Daòové priznanie a zaplatenie dane

Úvod
Tento metodický èlánok a aj nasledujúci sú urèené
predovetkým portovým spolkom (telovýchovným jednotám, portovým klubom, portovým zväzom...), ktoré sú
zriadené (zaloené) pod¾a zákona è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov.
Pamätajte, e iadny výklad zákona nie je právne záväzný, aj keby ho poskytol sám minister financií! Urèite sa
stretnete s rôznymi výkladmi niektorého daòového problému.
V tomto a aj v nasledujúcom èlánku vychádzame aj zo
stanoviska Daòového riadite¾stva SR zo 17. 1. 2006 k zdaòovaniu niektorých príjmov telovýchovných jednôt a portových
klubov zaloených ako obèianske zdruenia (stanovisko bolo
uverejnené v portinforme è. 2/2006).
Podrobný výklad zákona è. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov (v texte budeme pouíva
pre tento zákon aj skratku ZDP) by zabral nieko¾ko desiatok
strán, preto upozoròujeme iba na najzákladnejie skutoènosti
týkajúce sa portových spolkov. Mimochodom, zákon u bol
16-krát novelizovaný, naposledy zákonom è. 621/2007 Z.z.
portové spolky (daòovníci) pri vyplòovaní a podávaní
daòových priznaní budú postupova takmer rovnako ako
vlani, ale upozoròujeme na jednu významnú zmenu.
portové spolky u nemajú oslobodené od dane príjmy
z podnikate¾ských èinností do 300 000 Sk!
portový spolok sa môe pri vyplòovaní daòového priznania
poradi s jemu prísluným okresným daòovým úradom (správcom dane) alebo s pracoviskami Daòového riadite¾stva SR
(DR) v krajských mestách, ale aj s odborom sluieb pre verejnos na DR SR Banská Bystrica. Taktie môe za odplatu
vyui rady daòových poradcov.
Proti postupom a rozhodnutiam daòového úradu, resp.
kontroly môe portový spolok poda námietku, reklamáciu,
odvolanie (podrobnejie v zákone è. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov... v znení neskorích predpisov). Ak nepochodí, môe sa súdi.
Kedy a ktorý portový spolok podáva,
resp. nepodáva daòové priznanie
(§ 41 a 49 ZDP)
portové spolky zaloené ako obèianske zdruenia nemusia poda daòové priznanie za rok 2007, ak mali iba
príjmy,
a) ktoré nie sú predmetom dane, napríklad:
- príjem pod¾a § 50 ZDP (t. j. z 2 % dane);
- príjem získaný darovaním alebo dedením;
- podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej
spoloènosti alebo drustva, alebo obdobnej právnickej
osoby v zahranièí urèeného na rozdelenie osobám, ktoré
sa podie¾ajú na ich základnom imaní, vyrovnací podiel a
podiel na likvidaènom zostatku obchodnej spoloènosti
alebo drustva okrem podielu na zisku spoloèníka verejnej obchodnej spoloènosti;
- príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a
podielov ako aj príjem z dôvodu ich výmeny vrátane ich
výmeny pri zruení daòovníka bez likvidácie;
- podpory, príspevky a dotácie zo tátneho rozpoètu (z M
SR, MF SR, úradu vlády SR...), z rozpoètu obce, vyieho územného celku a z iných verejných zdrojov, ïalej
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príspevky a dotácie zo portového zväzu èi zdruenia
(ATJK SR, SFZ, SOV, SA, SAU, krajské portové
centrum, ale aj MOV, UEFA...) na investície a èinnos, na
ktorej úèel portový spolok vznikol alebo ktorá je jeho
základnou èinnosou (úlohou) pod¾a stanov spolku.
b) z ktorých sa daò vyberá pod¾a § 43 ZDP (t. j. zrákou),
napríklad zo zdrojov na území SR plynúci úrok, výhra alebo
iný výnos plynúci z vkladov na vkladných knikách, z peòaných prostriedkov bených úètov a z vkladových úètov,
ïalej výnos z podielových listov, výnos z vkladových certifikátov, depozitných certifikátov a z vkladových listov;
c) oslobodené od dane pod¾a § 13 ods. 2 písm. b) ZDP 
t. j. èlenské príspevky, uhradené vo výke ustanovenej
v stanovách portového spolku alebo v jeho vnútornom
predpise, na ktorý sa stanovy odvolávajú.
Správca dane má právo vyzva portový spolok, ktorý nemusí poda daòové priznanie, na jeho podanie.
Obèianskym zdrueniam, u ktorých je zdaòovacím obdobím kalendárny rok (takmer vetky portové spolky) a
ktoré mali v roku 2007 èo iba jeden druh príjmu, ktorý
nemono zaradi medzi príjmy uvedené v predchádzajúcom odstavci, vzniká povinnos poda daòové priznanie
k dani z príjmov právnických osôb príslunému správcovi
dane (daòovému úradu pod¾a sídla spolku) najneskôr do 31.
marca 2008 (pondelok) a zároveò daò zaplati.
Ak je u portového spolku zdaòovacím obdobím hospodársky rok, daòové priznanie musí poda do troch
kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaòovacieho obdobia a
zároveò aj daò zaplati.
Uvedené termíny sa vzahujú aj na portové spolky, ktoré sú
zriadené ako obchodné spoloènosti.
portový spolok môe najneskôr 15 dní pred uplynutím
lehoty na podanie daòového priznania písomne poiada
správcu dane o predåenie lehoty na podanie daòového priznania najviac o tri mesiace. Ak súèasou príjmov portového
spolku sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahranièí, môe správca
dane predåi lehotu na podanie daòového priznania najviac o
es mesiacov. portové spolky, ktoré vznikli poèas roka
2007 podávajú daòové priznanie za obdobie odo dòa svojho
vzniku do 31. 12. 2007.
portový spolok je povinný v daòovom priznaní si daò vypoèíta sám a uvies tie prípadné výnimky, oslobodenia,
zvýhodnenia, ú¾avy a vyèísli ich výku (§ 49 ods. 9 ZDP).
Predmet dane
(§ 12 ZDP)
Predmetom dane daòovníkov, ktorí nie sú zaloení alebo zriadení na podnikanie (aj portové spolky zaloené
pod¾a zákona è. 83/1990 Zb.) sú príjmy z èinností, ktorými
dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnu, a to
vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného,
príjmov z reklám, príjmov z èlenských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daò vyberá zrákou pod¾a § 43. Ide o
príjmy zo zdrojov na území SR i zo zdrojov v zahranièí.
To vak neznamená, e vetky príjmy, ktoré sú predmetom
dane, sú zdaòované. Zákon o dani z príjmov ustanovuje, e
niektoré z týchto príjmov sa nezahàòajú do základu dane,
pretoe
a) sú oslobodené od dane (§ 13 ZDP),
b) urèuje tak zákon o dani z príjmov (§ 17 ZDP),
c) do základu dane sa zahrnie iba ich èas.
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z príjmov do 31. marca 2008

Pod¾a § 2 písm. c) ZDP príjmom je peòané plnenie a
nepeòané plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bene pouívanými v mieste a v èase plnenia alebo spotreby, a to pod¾a druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak zákon o dani z príjmov neustanovuje
inak.
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane
(§ 12 ZDP)

