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Téma: Po zaplatení 2019 
 

Zákon o daniach z príjmov § 17 

(19) Súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú      

a) kompenzačné platby vyplácané podľa osobitného predpisu /37ad/ u ich dlžníka,   

b) výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie 
práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových 
programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky 
využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie 
autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, pričom tieto výdavky (náklady) a 
odplaty zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do výšky 
časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie,     

c) výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka, pričom u veriteľa sa 
takéto príjmy (výnosy) zahrnú do základu dane po prijatí úhrady,   

d) odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na 
základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv 79a/ najviac do výšky 20% z hodnoty 
sprostredkovaného obchodu; tento limit sa nevzťahuje na banku a pobočku zahraničnej banky, 
/94/ Exportno-importnú banku Slovenskej republiky, /95/ poisťovňu, pobočku poisťovne z iného 
členského štátu a pobočku zahraničnej poisťovne, zaisťovňu, pobočku zaisťovne z iného 
členského štátu a pobočku zahraničnej zaisťovne a subjekt podľa osobitného predpisu, /79b/     

e) výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1 vyplácaných, poukazovaných 
alebo pripisovaných v prospech daňovníka nezmluvného štátu a po splnení povinností 
ustanovených v § 43 ods. 11 alebo § 44 ods. 3 pre daňovníka, ktorý vypláca, poukazuje alebo 
pripisuje uvedené príjmy, ak mu takéto povinnosti vznikli,   

f) výdavky (náklady) na poradenské a právne služby zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1 
a 69.2, /120/      

g) výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov, /1/ zahrnované do základu dane rovnomerne 
počas doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto 
výdavky (náklady) zaplatené, pričom výdavky na normy a certifikáty /1/ neprevyšujúce 
obstarávaciu cenu 2 400 eur sa zahrnú do základu dane jednorazovo,     

h) výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe /29ab/ 
poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe /29ab/ v rozsahu podľa jeho 
skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období, ak v príslušnom zdaňovacom období 
sponzor vykáže kladný základ dane; za výdavky (náklady) na sponzorské sa nepovažuje 
poskytnutie sponzorského pre športovca /79c/ okrem športového reprezentanta. /79d/ 

 
1) Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  
29ab) § 50 a 51 zákona č. 440/2015 Z.z 
37ad) § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.  
79a) § 642 až 672a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
79b) § 47 zákona č. 43/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
- § 22 zákona č. 650/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
-- § 4 písm. b) a § 6 až 12 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
--- Zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
---- § 4, § 27 a § 128 zákona č. 203/2011 Z.z. v znení zákona č. 206/2013 Z.z. 
----- Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. 
79c) § 4 ods. 4 písm. a), c) a d) zákona č. 440/2015 Z.z. 
79d) § 29 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z.z. 
95) Zákon č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
120) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú.v. EÚ L 145, 4.6.2008). 
- Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z.z. 


