v historickej časti mesta (§
61).
Základ dane:
Počet dní vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta.
Sadzba dane:
Sadzbu určuje obec:
a) za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta,
b) môže sa určiť aj paušálnou sumou za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta
bez ohľadu na počet dní zotrvania v tejto časti mesta.

Vznik daňovej povinnosti:
Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu motorového vozidla do historickej časti mesta a zotrvania
motorového vozidla v historickej časti mesta.
Správa dane:
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa historické časti nachádzajú (§ 65).

Daň za jadrové zariadenie
Predmet dane:
Predmetom dane je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická
energia, a to aj časť kalendárneho roka.
Daňovník je:
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prevádzkovateľ jadrového zariadenia.
Základ dane:
Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m 2 , ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia
jadrovým zariadením.
Sadzba dane:
Sadzba dane je v obciach, ktorých zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením vo vzdialenosti od zdroja najviac
a) v Mochovciach
v pásme 1. do 5km..........................................................................0,12 SK za m 2
2. nad 5km do 10km..........................................................0,04 SK za m 2
3. nad 10km do 20km........................................................0,02 SK za m 2
b) v Jaslovských Bohuniciach
v pásme 1. do 5km..........................................................................0,12 SK za m 2
2. nad 5km do 10km..........................................................0,04 SK za m 2
3. nad 10km do 20km........................................................0,02 SK za m 2
Platenie dane:
Vyrobená daň za jadrové zariadenie je splatná do 31. marca zdaňovacieho obdobia.

Daň z motorových vozidiel
Predmet dane:
Predmetom dane z motorových vozidiel (t. j. za čo sa daň platí) je
motorové vozidlo a prípojné vozidlo, ktoré možno zaradiť do kategórie vozidiel M, N a O a
používa sa na podnikanie a
má pridelené v Slovenskej republike evidenčné číslo, osobitné evidenčné číslo alebo
zvláštne evidenčné číslo, alebo
4. nie je evidované v Slovenskej republike
1.
2.
3.

Daňovník:
Daňovníkom (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť) je fyzická osoba alebo právnická osoba alebo
jej organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá používa vozidlo na podnikanie.
Oslobodenie od dane:
a) od dane je oslobodené vozidlo používané vyšším územným celkom, do ktorého rozpočtu
plynie daň z motorových vozidiel,
b) tiež vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť.
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Vyšší územný celok môže vo všeobecne záväznom nariadení podľa miestnych podmienok znížiť
daň, prípadne aj oslobodiť od dane vozidlo používané ako
1. vozidlo záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej, horskej a leteckej záchrannej služby,
vozidlo požiarnej ochrany,
2. vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme,
3. vozidlo evidované v Slovenskej republike, ktoré sa zdržiava počas celého zdaňovacieho
obdobia mimo územia Slovenskej republiky,
4. vozidlo, ktoré nevyužíva počas celého zdaňovacieho obdobia diaľnice, cesty I., II. a III.
triedy a miestne komunikácie,
5. vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej a lesnej výrobe, ktoré využíva pozemné
komunikácie len na prejazd z jedného miesta mimo pozemných komunikácií na druhé
miesto v rámci obhospodarovaného územia,
6. vozidlo slúžiace na skúšobné alebo iné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,
7. špeciálne vozidlo, ktoré je určené na vykonávanie špeciálnych činností a nie je určené na
prepravu, pri tomto vozidle sa môže sadzba dane znížiť o 30 % ročnej sadzby dane.
Základ dane:
a)
b)

pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a
pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť v tonách a počet náprav.

Úžitkovým vozidlom sa rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4.
Celková hmotnosť vozidla je súčet pohotovostnej a užitočnej hmotnosti. V návesových jazdných
súpravách sa celkovou hmotnosťou jednotlivého vozidla rozumie numerický súčet hmotností
pripadajúcich na jednotlivé nápravy.