§ 12 ZDP ustanovuje a dajú sa z neho urèi príjmy portových spolkov zaloených pod¾a zákona è. 83/1990 Zb.
o zdruovaní obèanov, ktoré nie sú predmetom dane a
nezahròujú sa do základu dane (ide o nezdaòové príjmy):
a) príjem pod¾a § 50 ZDP  t. j. príjem z prijatého podielu zaplatenej dane právnických osôb a fyzických osôb  tzv. 2 %;
b) príjem získaný darovaním alebo dedením;
c) podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej
spoloènosti alebo drustva, alebo obdobnej právnickej osoby v zahranièí urèeného na rozdelenie osobám, ktoré sa
podie¾ajú na ich základnom imaní, vyrovnací podiel a podiel
na likvidaènom zostatku obchodnej spoloènosti alebo
drustva. Poznámka: portový spolok zaloený ako obèianske zdruenie môe by akcionárom alebo spoloèníkom v obchodnej spoloènosti, dokonca aj jediným;
d) príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a
podielov ako aj príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri
zruení daòovníka bez likvidácie;
e) podpory, príspevky a dotácie zo tátneho rozpoètu (M SR,
MF SR, úrad vlády SR...), z rozpoètu obce, vyieho územného celku a z iných verejných zdrojov, ïalej z rozpoètu
portového zväzu, zdruenia (SFZ, SOV, SA, SAU, krajské portové centrum, ale aj MOV, SFZ...) na investície a
èinnos, na ktorej úèel portový spolok vznikol alebo ktorá
je jeho základnou èinnosou.
Príjmy oslobodené od dane
(§ 13 ZDP)
U portových spolkov zaloených pod¾a zákona è.
83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov sú oslobodené od
dane a teda sa nezahròujú do základu dane:
a) príjmy plynúce z èinnosti, na ktorej úèel portový spolok
vznikol alebo ktorá je jeho základnou èinnosou vymedzenou v jeho stanovách okrem príjmov z èinností, ktoré sú
podnikaním, a príjmov, z ktorých sa daò vyberá zrákou
pod¾a § 43. Pod¾a písomného stanoviska Daòového riadite¾stva SR z januára 2006 sú u portového spolku od
dane oslobodené:
- príjmy zo tartovného, resp. úèastníckeho poplatku
oprávòujúceho jednotlivcov a kolektívy zúèastni sa na
portovom podujatí, ktoré organizuje spolok;
- príjmy za úèas portovcov a kolektívov spolku na portových súaiach, exhibíciách alebo iných portových podujatiach;
- peòané a nepeòané ceny spolku zo portových súaí a
podujatí;
- príjmy zo vstupného na portové podujatia;
- príjmy z predaja portovcov, ktorí boli vychovaní
z prostriedkov portového spolku;
- príjmy z predaja práv na televízne a rozhlasové prenosy ;
- príjmy z reklám, ale iba v prípade, e získavanie finanèných prostriedkov prostredníctvom reklamy je jednou z hlavných èinností spolku na zabezpeèenie èinnosti, za úèelom ktorej vznikol a táto èinnos nezakladá
cenovú konkurenciu. Poznámka: pod¾a nás portový
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spolok musí spåòa ete jednu podmienku: na reklamnú èinnos nesmie ma ivnostenské oprávnenie;
- príjmy z obèasných alebo jednorazových podnikate¾ských
èinností v tom prípade, ak portový spolok má vo svojich
stanovách uvedené tieto èinnosti ako predmet svojej èinnosti (základnú èinnos) a zároveò nemá na túto èinnos
ivnostenské oprávnenie. Napríklad: príjmy portového
spolku z prednáky kondièného trénera pre verejnos alebo príjmy od úèastníkov letného hokejového tábora detí.
Tento príklad uvádzajú èlánky v metodických príruèkách, ktorých autormi sú zamestnanci Ministerstva financií SR. Odporúèame, aby ste ho konzultovali s prísluným daòovým úradom;
b) príjmy z èlenských príspevkov pod¾a stanov portového
spolku;
c) finanèné prostriedky z grantov poskytovaných na základe
medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Poznámka k reklamám: ide o stanovisko Daòového riadite¾stva SR. Z neho vplýva, e príjmy z reklamy budú oslobodené od dane iba vtedy, ak má portový spolok reklamnú
èinnos uvedenú vo svojich stanovách medzi svojimi základnými (hlavnými) èinnosami. To vak mnohé spolky nemajú aj preto, e Ministerstvo vnútra SR pri registrácii
stanov bolo zásadne proti tomu a trvalo na tom, aby reklamnú èinnos mali uvedenú v èasti stanov s názvom: Zdroje
príjmov portového spolku alebo Hospodárenie portového spolku. Pravda, nájdu sa aj také portové spolky,
ktoré podnikate¾ské èinnosti majú uvedené medzi základnými èinnosami. Preèo im to prelo? Príèiny sú rôzne...
Odporúèame, aby ste problematiku zdaòovania príjmov
z reklám konzultovali s prísluným daòovým úradom.
Poznámka k èlenským príspevkom: pod¾a niektorých
daòových príruèiek, ak je v stanovách portového spolku
alebo v jeho vnútornom predpise èi v uznesení orgánu
spolku, na ktorý sa stanovy odvolávajú uvedené, e výka
èlenského príspevku je napríklad 100 Sk roène pre
kadého èlena, ale niektorý èlen zaplatil 300 Sk, potom
200-korunový rozdiel (300 Sk - 100 Sk) nebude oslobodený
od dane! Odporúèame, aby portový spolok prehovoril èlena, aby tých 200 Sk daroval portovému spolku. Dar nie je
predmetom dane. Iné rieenie: v stanovách alebo v inom
vnútornom predpise, na ktorý sa stanovy odvolávajú,
uveïte, e výka èlenského príspevku je od 1 Sk do trebárs
1 000 000 Sk roène.

Poznámka o významnej zmene: u portových spolkov
zaloených pod¾a zákona è. 83/1990 Zb. o zdruovaní
obèanov poènúc zdaòovacím obdobím roka 2007 nie
sú oslobodené od dane príjmy z podnikania! Oslobodenie èasti týchto príjmov (ak nepresiahli za zdaòovacie
obdobie 300 000 Sk) bolo zruené a v daòovom priznaní za rok 2007, ktoré podávate v roku 2008, zaradíte
vetky príjmy z podnikania medzi zdaòované príjmy!
Daòové výdavky (náklady)
(§ 19)

Ak výku výdavku (nákladu) limituje osobitný predpis (napr.
zákon è. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách), preukázaný výdavok (náklad) mono zahrnú do daòových výdavkov najviac do výky tohto limitu. Ak výku výdavku (nákladu) limituje
zákon o dani z príjmov alebo jeho zahrnutie v zdaòovacom ob-
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Daòové priznanie a zaplatenie dane

pokraèovanie zo str. 31

dobí upravuje zákon o dani z príjmov v inej výke ako zákon è.
431/2002 Z.z. o úètovníctve, preukázaný výdavok (náklad)
mono zahrnú do daòových výdavkov len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov (napr. daòové
odpisy). Ak výku výdavku (nákladu) limituje zákon o dani
z príjmov výkou dosiahnutého príjmu alebo výkou príjmu
z prijatej úhrady, uplatní sa výdavok (náklad) alebo jeho èas
do daòových výdavkov v tom zdaòovacom období, v ktorom
bol dosiahnutý príjem alebo prijatá úhrada.
Daòové výdavky, ktoré mono uplatni len v rozsahu a
za podmienok ustanovených v zákone è. 595/2003 Z.z.
o dani z príjmov sú napríklad:
a) výdavky (náklady) na prevádzku vlastného zariadenia na
ochranu ivotného prostredia;
b) výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivos o zdravie vynaloené na
- bezpeènos a ochranu zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovísk,
- starostlivos o zdravie zamestnancov v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,
- vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov,
- príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za
podmienok ustanovených osobitným predpisom (napr.
Zákonník práce),
- mzdové a ostatné pracovnoprávne nároky zamestnancov
v rozsahu ustanovenom pracovnoprávnymi predpismi;
c) výdavky (náklady) na pracovné cesty, na ktoré vzniká nárok
pod¾a zákona o cestovných náhradách;
d) výdavky (náklady) vo výke úhrnu obstarávacích cien akcií a
úhrnu obstarávacích cien ostatných cenných papierov
v zdaòovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju, do
výky úhrnu príjmov z ich predaja s výnimkou  bliie
§ 19 ods. 2 písm. f) ZDP;
e) výdavky (náklady) vo výke obstarávacej ceny
- obchodného podielu na obchodnej spoloènosti alebo
drustve,
- zmenky, o ktorej sa úètuje ako o cennom papieri, pri jej
predaji len do výky príjmov z predaja, posudzovanej za
kadý predaj jednotlivo;
f) výdavok (náklad) vo výke obstarávacej ceny poh¾adávky
nadobudnutej postúpením alebo výdavok vo výke odpisu
menovitej hodnoty poh¾adávky vrátane úrokov z omekania
a poplatkov z omekania a iných platieb, ktoré zvyujú
poh¾adávku z dôvodu oneskorenej úhrady (ïalej len prísluenstvo)  bliie § 19 ods. 2 písm. h) ZDP;
g) výdavok (náklad) vo výke menovitej hodnoty poh¾adávky
alebo obstarávacej ceny poh¾adávky, ktorá jednotlivo nepresahuje 1000 Sk za poh¾adávku, ak sa trvale upúa od jej
vymáhania z dôvodu, e náklady na jej vymáhanie by presiahli jej hodnotu; prísluenstvo k takejto poh¾adávke je
daòovým výdavkom, ak pod¾a § 17 ods. 21 bolo zahrnuté
do základu dane;
h) výdavky (náklady) na reklamu vynaloené na úèel prezentácie podnikate¾skej èinnosti daòovníka, tovaru, sluieb,
nehnute¾ností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného oznaèenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s èinnosou daòovníka so zámerom dosiahnutia,
zabezpeèenia, udrania alebo zvýenia príjmov daòovníka;
i) výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky pod¾a
cien platných v èase ich nákupu, prepoèítané pod¾a spotreby uvedenej v technickom preukaze, alebo ak sa táto
spotreba v technickom preukaze neuvádza, alebo ak sa
vozidlo alebo zariadenie pouíva na prevádzku, pri ktorej nie

32

je spotreba pohonných látok uvedená v technickom
preukaze, pod¾a spotreby preukázanej iným preukázate¾ným dokladom;
j) výdavky, na ktorých úhradu boli poskytnuté dotácie, podpory a príspevky poskytnuté z prostriedkov tátneho
rozpoètu, rozpoètov obcí, rozpoètov vyích územných
celkov, tátnych fondov a Národného úradu práce
zahrnované do príjmov;
k) odpisy pri majetku, ktorý nie je priamo vyuívaný daòovníkom, ale slúi na zabezpeèenie zdanite¾ných príjmov tohto daòovníka a súèasne aj daòovníka, ktorému bol poskytnutý, ak ide o poskytnutie majetku, ktorý slúi na podporu
predaja tovaru, sluieb alebo výrobkov daòovníka, ktorý
tento majetok poskytol na priame vyuitie inému daòovníkovi.
Daòovými výdavkami sú aj
a) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku (§ 22 a
29 ZDP);
b) zostatková cena (§ 25 ods. 3 ZDP) hmotného majetku a
nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom alebo
likvidáciou alebo pomerná èas zostatkovej ceny vzahujúca
sa na predanú alebo likvidovanú èas majetku; zostatková
cena likvidovaného stavebného objektu alebo jeho èasti
v súvislosti s výstavbou nového stavebného objektu alebo
technickým zhodnotením stavby sa zahrnie do obstarávacej
ceny;
c) zostatková cena hmotného majetku a nehmotného majetku
vyradeného z dôvodu kody do výky príjmov z náhrad
zahrnovaných do základu dane vrátane prijatých úhrad
z predaja vyradeného majetku s výnimkou uvedenou v písmene f);
d) vstupná cena pri predaji hmotného majetku vylúèeného
z odpisovania (napr. pozemky, umelecké diela), prièom pri
predaji umeleckých diel, predmetov múzejnej a galerijnej
hodnoty a ïalieho majetku pod¾a § 23 ZDP a pozemkov
nedotknutých abou mono vstupnú cenu zahrnú len do
výky príjmu z predaja;
e) tvorba rezerv a opravných poloiek  bliie § 20 ZDP;
f) kody nezavinené daòovníkom
- vzniknuté v dôsledku ivelnej pohromy, napríklad zemetrasenia, povodne, krupobitia, lavíny alebo blesku,
- spôsobené neznámym páchate¾om v zdaòovacom období, v ktorom bola táto skutoènos potvrdená políciou;
g) hodnota poh¾adávky pri jej postúpení do výky príjmu z prijatých úhrad plynúcich z jej postúpenia a obstarávacia cena
poh¾adávky do výky príjmu z prijatej úhrady plynúcej z jej
ïalieho postúpenia  bliie § 20 ods. 3 písm. h) ZDP;
h) daò z nehnute¾ností, daò z prevodu a prechodu nehnute¾ností, daò z motorových vozidiel (cestná daò) a poplatky
vzahujúce sa na èinnosti, z ktorých príjmy podliehajú dani;
i) daò z pridanej hodnoty  bliie § 20 ods. 3 písm. k) ZDP;
j) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí
zamestnávate¾ za zamestnancov; tieto príspevky je moné
uzna najviac do výky 6 % zo zúètovanej mzdy a náhrady
mzdy zamestnanca, ktorý je úèastníkom tohto sporenia;
k) odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania
obèanov so zmenenou pracovnou schopnosou a obèanov
so zmenenou pracovnou schopnosou s aím zdravotným
postihnutím pod¾a osobitného predpisu;
l) úrok pri finanènom prenájme zahrnovaný do základu dane
poèas celej doby trvania finanèného prenájmu;
m) odplaty (provízie) za vymáhanie poh¾adávky najviac do výky
vymoenej poh¾adávky;
n) úroky z úverov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ak pod¾a zákona o úètovníctve sa tieto úroky úètujú
v nákladoch.
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Nájomné, odplaty (provízie) za sprostredkovanie, a to aj ak
ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo
podobných zmlúv, uhrádzané fyzickej osobe sa zahrnú do daòových výdavkov v zdaòovacom období, v ktorom boli zaplatené. Zaplatené nájomné fyzickej osobe za prísluné zdaòovacie obdobie sa uzná najviac do výky èasovo rozlíenej sumy
prislúchajúcej na zdaòovacie obdobie.

Daòové výdavky (náklady) sa odrátajú od zdaòovaných príjmov, èím sa zistí základ dane, z ktorého sa vypoèíta daò z príjmov. Tieto výdavky (náklady):
a) musia by preukázate¾ne vynaloené na dosiahnutie,
zabezpeèenie a udranie zdanite¾ných príjmov,
b) musia by zaúètované v úètovníctve,
c) musia vecne a èasovo súvisie so zdaòovanými príjmami.
Ide najmä o výdavky (náklady), ktoré portové spolky
vynaloili na svoju podnikate¾skú èinnos, prenájom èi
predaj majetku... Konkrétnejie viï v niie uvedenej èasti
tohto èlánku Príklady výdavkov (nákladov), ktoré portové
spolky zriadené pod¾a zákona o zdruovaní obèanov
zahrnujú do základu dane.
Nedaòové výdavky (náklady)
(§ 21)

§ 21 ZDP ustanovuje, ktoré výdavky (náklady) nie sú
daòovými výdavkami. portový spolok si nimi nemôe
zníi základ dane.
Daòovými výdavkami nie sú výdavky (náklady), ktoré
nesúvisia so zdanite¾ným príjmom, aj keï tieto výdavky
(náklady) daòovník úètoval, výdavky (náklady), ktorých
vynaloenie na daòové úèely nie je dostatoène preukázané, a ïalej napríklad
a) výdavky (náklady) na obstaranie hmotného majetku,
nehmotného majetku (§ 22 ZDP) a hmotného majetku a
nehmotného majetku vylúèeného z odpisovania (§ 23
ZDP);
b) výdavky na splácanie pôièiek;
c) úplatky alebo iné neoprávnené výhody poskytnuté inej osobe priamo alebo sprostredkovane aj vtedy, ak v príslunom
táte je poskytnutie takéhoto úplatku alebo inej neoprávnenej výhody obvykle tolerované,
d) výdavky (náklady) presahujúce limity ustanovené zákonom
o dani z príjmov alebo osobitnými predpismi (napr. zákon
o cestovných náhradách a výdavky (náklady) vynaloené
v rozpore s týmto zákonom alebo s osobitnými predpismi
(napr. zákon o reklame),
e) výdavky na technické zhodnotenie (§ 29 ods. 1) a výdavok,
ktorý sa povauje za technické zhodnotenie (§ 29 ods. 2).
Znenie § 29 ods. 1: Technickým zhodnotením hmotného
majetku a nehmotného majetku sa na úèely tohto zákona
rozumejú výdavky na dokonèené nadstavby, prístavby a
stavebné úpravy, rekontrukcie a modernizácie prevyujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom
majetku 30 000 Sk v úhrne za zdaòovacie obdobie.
Znenie § 29 ods. 2: Za technické zhodnotenie hmotného
majetku a nehmotného majetku pod¾a odseku 1 sa povauje aj technické zhodnotenie neprevyujúce v úhrne
za zdaòovacie obdobie 30 000 Sk, ak sa daòovník
rozhodne takéto výdavky povaova za výdavky na technické zhodnotenie. V tomto prípade sa takéto výdavky
odpisujú ako súèas vstupnej ceny, zvýenej vstupnej
ceny alebo zvýenej zostatkovej ceny hmotného majetku
a nehmotného majetku;
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f) výdavky na reprezentáciu okrem výdavkov na reklamné
predmety oznaèené obchodným menom alebo ochrannou
známkou poskytovate¾a v hodnote neprevyujúcej 500 Sk
za jeden predmet;
g) zvýenia dane, priráky k poistnému platenému na zdravotné poistenie, úroky platené za obdobie odkladu platenia
dane a cla, penále a pokuty s výnimkou zaplatených zmluvných pokút;
h) priráky k základným sadzbám poplatkov za zneèisovanie
ovzduia a za ukladanie odpadov;
i) priráky k základným odplatám za vypúanie odpadových
vôd;
j) tvorba rezervného fondu a ostatných úèelových fondov
okrem povinného prídelu do sociálneho fondu;
k) manká a kody presahujúce prijaté náhrady s výnimkou
uvedených kôd nezavinených daòovníkom
- vzniknuté v dôsledku ivelnej pohromy, napríklad zemetrasenia, povodne, krupobitia, lavíny alebo blesku,
- spôsobené neznámym páchate¾om v zdaòovacom období, v ktorom bola táto skutoènos potvrdená políciou;
l) manká a kody presahujúce prijaté náhrady s výnimkou
stratného v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odôvodnených noriem úbytkov tovaru urèených daòovníkom a s výnimkou nezavinených úhynov zvierat, ktoré nie
sú na úèely tohto zákona hmotným majetkom; kodou nie je
preukázaný úhyn alebo nutná poráka zvieraa zo základného stáda;
m) zostatková cena trvale vyradeného hmotného majetku a
nehmotného majetku s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 3
písm. b) a d) ZDP;
n) daò pod¾a zákona o dani z prímov;
o) dane zaplatené za iného daòovníka;
p) daò z pridanej hodnoty u platite¾ov tejto dane s výnimkou
prípadov uvedených v § 19 ods. 3 písm. k) ZDP a s výnimkou dodatoène vyrubenej dane z pridanej hodnoty za minulé zdaòovacie obdobia úètovanej ako náklad;
q) tvorba rezerv a tvorba opravných poloiek s výnimkou pod¾a
§ 20 ZDP.
Konkrétnejie viï v niie uvedenej èasti tohto èlánku
Príklady výdavkov (nákladov), ktoré portové spolky zriadené pod¾a zákona o zdruovaní obèanov nezahrnujú do základu dane.
Základ dane
(§ 14 a 17 ZDP)

Základ dane sa zistí pod¾a § 17 a 29 ZDP. Základom
dane je rozdiel, o ktorý zdaòované príjmy prevyujú na ne
sa viaúce výdavky pri repektovaní ich vecnej a èasovej
súvislosti. Súèasou základu dane je aj nepeòaný príjem.
Pri zisovaní základu dane alebo daòovej straty u portových spolkov úètujúcich v sústave jednoduchého úètovníctva
sa vychádza z rozdielu medzi príjmami a výdavkami.
Pri zisovaní základu dane alebo daòovej straty u portových spolkov úètujúcich v sústave podvojného úètovníctva sa
vychádza z hospodárskeho výsledku.
portový spolok zriadený ako obèianske zdruenie
bude do základu dane zahròova príjmy, ktoré sú u neho
predmetom dane  najmä príjmy z podnikate¾skej èinnosti,
príjmy z nájomného, z predaja majetku a príjmy z èlenských
príspevkov, ak ich vyberanie a výku nemá uvedenú v stano-
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Daòové priznanie a zaplatenie dane