Sadzba dane:
Daň z motorových vozidiel môže vyšší územný celok zaviesť na svojom území všeobecne
záväzným nariadením, v ktorom zároveň stanoví aj sadzby dane, ktoré nesmú byť nižšie ako
minimálne sadzby dane uvedené v prílohe zákonu.
Vznik a zánik daňovej povinnosti:
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia používania vozidla na podnikanie, a to aj vtedy, ak ide o
vozidlo, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike, ale je v Slovenskej republike používané na
podnikanie. Daňová povinnosť zaniká dňom ukončenia používania vozidla na podnikanie.
Platenie dane:
Daň sa platí
vopred bez vyrubenia najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia alebo
v štyroch rovnakých splátkach, a to do 31. januára, 30. apríla, 31. júla a 31. októbra, ak
celková daň je viac ako 50 000 Sk, alebo
c) v mesačných splátkach vo výške 1/12 ročnej sadzby dane, a to do posledného dňa v
príslušnom kalendárnom mesiaci, ak celková daň je viac ako 250 000 Sk.
a)
b)
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Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Predmet dane:
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "poplatok") sa platí za
komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
Poplatník:
Poplatok platí poplatník a je ním:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast
na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
Sadzba poplatku:
a) ak je v obci zavedený množstvový zber, je sadzba najmenej 0, 10 Sk a najviac 1, 60 Sk za
jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov alebo
najmenej 0, 20 Sk a najviac 5 Sk za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných
stavebných odpadov,
b) ak v obci nie je zavedený množstvový zber, je sadzba najmenej 0, 20 Sk a najviac 3, 30 Sk
za osobu a kalendárny deň, ak v obci nie je zavedený množstvový zber.

22

Prílohy
Sadzby daní v roku 2007
Druh dane

Číslo
zákona

Predmet dane

§

Základ dane

§

Sadzba dane

§

- príjmy zo závislej činnosti,
- príjmy z podnikania, z inej
samostatnej zárobkovej
činnosti a z prenájmu,

Fyzickej
osoby
595/2003
Z. z.

Daň z príjmov

§3

suma čiastkových
základov

§4

19 % zo základu dane zníženého o
daňovú stratu a nezdaniteľné časti

§ 15

§ 12

výsledok
hospodárenia alebo
rozdiel medzi
príjmami a
výdavkami

§ 14

19 % zo základu dane zníženého o
daňovú stratu

§ 15

§2

protihodnota za
dodanie tovaru
alebo služby
znížená o daň

§ 22

- príjmy z kapitálového
majetku,
- ostatné príjmy

Právnickej
osoby

- príjem podľa typu právnickej
osoby
- dodanie tovaru a služby v
SR za protihodnotu
zdaniteľnou osobou,

Daň z pridanej hodnoty

222/2004
Z. z.

- nadobudnutie tovaru za
protihodnotu v SR z iného
členského štátu EÚ,

19%

§ 27

- dovoz tovaru
základná

Spotrebná daň z piva

107/2004
Z. z.

pivo vyrobené na daňovom
území (SR), dodané na
daňové územie z iného
členského štátu alebo
dovezené na daňové územia
z tretieho štátu

- 50 Sk/stupeň Plato/hl
§4

množstvo piva
vyjadrené v
hektolitroch

§6

Znížená

§7

- 37 Sk/stupeň
Plato/hl
tiché 0 Sk/hl

Spotrebná daň z vína

104/2004
Z. z.

víno vyrobené na daňovom
území (SR), dodané na
daňové územie z iného
členského štátu alebo
dovezené na daňové územie
z územia tretieho štátu

§4

množstvo vína
vyjadrené v
hektolitroch

šumivé 2 400 Sk/hl
§5

šumivé s obsahom alkoholu nie viac
ako 8,5% objemu 1 700 Sk/hl

§6

medziprodukty 2 500 Sk/hl

Spotrebná daň z liehu

105/2004
Z. z.

lieh vyrobený na daňovom
území (SR), dodaný na
daňové územie z iného
členského štátu alebo
dovezený na daňové územie
z územia tretieho štátu

106 /2004
Z. z.

tabakové výrobky vyrobené
na daňovom území (SR),
dodané na daňové územie z
iného členského štátu alebo
dovezené na daňové územie
z územia tretieho štátu

§4

množstvo liehu
vyrobené v
hektolitroch 100 %
alkoholu pri teplote
20 o C

základná 25 000 Sk/hl a.
§5

§6
znížená 12 500 Sk/hl a.

cigary, cigarky: 1,40 Sk/kus

Spotrebná daň z tabaku a
tabakových výrobkov

Daň z minerálnych olejov

98/2004Z.
z.

minerálne oleje vyrobené na
daňovom území (SR),
dodané na daňové územie z
iného členského štátu alebo
dovezené na daňové územie
z územia tretieho štátu

§4

množstvo
tabakových
výrobkov vyjadrené
v kusoch alebo v kg
s výnimkou cigariet

§4

množstvo
minerálneho oleja
vyjadrené v litroch
pri teplote 15oC
alebo v kg, alebo
množstvo v ňom
obsiahnutej energie
vyjadrenej v
gigajouloch
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tabak: 1 350 Sk/kg
§5

§5

cigarety: 0,91 Sk/kus, 20 % z ceny
cigariet (kombinovaná sadzba
dane), minimálna sadzba z cigariet
1,40 Sk/kus
podľa kódu kombinovanej
nomenklatúry – motorový benzín 15
500 Sk/1000 l.,18 000Sk/1000 l.,
stredný olej a plynový olej14
500Sk/1000 l.,vykurovací olej 800
Sk/1000 kg, skvapalnené plyn.
uhľovod. podľa použitia 7 800 alebo
0 Sk/1000kg, zemný plyn podľa
použitia 100 Sk alebo 0
Sk/Gl.znížená sadzba dane na
označené plynové oleje 6 800
Sk/1000 l.