pokraèovanie zo str. 33

vách alebo vo vnútornom predpise, na ktorý sa stanovy odvolávajú.
Naopak, portový spolok do základu dane nezahrnie:
a) príjmy, ktoré nie sú predmetom dane,
b) príjmy, ktoré sú oslobodené od dane,
c) príjmy, ktoré sa pod¾a zákona o dani z príjmov nezahàòajú
do základu dane.
Ak hospodársky výsledok portového spolku zo
vetkej jeho èinnosti sa skonèí stratou, nemusí to znamena, e nebude plati daò z príjmov.
portový spolok zriadený ako obèianske zdruenie úètovníctvo èlení na nezdaòovanú èinnos (èinnos, na úèel
ktorej vznikol alebo ktorá je jeho základnou èinnosou vymedzenou v stanovách) a na zdaòovanú èinnos (podnikate¾skú
èinnos).
U portového spolku zriadeného ako obèianske zdruenie sa hospodársky výsledok alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami pri zisovaní základu dane
a) zvýi o sumy, ktoré nemono pod¾a § 19 ZDP zahrnú do
daòových výdavkov, ale sa o nich úètuje, alebo ktoré do
daòových výdavkov boli zahrnuté v nesprávnej výke;
b) zvýi o sumy, ktoré nie sú súèasou výsledku hospodárenia, ale pod¾a zákona o dani z príjmov sú zahrnované do základu dane (ide o príjmy, o ktorých sa neúètuje, ale zdaòujú sa);
c) zníi o sumy, ktoré sú súèasou výsledku hospodárenia,
ale pod¾a zákona o dani z príjmov sa nezahrnú do základu
dane (napr. ak nezaplatil nájomné za prenajatú nehnute¾nos fyzickej osobe).
Príklady príjmov, ktoré portové spolky zriadené pod¾a
zákona o zdruovaní obèanov zahrnujú do základu dane
Pod¾a § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov ide o príjmy
z èinností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnu a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám a z èlenských príspevkov, ak nie sú
uvedené v stanovách alebo vo vnútorných predpisoch, na ktoré sa stanovy odvolávajú. Ide napríklad o tieto zdaòované
príjmy.
1. Prakticky vetky príjmy z podnikania. Èo je podnikanie
upravuje § 2 zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorích predpisov: Podnikaním sa rozumie
sústavná èinnos vykonávaná samostatne podnikate¾om
vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednos za úèelom
dosiahnutia zisku. Podnikate¾om pod¾a Obchodného
zákonníka môe by aj obèianske zdruenie, ak podniká na
základe ivnostenského oprávnenia. V portovom spolku
sú príjmami z podnikania napríklad príjmy:
a) z prevádzkovania ubytovacích a pohostinských zariadení;
b) z maloobchodnej èinnosti;
c) z reklám v prípade, e reklamná èinnos nie je jednou z
hlavných èinností portového spolku, t. j. nemá reklamnú èinnos zapísanú vo svojich stanovách medzi hlavnými èinnosami  viï poznámky k reklamám na strane
31;
d) z prevádzkovania zberní (spravidla na základe mandátnych zmlúv  lotérie, stávkové hry);
e) z komerèného prevádzkovania portových zariadení a
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objektov (vstupné na verejné korèu¾ovanie, plávanie, do
fitnescentra, sauny a pod., ale aj úhrady od iných portových spolkov, firiem a pod. za pouívanie portových
objektov a zariadení);
f) z poièiavania portového náradia, náèinia, výstroja a
výzbroje;
g) z remeselných prác a sluieb (napr. stolárske, maliarske
práce, brúsenie korèú¾, oprava portového materiálu);
h) z dopravných sluieb (napr.: preprava iakov na kolský
výlet);
i) dopravy osôb lyiarskymi vlekmi;
j) zo vstupného na zábavy, plesy...;
k) z tombol, rebových vecných lotérií usporiadaných
poèas kultúrnych podujatí, zábav, slávností, výroèí,
jarmokov a podobne;
l) zo sústavného organizovania portových kurzov, prednáok, portových táborov , za ktoré si jeho úèastníci
platia (portový spolok na uvedené èinnosti vykonávané sústavne by mal ma ivnostenské oprávnenie);
m) prakticky z kadej èinnosti, na ktorú má portový spolok
ivnostenské oprávnenie.
2. Príjmy z predaja majetku pod¾a § 17 ods. 16 ZDP. Do
základu dane portového spolku nezaloeného alebo nezriadeného na podnikanie sa pri predaji majetku, ktorý bol
pouívaný na èinnos, z ktorej príjmy sú predmetom dane,
zahrnie rozdiel, o ktorý príjem z jeho predaja prevyuje
cenu pod¾a § 25 ZDP zníenú o odpisy uplatnené v daòových výdavkoch vypoèítané pod¾a § 27 alebo § 28 ZDP. Pri
predaji hmotného majetku, ktorý tento portový spolok
nepouíval na èinnos, z ktorej príjmy sú predmetom dane,
je súèasou základu dane aj rozdiel, o ktorý príjem z jeho
predaja prevyuje cenu, v ktorej bol majetok ocenený v úètovníctve pri jeho nadobudnutí, zvýenú o náklady preukázate¾ne vynaloené na jeho technické zhodnotenie (t. j.
rekontrukciu a modernizáciu).
Poznámky:
Predaj majetku, ktorý bol pouívaný na èinnos, z ktorej príjmy sú predmetom dane: pod¾a niektorých daòových príruèiek, ktorých autormi sú zamestnanci MF
SR, ide o majetok, ktorý portový spolok vyuíval na
podnikanie. Napríklad: chladiarenský pult v retaurácii, posilòovací stroj fitnescentra, v ktorom verejnos
platí vstupné...
Predaj hmotného majetku, ktorý portové spolky nepouívajú na èinnos, z ktorej príjmy sú predmetom dane:
taký majetok vari ani neexistuje. Zaujímavý je vak výklad, ktorého autormi sú v niektorých daòových
príruèkách zamestnanci MF SR. Pod¾a nich ide o majetok, ktorý nebol vyuívaný na podnikanie. Potom
by to mohla by napr. kosaèka na trávu, basketbalové
koe èi pretekárske motocykle, ktoré portový spolok
nevyuíval na podnikanie
3. Príjmy z prenájmu majetku  napr. príjmy z majetku, ktorý
portový spolok zmluvne prenajal iným osobám na podnikate¾ské a administratívne úèely, skladovanie, ale aj
príjmy zo zmluvného prenájmu majetku na portové a iné
úèely  napríklad, ak portový spolok prenajme za odplatu
svoju telocvièòu alebo jej èas inému portovému spolku,
podnikate¾skému subjektu na koncert hudobnej skupiny
4. Príjmy z èlenských príspevkov, ale iba v prípade, ak ich
výka nie je ustanovená v stanovách alebo vo vnútornom
predpise, na ktorý sa stanovy odvolávajú alebo iba tá ich
èas, ktorá presahuje urèenú výku.
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5. Zmluvné pokuty, poplatky z omekania a úroky z omekania, ale a po prijatí úhrady (poznámka: súvisiace
s podnikate¾skou èinnosou portového spolku).
6. Nepeòaný príjem prenajímate¾a, ktorý je vlastníkom
prenajatej veci, a to vo výke výdavkov vynaloených nájomcom, po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímate¾a, na technické zhodnotenie tejto veci nad rámec povinností dohodnutých v nájomnej zmluve a neuhradených
prenajímate¾om, a to v zdaòovacom období, v ktorom
a) bolo technické zhodnotenie uvedené do uívania, ak o
hodnotu technického zhodnotenia vlastník zvýil vstupnú
(zostatkovú) cenu tohto majetku,
b) dolo k skonèeniu nájmu, ak prenajímate¾ nezvýil vstupnú cenu o hodnotu vykonaného technického zhodnotenia; nepeòaný príjem sa urèí vo výke zostatkovej
ceny, ktorú by malo technické zhodnotenie pri pouití
rovnomerného odpisovania.
7. Nepeòaným príjmom prenajímate¾a sú aj výdavky vynaloené nájomcom na opravy prenajatého hmotného
majetku zahrnuté do daòových výdavkov nájomcu nad rámec povinností nájomcu dohodnutých v nájomnej zmluve.
Príklady príjmov, ktoré portové spolky zriadené
pod¾a zákona o zdruovaní obèanov
nezahrnujú do základu dane
1. Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane. Napríklad:
a) príjmy získané dedením alebo darovaním nehnute¾nosti alebo hnute¾nej veci, majetkového práva  závet
(testament) fyzickej osoby, ktorá nechala veci a práva
portovému spolku. Ide aj o vetky dary peòanej i nepeòanej povahy vrátane poskytnutých sluieb (darom
môe by aj súprava dresov, bezplatné poskytnutie
portového areálu Poznámka: daò z darovania je u
pár rokov zruená);
b) prijatý podiel zaplatenej dane na osobitné úèely, tzv.
asignovaná daò, resp. 2 % zo zaplatenej dane;
c) podpory, príspevky a dotácie zo tátneho rozpoètu
(M SR, MF SR...), z rozpoètu mesta, obce, vyieho
územného celku a z iných verejných zdrojov, z rozpoètu
portového zväzu, zdruenia (SFZ, SA, ATJK SR, krajské portové centrum...) na èinnos, na ktorej úèel portový spolok vznikol alebo ktorá je jeho základnou èinnosou;
d) podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoloènosti alebo drustva, alebo obdobnej právnickej osoby v zahranièí urèeného na rozdelenie osobám (aj
portovým spolkom), ktoré sa podie¾ajú na ich základnom imaní, vyrovnací podiel a podiel na likvidaènom
zostatku obchodnej spoloènosti alebo drustva;
e) príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií
a podielov;
f) prijatá pôièka.
2. Príjmy oslobodené od dane pod¾a § 13 ZDP. Napríklad:
a) èlenské príspevky, ale iba v prípade, e sú vo výke
uvedenej v stanovách alebo vo vnútornom predpise, na
ktorý sa odvolávajú stanovy;
b) príjmy plynúce z èinnosti, na ktorej úèel portový
spolok vznikol alebo ktorá je jeho základnou èinnosou vymedzenou v stanovách. Napríklad:
- príjmy zo tartového, resp. úèastníckeho poplatku
oprávòujúceho tart jednotlivca èi drustva na portovom podujatí organizovanom portovým spolkom;
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- príjmy zo vstupného na portové podujatia;
- príjmy za úèas èlenov (portovcov a drustiev) na portových podujatiach, exhibíciách (napríklad: príjem spolku v sume 15 000 Sk za úèas jeho drustva na turnaji pri príleitosti výroèia zaloenia vidieckej TJ);
- príjmy portového spolku vo forme peòaných a nepeòaných cien zo portových súaí a podujatí (napr. drustvo za prvenstvo na turnaji dostane 20 000 Sk);
- príjmy z jednorazovo alebo obèasne organizovaného
portového kurzu, prednáky, portového tábora , za
ktoré si jeho úèastníci platia, ak tieto èinnosti vychádzajú z predmetu èinnosti a základných úloh uvedených v stanovách portového spolku a ten na tieto
èinnosti nemá ivnostenské oprávnenie (príjmy z raz 
dvakrát do roka organizovaného plateného kurzu plávania, tenisu, lyovania alebo z prázdninového futbalového tábora iakov);
- príjmy z predaja portovcov, ktorí boli vychovaní
z prostriedkov portového spolku;
- príjmy z predaja práv na televízne a rozhlasové
prenosy;
- príjmy z reklám, ale iba v prípade, e získavanie finanèných prostriedkov prostredníctvom reklamy je
jednou z hlavných èinností portového spolku na
zabezpeèenie èinnosti, za úèelom ktorej portový klub
vznikol a táto èinnos nezakladá cenovú konkurenciu 
viï vyie poznámky k reklamám na strane 31.

3. Príjmy pod¾a § 17 ods. 3 ZDP:
a) príjmy, z ktorých sa daò vyberá zrákou  § 43 ods.
6 ZDP. Vybraním dane zrákou je daòová povinnos
splnená. Ide o príjmy portového spolku vo forme
- úroku, výhry (nie vak z výhry zo portovej súae) alebo z iného výnosu plynúceho z peòaných prostriedkov bených úètov a z vkladových úètov /§ 43 ods. 3
písm. a)/,
- výnosu z podielových listov, z vkladových listov... /§
43 ods. 3 písm. b)/;
b) sumy, ktoré u boli zdanené pod¾a zákona o dani
z príjmov alebo pod¾a doterajích predpisov;
c) daò z pridanej hodnoty vzahujúca sa na hmotný majetok a nehmotný majetok,
- na ktorú si platite¾ dane z pridanej hodnoty uplatnil
nárok na odpoèet pri registrácii pod¾a zákona o dani
z pridanej hodnoty, prièom o daò z pridanej hodnoty
je daòovník povinný zníi vstupnú cenu hmotného majetku a nehmotného majetku,
- ktorú je platite¾ dane z pridanej hodnoty povinný
odvies pri zruení registrácie pod¾a zákona o pridanej
hodnote, o ktorú upraví vstupnú cenu hmotného majetku a nehmotného majetku;
d) suma rovnajúca sa hodnote 45 percent z rozdielu, o
ktorý úhrn výdavkov (nákladov) z prevádzky vlastného
stravovacieho zariadenia prevyuje úhrn príjmov z jeho
prevádzky;
e) výnos z odpísaného záväzku, ktorého plnenie prevzal
nový dlník;
f) príjem prislúchajúci k výdavku (nákladu), ktorý nebol
uznaný za daòový výdavok pod¾a § 19 ZDP, ktorý bol
daòovník (portový spolok) povinný úètova;
g) dotácia, podpora a príspevok u portového spolku,
ktorý úètuje v sústave jednoduchého úètovníctva
v zdaòovacom období, v ktorom ich prijal, ak neboli pouité na úhradu daòových výdavkov; tieto príjmy nepouité na úhradu daòových výdavkov sú zahrnované do základu dane
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- postupne vo výke odpisov majetku nadobudnutého
z týchto príjmov alebo v pomernej èasti zodpovedajúcej výke pouitej dotácie, podpory a príspevku na
obstaranie odpisovaného majetku,
- v období èerpania dotácie, podpory a príspevku, ak
tieto príjmy nesúvisia s výdavkom úètovaným v zdaòovacom období, v ktorom boli prijaté.
Príklady výdavkov (nákladov), ktoré portové spolky
zriadené pod¾a zákona o zdruovaní obèanov
zahrnujú do základu dane
Aby si portový spolok vypoèítal základ dane, od zdaòovaných príjmov odráta preukázate¾ne vynaloené výdavky (náklady) na ich dosiahnutie, zabezpeèenie a
udranie, ktoré sú zaúètované v jeho úètovníctve. Ide najmä o výdavky (náklady) vynaloené na jeho podnikate¾skú èinnos, prenájom, predaj majetku... Ak výku výdavku (nákladu)
limituje osobitný predpis, preukázaný výdavok (náklad) mono
zahrnú do daòových výdavkov najviac do výky tohto limitu.
Ak výku výdavku (nákladu) limituje zákon o dani z príjmov,
preukázaný výdavok (náklad) mono zahrnú do daòových výdavkov len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto
zákone. Pod¾a § 19 ZDP daòovými výdavkami sú aj:
1. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku,
ktorý je vo vlastníctve portového spolku a je pouívaný na
zabezpeèenie zdanite¾ných príjmov (príjmov z podnikania...). Majetok musí by evidovaný v majetku portového
spolku pod¾a zákona è. 431/2002 Z.z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov. Pri odpisovaní sa postupuje pod¾a
§ 22 a 29 ZDP. Ak portový spolok majetok iba sèasti
pouíva na zabezpeèenie zdanite¾ného príjmu (na podnikanie), do daòových výdavkov zahrnie iba pomernú èas
odpisov (napr. ak èas portovej haly je vyuívaná na podnikanie alebo je v zmluvnom prenájme). Poznámka:
odpisovaním sa na úèely zákona o dani z príjmov rozumie postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku
a nehmotného majetku do daòových výdavkov, ktorý je
úètovaný a je pouívaný na zabezpeèenie zdanite¾ných
príjmov (príjmov z podnikania). Postup pri odpisovaní
hmotného majetku je urèený v § 26 a 28 ZDP a nehmotného majetku v § 22 ods. 8 ZDP, ak nejde o hmotný majetok a nehmotný majetok vylúèený z odpisovania pod¾a
§ 23 ZDP. Bliie viï portinform extra z januára 2008.
Upozornenie: Od 1. 1. 2004 je zo zákona o dani z príjmov
vylúèené ustanovenie o neodpisovaní hmotného a nehmotného majetku obstaraného z dotácií, podpôr a príspevkov zo tátneho rozpoètu, rozpoètov obcí, vyích
územných celkov a z iných verejných zdrojov. portový
spolok úètujúci v podvojnom úètovníctve tieto dotácie,
podpory a príspevky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku zahrnie do výnosov v kadom úètovnom
období v rovnakej výke, v akej je zaúètovaný odpis z tohto majetku do nákladov, èo znamená, e tento spôsob zaúètovania dotácie a odpis z majetku neovplyvní jeho
výsledok hospodárenia. Pokia¾ ide o portový spolok úètujúci v jednoduchom úètovníctve, ktorý uplatòuje iba
daòové odpisy, v tomto prípade nemôe dôjs k iadnym
rozdielom pri vyèíslení výsledku hospodárenia a základu
dane z príjmov /viï § 17 ods. 3 písm. h) bod 1 ZDP 
v tomto èlánku èas Príklady príjmov, ktoré portové
spolky zriadené pod¾a zákona o zdruovaní obèanov
nezahrnujú do základu dane  bod 3, písm. g)/.
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2. Tvorba rezerv a opravných poloiek pod¾a § 20 ZDP.
Rezervy úètované ako náklad na:
a) nevyèerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov,
ktoré je povinný plati portový klub ako zamestnávate¾
za svojho zamestnanca v podnikate¾ských èinnostiach,
b) odmeny a prémie vrátane poistného, ktoré je povinný
plati portový klub za svojho zamestnanca v podnikate¾ských èinnostiach,
c) nevyfaktúrované dodávky a sluby spojené s podnikaním
portového spolku,
d) zostavenie, overenie, zverejnenie úètovnej závierky a
výroènej správy a na zostavenie daòového priznania;
písmená a) a d) neplatia pre portové spolky úètujúce
v sústave jednoduchého úètovníctva.
Rozdiel medzi výkou vytvorenej rezervy uznanej za
daòový výdavok a sumou skutoèného nákladu, ku ktorému bola táto rezerva tvorená, sa zahrnie do základu
dane v zdaòovacom období, v ktorom dolo k pouitiu
alebo zrueniu rezervy.
Opravné poloky k:
a) nadobudnutému majetku slúiacemu na podnikanie
portového spolku. Vytvorená opravná poloka k nadobudnutému majetku sa zahrnie do daòových výdavkov
alebo príjmov v súlade so zákonom o úètovníctve, prièom u portového klubu úètujúceho v sústave jednoduchého úètovníctva je doba zahrnovania rovnaká ako
u portového klubu úètujúceho v sústave podvojného
úètovníctva,
b) nepremlèaným poh¾adávkam v rámci podnikate¾ských
èinností portového spolku, pri ktorých je riziko, e ich
dlník úplne alebo èiastoène nezaplatí, ktoré boli zahrnuté do príjmov, ak od splatnosti poh¾adávky uplynula
doba dlhia ako
 tri mesiace, sa zahrnie do výdavkov (nákladov) najviac
do 25 % menovitej hodnoty poh¾adávky bez jej prísluenstva,
 es mesiacov, sa zahrnie do výdavkov (nákladov) najviac do 50 % menovitej hodnoty poh¾adávky bez jej
prísluenstva,
 devä mesiacov, sa zahrnie do výdavkov (nákladov) najviac do 75 % menovitej hodnoty poh¾adávky bez jej
prísluenstva,
 12 mesiacov, sa zahrnie do výdavkov (nákladov) do
100 % menovitej hodnoty poh¾adávky bez jej prísluenstva),
c) poh¾adávkam voèi dlníkom v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní (bliie § 20 ods. 10 a 12 ZDP).
3. kody nezavinené portovým spolkom súvisiace s jeho podnikaním
a) vzniknuté v dôsledku ivelnej pohromy, napríklad zemetrasenia, povodne, krupobitia, lavíny alebo blesku,
b) spôsobené neznámym páchate¾om v zdaòovacom období, v ktorom bola táto skutoènos potvrdená políciou.
4. Poistné a príspevky, ktoré je povinný plati portový
spolok ako zamestnávate¾ za svojho zamestnanca v podnikate¾ských èinnostiach (sociálne poistenie, verejné
zdravotné poistenie, poistné na sociálne zabezpeèenie a
príspevky na starobné dôchodkové sporenie).
5. Daò z nehnute¾ností, daò z prevodu a prechodu nehnute¾ností, daò z motorových vozidiel a poplatky vzahujúce sa na èinnosti, z ktorých príjmy podliehajú dani
(u portového spolku ide najmä o podnikate¾ské èinnosti a
nehnute¾nosti slúiace na podnikanie).
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z príjmov do 31. marca 2008