§6

§6a§
7

Daň
z
pozemkov

pozemky na území SR

§6

hodnota pozemku

§7

stavby na území SR

§ 10

výmera zastavanej
plochy v m2

§ 10

byty a nebytové priestory v
bytovom dome

§ 14

výmera podlahovej
plochy bytu alebo
nebytového
priestoru v m2

§ 15

Daň za psa

pes starší ako 6 mesiacov

§ 22

počet psov

§ 24

Daň za užívanie
verejného
priestranstva

osobitné užívanie verejného
priestranstva a dočasné
parkovanie motorového
vozidla na vyhradenom
priestore

Daň z
Daň zo
nehnuteľností stavieb

582/2004
Z. z

Daň
z bytov

0,25 % zo základu dane, obec môže
vo VZN znížiť alebo zvýšiť

§8

1 Sk/1 m2 aj začatý,

§ 30

výmera užívaného
verejného
priestranstva v m2

§ 12

1 Sk/1 m2 aj začatý,
obec môže vo VZN znížiť alebo
zvýšiť
určí obec v Sk/1 psa v kalendárnom
roku

§ 16

§ 25

určí obec v Sk za užívanie každého
aj začatého m2
§ 32

alebo parkovacie
miesto

verejného priestranstva

obec môže vo VZN znížiť alebo
zvýšiť

verej. priestranstva a za dočasné
parkovanie za každú hod. a 1
parkovacie miesto

§ 33

Daň za ubytovanie

odplatné prechodné
ubytovanie fyzickej osoby v
zariadení poskytujúcom
služby prechodného
ubytovania

§ 37

počet prenocovaní

§ 39

určí obec v Sk na osobu a
prenocovanie

§ 40

Daň za
predajné
automaty

prístroje a automaty, ktoré
vydávajú tovar za odplatu

§ 44

počet predajných
automatov

§ 46

určí obec v Sk za 1 predajný
automat a kalendárny rok

§ 47

§ 52

počet nevýherných
hracích prístrojov

§ 54

určí obec v Sk za 1 nevýherný hrací
prístroj a kalendárny rok

§ 55

§ 60

počet dní vjazdu a
zotrvania v
historickej časti
mesta

§ 62

určí obec v Sk za motorové vozidlo
a každý aj začatý deň vjazdu a
zotrvanie, môže byť určená aj
paušálnou sumou

§ 63

§ 67

výmera
katastrálneho
územia obce v m2,
ktoré sa nachádza
v oblasti ohrozenia
jadrovým
zariadením

- elektronické prístroje na
počítačové hry,

Miestne
dane

- mechanické prístroje,
elektronické prístroje,
automaty a iné zariadenia na
zábavné hry,

Daň za nevýherné hracie
prístroje

582/2004
Z. z.

Daň za vjazd a zotrvanie
motorového vozidla v
historickej časti mesta

Daň za jadrové zariadenie

582/2004
Z. z.

ktoré sa spúšťajú za odplatu,
pričom nevydávajú peňažnú
výhru a sú prevádzkované v
priestoroch prístupných
verejnosti

vjazd a zotrvanie motorového
vozidla v historickej časti
mesta

jadrové zariadenie, v ktorom
prebieha štiepna reakcia a
vyrába sa elektrická energia

Miestny poplatok za
komunále odpady a
drobné stavebné odpady

komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území obce

Daň z motorových vozidiel

motorové vozidlo a prípojné
vozidlo, ktoré má pridelené
evidenčné číslo alebo
zvláštne EČ v SR, dovezené
do SR a držiteľ nemá trvalý
pobyt (kateg. M,N.O) a
používa sa na podnikanie
alebo v súvislosti s ním

§ 69

podľa vzdialenosti od zdroja v 3
pásmach: 0,12 Sk/m2, 0,04 Sk/m2 a
0,02 Sk/m2

§ 70

(Mochovce, Jaslovské Bohunice)