6. Daò z pridanej hodnoty /§ 19 ods. 3 písm. k) ZDP/
a) ktorú je platite¾ dane z pridanej hodnoty povinný odvies
pri zruení registrácie pod¾a zákona o dani z pridanej
hodnoty s výnimkou uvedenou v § 17 ods. 3 písm. d)
druhom bode ZDP,
b) ak na jej odpoèítanie platite¾ dane z pridanej hodnoty
nemá nárok alebo pomerná èas dane z pridanej hodnoty, ak platite¾ dane uplatòuje nárok na odpoèítanie
dane koeficientom pod¾a zákona o pridanej hodnote.
7. Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré
platí zamestnávate¾ (portový spolok) za svojich zamestnancov pod¾a zákona è. 650/2004 Z.z o doplnkovom dôchodkovom sporení; tieto príspevky je moné uzna najviac do
výky 6 % zo zúètovanej mzdy a náhrady mzdy zamestnanca, ktorý je úèastníkom tohto sporenia.
8. Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania
obèanov so zmenenou pracovnou schopnosou a obèanov
so zmenenou pracovnou schopnosou s aím zdravotným
postihnutím v podnikate¾ských èinnostiach.
9. Výdavky (náklady) na obstaranie hmotného majetku a
nehmotného majetku, ktorý pod¾a zákona o dani z príjmov
nie je odpisovaný a slúi na podnikate¾ské èinnosti portového spolku. Na daòové úèely nie sú odpisované z hmotného majetku samostatné hnute¾né veci v prípade, e nespåòajú aspoò jednu z týchto troch podmienok:
a) majú samostatné technicko-ekonomické urèenie,
b) vstupná cena je vyia ako 30 000 Sk,
c) prevádzkovo-technické funkcie sú dlhie ako jeden rok.
10. Výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivos o zdravie vynaloené v rámci podnikate¾ských èinností portového spolku na
a) bezpeènos a ochranu zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovísk (napr. ochranné pracovné pomôcky,
prostriedky na umývanie, èistenie a dezifenkciu,
ochranné nápoje),
b) starostlivos o zdravie zamestnancov (napr. na pracovnú zdravotnú slubu, rekondièné pobyty, ktoré je zamestnávate¾ povinný zabezpeèova zo zákona),
c) vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov (napr. kolenia, kurzy),
d) príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za
podmienok ustanovených v Zákonníku práce (daòovo
uznaná výka príspevku je najmenej vo výke 55 % ceny jedla a najviac na kadé jedlo do výky 55 % stravného poskytovaného zamestnancovi pri pracovnej ceste v trvaní 5 a 12 hodín pod¾a zákona o cestovných
náhradách),
e) mzdové a ostatné pracovnoprávne nároky zamestnancov v rozsahu ustanovenom pracovnoprávnymi predpismi (napr. odstupné).
11. Výdavky (náklady) na pracovné cesty, na ktoré vzniká
nárok pod¾a zákona è. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Poznámka: iba na pracovné cesty zamestnancov v podnikate¾ských èinnostiach portového spolku.

12. Výdavok (náklad) vo výke odvodu z výaku pod¾a
zákona è. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Ide
napríklad o odvod z výaku z tombol, rebových vecných
lotérií usporiadaných pri príleitosti plesov, zábav

13. Výdavky (náklady) na reklamu vynaloené na úèel prezentácie podnikate¾skej èinnosti portového spolku, tova-
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ru, sluieb, nehnute¾ností, obchodného mena, ochrannej
známky, obchodného oznaèenia výrobkov a iných práv a
záväzkov súvisiacich s podnikate¾skou èinnosou portového spolku so zámerom dosiahnutia, zabezpeèenia, udrania alebo zvýenia jeho príjmov.
14. Výdavky na reprezentáciu - napr. reklamné predmety
súviasiace s podnikaním portového spolku, ktorých jednotková cena je 500 Sk a menej za kus.
15. Výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky
súvisiace s podnikate¾skou èinnosou portového spolku
pod¾a cien platných v èase ich nákupu, prepoèítané pod¾a
spotreby uvedenej v technickom preukaze, alebo ak sa táto spotreba v technickom preukaze neuvádza, alebo ak sa
vozidlo alebo zariadenie pouíva na prevádzku, pri ktorej
nie je spotreba pohonných látok uvedená v technickom
preukaze, pod¾a spotreby preukázanej iným preukázate¾ným dokladom.
16. Zmluvné pokuty, poplatky z omekania a úroky
z omekania okrem úrokov z omekania z úverov
platených bankám a prijatých bankami a úrokov v prípade
vzniku nepovoleného debetného zostatku na benom úète
platených bankám a prijatých bankami, ale a po tom, ako
ich portový spolok-dlník zaplatil. Poznámka: musia
súvisie s podnikate¾skou èinnosou portového spolku.
17. Výdavky (náklady), resp. ich pomerná èas súvisiace
s podnikate¾skou èinnosou portového spolku.
Napríklad výdavky vynaloené na:
a) spotrebu materiálu, energií, vodné, stoèné... ,
b) mzdy,
c) tovar zahrnovaný do nákladov pri predaji,
d) sluby,
e) poplatky za írenie hudobnej produkcie (SOZA),
f) z¾avy,
g) skontá...
Príklady podnikate¾ských èinností portových spolkov:
 prevádzka ubytovacích a pohostinských zariadení;
 prevádzka zberní (lotérie, stávkové hry);
 komerèné prevádzkovanie portových zariadení a objektov  vstupné na verejné korèu¾ovanie, plávanie, do
fitnescentra, sauny a pod., poskytovanie portových
objektov a zariadení za odplatu firmám, iným TJ, K...;
 poièiavanie portového náradia, náèinia, výstroja a
výzbroje za odplatu;
 vykonávanie remeselných prác a sluieb (oprava portového materiálu, stolárske, natieraèské a maliarske
práce, brúsenie korèú¾ atï.);
 maloobchodná èinnos;
 sústavná výchovnovzdelávacia (trénerská, cvièite¾ská...) èinnos v oblasti portu vykonávaná pre verejnos, ale aj pre èlenov portového spolku za úhradu
(napríklad TJ organizuje platené kurzy plávania, tenisu,
lyovania alebo prázdninové portové tábory iakov);
 reklamná èinnos, ak získavanie finanèných prostriedkov prostredníctvom reklamy nie je jednou z hlavných
èinností portového spolku na zabezpeèenie èinnosti,
za úèelom ktorej portový klub vznikol a táto èinnos
zakladá cenovú konkurenciu  viï poznámky k reklamám na strane 31;
 dopravné sluby za odplatu (napr.: kolské výlety,
svadby);
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 organizovanie zábav, plesov;
 organizovanie tombol, rebových vecných lotérií (vrátane správnych poplatkov a odvodov);

Príklady výdavkov (nákladov), ktoré portové spolky
zriadené pod¾a zákona o zdruovaní obèanov
nezahrnujú do základu dane