- 0,10 Sk – 1,60 Sk/1 liter alebo
dm3alebo 0,20 Sk – 5 Sk/1 kg
§ 77

-

§ 84

- pri osobnom
automobile
zdvihový objem
motora v cm3- pri
úžitkovom vozidle a
autobuse celková
hmotnosť v tonách
a počet náprav
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-

§ 87

- 0,20 Sk – 3,30 Sk/1 osoba a
kalendárny deň, ak nie je zavedený
množstvový zber

daň môže zaviesť VÚC a sadzby
dane určí vo VZNBratislavský
kraj(www.region-bsk.sk)Trnavský
kraj (www.trnavavuc.sk)Trenčiansky kraj
(www.tsk.sk)Nitriansky
kraj(www.unsk.sk)Banskobystrický
krajwww.vucbb.skŽilinský
kraj(www.zask.sk)Prešovský
kraj(www.vucpo.sk)Košický
kraj(www.kosice-region.sk)

§ 78

§ 88

Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2007
Typ

Objem motora v cm3

BA

BB

KE

NR

PO

TN

TT

ZA

osobný automobil

od 0 do 900 vrátane

1760,- 1700,- 1700,- 1700,- 1700,- 1760,- 1730,- 1600,-

osobný automobil

od 900 do 1200 vrátane

2310,- 2200,- 2200,- 2200,- 2200,- 2310,- 2270,- 2100,-

osobný automobil

od 1200 do 1500
vrátane
od 1500 do 2000
vrátane
od 2000 do 3000
vrátane
od 3000 a viac

3190,- 3000,- 3100,- 3000,- 3000,- 3190,- 3130,- 2900,-

osobný automobil
osobný automobil
osobný automobil

4070,- 3900,- 4000,- 3800,- 3900,- 4070,- 4000,- 3700,5170,- 4900,- 5000,- 4800,- 4900,- 5170,- 5080,- 4700,6160,- 5900,- 6000,- 5700,- 5900,- 6160,- 6050,- 5600,-