Daòovými výdavkami u portových spolkov zriadených
ako obèianske zdruenia nie sú výdavky (náklady),
a) ktoré nesúvisia so zdanite¾ným príjmom, aj keï o nich
úètovali (neboli vynaloené na dosiahnutie, zabezpeèenie a udranie príjmov z podnikate¾skej èinnosti, nájmu a
predaja majetku);
b) ktorých vynaloenie nie je dostatoène preukázate¾né;
c) ktoré boli vynaloené na príjmy, ktoré nie sú predmetom
dane;
d) ktoré boli vynaloené na príjmy oslobodené od dane.
Medzi tieto výdavky u portových spolkov patria napríklad:
1. Výdavky vynaloené na príjmy, ktoré nie sú u obèianskych zdruení predmetom dane
a) výdavky vynaloené na získanie darov;
b) výdavky vynaloené na poskytnuté podpory, príspevky a
dotácie zo tátneho rozpoètu (M SR, MF SR...), z rozpoètu mesta, obce, vyieho územného celku a z iných
verejných zdrojov, z rozpoètu portového zväzu,
zdruenia (ATJK SR, SFZ, SOV, SA...);
c) poplatky a iné výdavky vynaloené na získanie podielu
z 2 % zo zaplatenej dane;
d) výdavky na zvýenie základného imania vrátane splácania pôièiek.
2. Výdavky vynaloené na príjmy oslobodené od dane 
napríklad
a) výdavky na materiálno technické zabezpeèenie portovej, telovýchovnej a turistickej èinnosti  dresy, lopty,
portové náradie, náèinie, výstroj a výzbroj ;
b) výdavky na administratívu, organizáciu a podobne v tých
èinnostiach, za úèelom ktorých portový spolok vznikol a
ktoré sú jeho základnou èinnosou (úlohami)  tzv. hlavná èinnos;
c) odmeny, prémie a cestovné náhrady vyplatené èlenom
portového spolku za ich úèas (výsledky...) na portových, telovýchovných a turistických podujatiach, tréningoch...;
d) odmeny èlenov tatutárnych orgánov a ïalích orgánov
portového spolku za výkon funkcie  napr. odmeny tzv.
dobrovo¾ných èlenov výboru;
e) odmeny a náhrady vyplatené rozhodcom, delegátom, usporiadate¾om na portových podujatiach;
f) mzdy, odmeny a poistenia zamestnancov portového
spolku, ktorých práca nesúvisí s podnikate¾skou èinnosou;
g) výdavky na prevádzku portového areálu (ihriska, haly),
sociálnej (hospodárskej) budovy v prípade, ak tieto zariadenia, resp. ich èasti neslúia na podnikate¾ské èinnosti
èi na prenájom;
h) výdavky na dopravu a ubytovanie èlenov (portovcov, realizaèných tímov) èi materiálu súvisiace so portovými a
turistickými podujatiami;
i) výdavky na regeneráciu portovcov, na výivové doplnky ;
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j) tartovné, disciplinárne, registraèné a iné poplatky a pokuty, ktoré portový spolok uhrádza organizátorom portových podujatí a súaí (portovým zväzom, medzinárodnym federáciám...);
k) výdavky na výchovu portového dorastu  poznámka:
citácia z materiálu Daòového riadite¾stva SR;
l) výdavky na nákup hráèa, ktorý bude pôsobi v portovom spolku a tým klub prezentova dobrou hrou (výdavky na nákup hráèa s cie¾om jeho ïalieho predaja
nie sú uznané za daòové výdavky)  poznámka: citácia
z materiálu Daòového riadite¾stva SR;
m) výdavky na reklamu, ak súvisia s príjmami z reklamnej
èinnosti pouitých na zabezpeèenie èinnosti, za úèelom
ktorej portový klub vznikol a táto reklamná èinnos je
jednou z hlavných èinností portového spolku a nezakladá cenovú konkurenciu  viï poznámku k reklamám
na strane 31;
n) výdavky na pracovnú zdravotnú slubu.
3. Výdavky, ktoré nesúvisia so zdanite¾ným príjmom,
napríklad
a) príspevky a podpory vyplatené èlenom portového
spolku, ale aj iným fyzickým osobám,
b) dary, ktoré poskytol portový spolok iným právnickým
osobám a fyzickým osobám,
c) dotácie, ktoré poskytol portový spolok inej právnickej
osobe.
4. Výdavky na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku slúiaceho na podnikate¾ské èinnosti
v prípade, e tento majetok musí by na daòové úèely
odpisovaný pod¾a § 22 ZDP (t. j. celá zaplatená suma sa
neuplatní vo výdavkoch, ale sa robia odpisy) a výdavky
(náklady) na obstaranie hmotného majetku a nehmotného
majetku vylúèeného z odpisovania (§ 23 ZDP). Poznámka:
odpisy  podrobnejie viï portinform extra z januára
2008 a aj bod 1. V èasti tohto èlánku Príklady výdavkov
(nákladov), ktoré portové spolky zriadené pod¾a zákona
o zdruovaní obèanov zahrnujú do základu dane.
5. Výdavky presahujúce limity ustanovené zákonom o dani z príjmov alebo osobitnými predpismi (napr. zákon
o cestovných náhradách) a výdavky (náklady) vynaloené v rozpore so zákonom o dani z príjmov alebo s osobitnými predpismi (napríklad: zákon è. 147/2001 Z.z.
o reklame). Príklad: portový spolok si objedná írenie
reklamy o svojej podnikate¾skej èinnosti, za èo zaplatí
50 000 Sk. Ak by táto reklama propagovala tovary a sluby, ktoré pod¾a zákona o reklame je zakázané propagova, potom si portový spolok nemôe výdavky vo výke
50 000 Sk spojené so írením reklamy zahrnú do základu dane.
6. Výdavky prevyujúce príjmy v zariadeniach na uspokojovanie potrieb zamestnancov alebo iných osôb s výnimkou sumy rovnajúcej sa hodnote 45 % z rozdielu, o ktorý úhrn výdavkov z prevádzky vlastného stravovacieho zariadenia prevyuje úhrn príjmov z jeho prevádzky, prièom výdavky a príjmy sa posudzujú v úhrne za vetky zariadenia.
7. Výdavky na technické zhodnotenie prevyujúce 30 000 Sk
pri jednotlivom hmotnom alebo nehmotnom majetku (musia
sa z nich robi odpisy) a výdavok na technické zhodnotenie neprevyujúci v úhrne 30 000 Sk, ak sa portový
spolok rozhodne takéto výdavky povaova za výdavky
na technické zhodnotenie (potom z nich robí odpisy
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z príjmov do 31. marca 2008

(§ 29 ods. 2 ZDP). V oboch prípadoch musia výdavky
súvisie s podnikaním portového spolku. Poznámka: odpisy  podrobnejie viï portinform extra z januára 2008.

8. Manká a kody v súvislosti podnikaním presahujúce
prijaté náhrady s výnimkou kôd nezavinených portovým
spolkom, ktoré vznikli v dôsledku ivelnej pohromy a boli
spôsobené neznámym páchate¾om, stratného v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odôvodnených
noriem úbytkov tovaru urèených daòovníkom a s výnimkou
nezavinených úhynov zvierat, ktoré nie sú na úèely zákona
o dani z príjmov hmotným majetkom.
Sadzba dane
(§ 15 ZDP)
Sadzba dane z príjmov je 19 % zo základu dane právnických osôb zníeného o daòovú stratu. Pod¾a § 30 ods. 1
ZDP si portový spolok od základu dane môe odpoèíta
daòovú stratu poèas najviac piatich bezprostredne po sebe
nasledujúcich zdaòovacích období, a to poènúc zdaòovacím
obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaòovacom období, za ktoré bola táto daòová strata vykázaná.
Platenie preddavkov na daò
(§ 42 ZDP)
portový spolok, ktorého daò za rok 2007 presiahla
500 000 Sk, je povinný plati poèínajúc januárom 2008
mesaèné preddavky na daò vo výke 1/12 dane za rok 2007,
a to vdy do konca prísluného kalendárneho mesiaca. portový spolok v tomto prípade vyrovná celoroènú daò v lehote na
podanie daòového priznania za rok 2008 (do konca marca
2009).
portový spolok, ktorého daò za rok 2007 presiahla
50 000 Sk a nepresiahla 500 000 Sk, platí v roku 2008
tvrroèné preddavky na daò na bené zdaòovacie obdobie, a
to vo výke 1/4 dane za rok 2007. tvrroèné preddavky na
daò sú splatné do konca prísluného kalendárneho tvrroka.

portový spolok vyrovná celoroènú daò za rok v lehote na podanie daòového priznania za rok 2008 (do konca marca
2009).
portový spolok, ktorého daò za rok 2007 nepresiahla
50 000 Sk, neplatí poèas roku 2008 preddavky. Daò sa vyrovná v lehote na podanie daòového priznania za rok 2008
(do konca marca 2009).
Minimálna výka dane
(§ 46)
Daò sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaòovacie obdobie
roka 2007 nepresiahla 500 Sk. To neplatí, ak sa daò vyberá
zrákou pod¾a § 43, alebo ak sa zráajú preddavky na
zabezpeèenie dane pod¾a § 44 ZDP.
Zaokrúh¾ovanie (§ 47 ZDP)
Základ dane sa zaokrúh¾uje na celé koruny nadol.
Daò sa zaokrúh¾uje na celé koruny nadol.
Preddavky na daò sa zaokrúh¾ujú na celé koruny nadol.
Suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane sa zaokrúh¾ujú
na celé koruny nadol.
Výpoèet daòovej sadzby a iné prepoèty sa vykonajú
s presnosou na dve desatinné miesta. Postupné zaokrúh¾ovanie v dvoch alebo vo viacerých stupòoch je neprípustné.
Èísla sa zaokrúh¾ujú tak, e sa vynechajú vetky èíslice za
druhou èíslicou zaokrúh¾ovaného èísla nasledujúcou po desatinnej èiarke, a táto druhá èíslica sa ïalej upraví pod¾a èíslic, ktoré nasledujú po nej tak, e
a) zaokrúh¾ovaná èíslica, po ktorej nasleduje èíslica menia
ako pä, zostáva bez zmeny (napr. 120,2945 zaokrúhlime
na 120,29),
b) zaokrúh¾ovaná èíslica, po ktorej nasleduje èíslica pä alebo
èíslica väèia ako pä, sa zväèuje o jednu (napr. 230,766
sa zaohrúhli na 230,77).