úžitkové vozidlá
hmotnosť
a autobusy
1-2 nápravy
od 0 do 1 vrátane

BA

BB

KE

NR

PO

TN

TT

ZA

1980,-

1900,-

1900,-

1900,-

1900,-

1890,-

1940,-

1800,-

1-2 nápravy

od 1 do 2 vrátane

3520,-

3400,-

3400,-

3400,-

3400,-

3360,-

3460,-

3200,-

1-2 nápravy

od 2 do 4 vrátane

5830,-

5600,-

5700,-

5600,-

5600,-

5565,-

5720,-

5300,-

1-2 nápravy

od 4 do 6 vrátane

8800,-

8400,-

8600,-

8400,-

8400,-

8400,-

8640,-

8000,-

1-2 nápravy

od 6 do 8 vrátane

11660,- 11100,- 11300,- 11100,- 11100,- 11130,- 11450,- 10600,-

1-2 nápravy

od 8 do 10 vrátane

14630,- 14000,- 14200,- 14000,- 14000,- 13965,- 14370,- 13300,-

1-2 nápravy

od 10 do 12 vrátane

17490,- 16700,- 17000,- 16700,- 16700,- 16695,- 17170,- 15900,-

1-2 nápravy

od 12 do 14 vrátane

21890,- 20900,- 21300,- 20900,- 20900,- 20895,- 21490,- 19900,-

1-2 nápravy

od 14 do 16 vrátane

26290,- 25100,- 25600,- 25100,- 25100,- 25095,- 25810,- 23900,-

1-2 nápravy

od 16 do 18 vrátane

30690,- 29300,- 29900,- 29300,- 29300,- 29295,- 30130,- 27900,-

1-2 nápravy

od 18 do 20 vrátane

35090,- 33500,- 34100,- 33500,- 33500,- 33495,- 34450,- 31900,-

1-2 nápravy

od 20 do 22 vrátane

40920,- 39100,- 39800,- 39100,- 39100,- 39060,- 40180,- 37200,-

1-2 nápravy

od 22 do 24 vrátane

46860,- 44700,- 45600,- 44700,- 44700,- 44730,- 46010,- 42600,-

1-2 nápravy

od 24 do 26 vrátane

52690,- 50300,- 51300,- 50300,- 50300,- 50295,- 51730,- 47900,-

1-2 nápravy

od 26 do 28 vrátane

58520,- 55900,- 56900,- 55900,- 55900,- 55860,- 57460,- 53200,-

1-2 nápravy

od 28 do 30 vrátane

64350,- 61400,- 62600,- 61400,- 61400,- 61425,- 63180,- 58500,-

1-2 nápravy

od 30 a viac

70180,- 67000,- 68300,- 67000,- 67000,- 66990,- 68900,- 63800,-

25

úžitkové vozidlá
hmotnosť
a autobusy
3 nápravy
od 0 do 15 vrátane

BA

16060,- 15300,- 15600,- 15300,- 15300,- 15330,- 15770,- 14600,-

3 nápravy

od 15 do 17 vrátane

19030,- 18200,- 18500,- 18200,- 18200,- 18165,- 18680,- 17300,-

3 nápravy

od 17 do 19 vrátane

23430,- 22400,- 22800,- 22400,- 22400,- 22365,- 23000,- 21300,-

3 nápravy

od 19 do 21 vrátane

27830,- 26600,- 27100,- 26600,- 26600,- 26565,- 27320,- 25300,-

3 nápravy

od 21 do 23 vrátane

32230,- 30800,- 31400,- 30800,- 30800,- 30765,- 31640,- 29300,-

3 nápravy

od 23 do 25 vrátane

36520,- 34900,- 35500,- 34900,- 34900,- 34860,- 35860,- 33200,-

3 nápravy

od 25 do 27 vrátane

40920,- 39100,- 39800,- 39100,- 39100,- 39060,- 40180,- 37200,-

3 nápravy

od 27 do 29 vrátane

45320,- 43300,- 44100,- 43300,- 43300,- 43260,- 44500,- 41200,-

3 nápravy

od 29 do 31 vrátane

49720,- 47500,- 48400,- 47500,- 47500,- 47460,- 48820,- 45200,-

3 nápravy

od 31 do 33 vrátane

55550,- 53000,- 54000,- 53000,- 53000,- 53025,- 54540,- 50500,-

3 nápravy

od 33 do 35 vrátane

61490,- 58700,- 59800,- 58700,- 58700,- 58695,- 60370,- 55900,-

3 nápravy

od 35 do 37 vrátane

67320,- 64300,- 65500,- 64300,- 64300,- 64260,- 66100,- 61200,-

3 nápravy

od 37 do 40 vrátane

73150,- 69800,- 71200,- 69800,- 69800,- 69825,- 71820,- 66500,-

3 nápravy

od 40 a viac

78980,- 75400,- 76800,- 75400,- 75400,- 75390,- 77540,- 71800,-

BA

BB

BB

KE

NR

PO

PO

TN

TN

TT

TT

ZA

úžitkové vozidlá
hmotnosť
a autobusy
4 nápravy
od 0 do 23 vrátane

20460,- 19500,- 19900,- 19500,- 19500,- 19530,- 20090,- 18600,-

4 nápravy

od 23 do 25 vrátane

24860,- 23700,- 24200,- 23700,- 23700,- 23730,- 24410,- 22600,-

4 nápravy

od 25 do 27 vrátane

29260,- 27900,- 28500,- 27900,- 27900,- 27930,- 28730,- 26600,-

4 nápravy

od 27 do 29 vrátane

33660,- 32100,- 32700,- 32100,- 32100,- 32130,- 33050,- 30600,-

4 nápravy

od 29 do 31 vrátane

38060,- 36300,- 37000,- 36300,- 36300,- 36330,- 37370,- 34600,-

4 nápravy

od 31 do 33 vrátane

43890,- 41900,- 42700,- 41900,- 41900,- 41895,- 43090,- 39900,-

4 nápravy

od 33 do 35 vrátane

49720,- 47500,- 48400,- 47500,- 47500,- 47460,- 48820,- 45200,-

4 nápravy

od 35 do 37 vrátane

55550,- 53000,- 54000,- 53000,- 53000,- 53025,- 54540,- 50500,-

4 nápravy

od 37 do 40 vrátane

61490,- 58700,- 59800,- 58700,- 58700,- 58695,- 60370,- 55900,-

4 nápravy

od 40 a viac

67320,- 64300,- 65500,- 64300,- 64300,- 64260,- 66100,- 61200,-
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Kontrolné otázky
1.

Definujte pojem daň

2.

Aký je základný rozdiel medzi priamymi a nepriamymi daňami?

3.

Na ktoré druhy tovarov a služieb sa vzťahuje spotrebná daň?

4.

Aké sa používajú sadzby v oblasti DPH?

5.

Kto je zvyčajne správcom miestnych daní?

6.

Aký je rozdiel medzi platiteľom dane a daňovníkom?

7.

Čo tvorí základ dane z bytov?

8.

Aký význam majú z pohľadu štátu dane?

9.

Ktorý zákon upravuje miestne dane?

10.

Kto a na aké obdobie určuje sadzbu dane za psa?

11.

Vymenujte miestne dane a poplatky

12.

Uveďte niekoľko tovarov a služieb so zníženou sadzbou dane z pridanej hodnoty.
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