Vyplnenie a podanie daòového priznania portovými spolkami

Vyplnenie a podanie daòového priznania k dani z príjmov právnických osôb (aj portové spolky - telovýchovné
jednoty, portové kluby, portové zväzy) za kalendárny rok
2007 upravuje zákon è. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
v znení neskorích predpisov (v ïalom texte aj ZDP) a
zákon è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
v znení neskorích predpisov.
portový spolok zaloený pod¾a zákona è. 83/1990
Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov
nemusí poda daòové priznanie, ak má iba príjmy,
- ktoré nie sú predmetom dane,
- z ktorých sa daò vyberá pod¾a § 43 ZDP (t. j. zrákou),
- oslobodené od dane pod¾a § 13 ods. 2 písm. b) ZDP.
Daòové priznanie nemusí poda ani portový spolok, ktorý
v roku 2007 nemal príjmy. Bliie viï predchádzajúci èlánok v tomto portinforme Daòové priznanie a zaplatenie
dane z príjmov do 31. marca 2008.
portový spolok, u ktorého je zdaòovacím obdobím
kalendárny rok a ak mu vznikla povinnos poda daòové
priznanie pod¾a § 41 ods. 1 ZDP, musí sám poda v jednom exemplári daòové priznanie k dani z príjmov
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(d¾, ms)

právnických osôb za zdaòovacie obdobie kalendárneho
roka 2007 do 31. marca 2008. Zároveò do tohto termínu musí daò zaplati. Daòové priznanie podá a daò
zaplatí miestne príslunému správcovi dane (daòovému
úradu). portový spolok musí poda daòové priznanie aj
vtedy, ak ho k tomu vyzve správca dane. portový spolok môe najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daòového priznania písomne poiada správcu dane o predåenie
lehoty na podanie daòového priznania najviac o tri mesiace.
Ak súèasou príjmov portového spolku sú príjmy plynúce zo
zdrojov v zahranièí, môe správca dane predåi lehotu na podanie daòového priznania najviac o es mesiacov. portové
spolky, ktoré vznikli poèas roka 2007 podávajú daòové priznanie za obdobie odo dòa svojho vzniku do 31. 12. 2008.
portový spolok, ktorý zmenil zdaòovacie obdobie
z kalendárneho roka na hospodársky rok, alebo naopak,
je povinný poda daòové priznanie za zdaòovacie obdobie
ukonèené dòom predchádzajúcim dòu zmeny v lehote do 3
kalendárnych mesiacov. Za zdaòovacie obdobie, ktorým je
hospodársky rok, sa daòové priznanie podáva do 3 mesiacov po jeho uplynutí.
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Správca dane môe na iados portového spolku povoli
odklad platenia dane alebo jej platenie v splátkach najviac na
12 mesiacov od splatnosti dane.
portový spolok môe poda aj opravné daòové priznanie a
dodatoèné daòové priznanie  bliie viï § 39 zákona o správe daní a poplatkov

Tlaèivo na daòové priznanie pre právnické osoby (aj portové spolky) dostanete bezplatne na daòových úradoch.
Nepouívajte tlaèivá z minulého roka! Vyplnené daòové
priznanie polite na daòový úrad doporuèenou potou
alebo zaneste osobne.

portový spolok nezaloený alebo nezriadený na podnikanie (zaloený pod¾a zákona è. 83/1990 Zb o zdruovaní
obèanov) môe pri vyplòovaní daòového priznania postupova dvoma spôsobmi:
a) vychádza z výsledku hospodárenia alebo z rozdielu medzi
príjmami a výdavkami zo vetkej èinnosti (v závislosti od pouívaných postupov úètovania), ktorého súèasou v súlade
s platnou metodikou úètovníctva sú aj príjmy, ktoré nie sú
predmetom dane a príjmy oslobodené od dane a následne
ich vyòa zo základu dane prostredníctvom poloiek zniujúcich výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami
a výdavkami (tento postup sme zvolili v tomto èlánku);
b) do priznania premietnu len príjmy, ktoré sú predmetom
dane a na ne vynaloené výdavky, zároveò z týchto príjmov
vyòa oslobodené príjmy a k nim prislúchajúce výdavky.

Podanie daòového priznania ete neznamená, e portový spolok bude plati daò z príjmov právnických osôb.
Teda, odovzdanie vyplneného daòového priznania miestne
príslunému daòovému úradu je jedna vec, a platenie dane
druhá vec.

K daòovému priznaniu je potrebné priloi v dvoch vyhotoveniach úètovnú závierku v rozsahu a v súlade so zákonom è. 431/2002 Z.z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov a starým Opatrením MF SR è. 3227/2003-92 z 25.
februára 2003 v znení neskorích opatrení (pod¾a nového
opatrenia è. MF/25682/2007-74 z 28. novembra 2007 sa
bude postupova a pri zostavovaní úètovnej závierky za
rok 2008!)
Úètovnú závierku v podvojnom úètovníctve tvoria:
a) Súvaha (Uè. NUJ 1 - 01)  tlaèivo si môete skopírova
zo portinformu è. 3/2006,
b) Výkaz ziskov a strát (Uè. NUJ 2 - 01)  tlaèivo si môete
skopírova zo portinformu extra, ktorý vyiel v júni
2005,
c) Poznámky k
. 20 .  viï portinform è. 3/2006.

portové spolky zriadené ako obèianske zdruenia
a úètujúce v sústave podvojného úètovníctva viedli do
31. 12. 2007 svoje úètovníctvo pod¾a Opatrenia MF SR
è. 22 502/2002-92 z 10. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a úètovnej osnovy
pre úètové jednotky, ktoré nie sú zaloené alebo zriadené
za úèelom podnikania v znení Opatrenia è. 20 896/2003-92
zo dòa 11. novembra 2003, Opatrenia MF/10648/2004-74
z 8. decembra 2004 a Opatrenia z 30. novembra 2005
è. MF/24569/2005-74 (viï aj portinform extra z júna
2005 a portinform è. 3/2006).
Úètovnú závierku v jednoduchom úètovníctve tvoria:
a) Výkaz o príjmoch a výdavkoch (Výkaz NO Úè 1  01)
b) Výkaz o majetku a záväzkoch (Výkaz NO Úè 2  01)
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Oba výkazy si môete odkopírova zo portinformu extra
z júna 2005.

portové spolky zriadené ako obèianske zdruenia a
úètujúce v sústave jednoduchého úètovníctva viedli
v roku 2007 svoje úètovníctvo pod¾a Opatrenia MF SR
è. 22602/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a podrobnosti o
usporiadaní poloiek úètovnej závierky, obsahovom vymedzení
niektorých poloiek a rozsahu údajov urèených z úètovnej
závierky na zverejnenie pre úètovné jednotky úètujúce v sústave jednoduchého úètovníctva, ktoré nie sú zaloené alebo
zriadené za úèelom podnikania v znení Opatrenia z 24.
novembra 2004 è. MF/10354/2004-74 (viï aj portinform
extra z júna 2005).
Pri vyplòovaní daòového priznania nezabúdajte na
skutoènos, e portové spolky zriadené ako obèianske
zdruenia èlenia svoje úètovníctvo na:
- príjmy a výdavky zo zdaòovaných èinností a
- príjmy a výdavky z nezdaòovaných èinností.
Ak portový spolok podá daòové priznanie po lehote alebo
nepodá daòové priznanie, daòový úrad mu uloí pokutu. Ak
nezaplatí daò v zákonom urèených lehotách, daòový úrad mu
vyrubí sankèný úrok, ktorý sa poèíta najdlhie za tyri roky
omekania s platbou. Ak daòový úrad zistí, e si portový
spolok vypoèítal neoprávnene niiu daò, potom mu uloí
pokutu.
Zjednoduená pomôcka na zaradenie
príjmov a výdavkov

Príklad je zjednoduený, je urèený pre tzv. malé portové
spolky zriadené ako obèianske zdruenia. V texte budeme
písa o naom portovom spolku.
portový spolok mal v roku 2007 celkové príjmy
670 000 Sk
a) 10 000 Sk  príjem z 2 %  nie je predmetom dane a zaráta sa do riadku 210 daòového priznania;
b) 10 000 Sk  dary od fyzických osôb a právnických osôb
 nie sú predmetom dane, zarátajú sa do
riadku 210;
c) 70 000 Sk  dotácia (príspevok) na èinnos od obce 
nie je predmetom dane, zaráta sa do riadku 220;
d) 50 000 Sk  dotácia (príspevok) na èinnos od tátu (M
SR)  nie je predmetom dane, zaráta sa do
riadku 220;
e) 10 000 Sk  dotácia (príspevok) na èinnos z vyieho
územného celku  nie je predmetom dane,
zaráta sa do riadku 220;
f) 10 000 Sk  dotácia (príspevok) na èinnos od portového zväzu alebo iného portového spolku 
nie je predmetom dane, zaráta sa do riadku 220;
g) 20 000 Sk  vstupné na portové podujatia  oslobodené od dane, zaráta sa do riadku 230;
h) 10 000 Sk  èlenské príspevky vo výke pod¾a stanov alebo vnútorného predpisu èi uznesenia orgánu portového spolku, na ktorý sa stanovy
odvolávajú  oslobodené od dane, zarátajú
sa do riadku 230;
i) 10 000 Sk  ceny za umiestnenie v portovej súai, ktorú získalo hokejové drustvo  oslobodené
od dane, zaráta sa do riadku 230;
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priznania portovými spolkami
j) 10 000 Sk 

tartovné poplatky vybrané od úèastníkov
cestného behu, ktorý organizoval portový
spolok  oslobodené od dane, zarátajú sa
do riadku 230;
k) 25 000 Sk  výchovné, odstupné za portovca (predaj
portovca)  oslobodené od dane, zarátajú
sa do riadku 230;
l) 5000 Sk 
vstupné na prednáku èlena (trénera) portového spolku pre verejnos o cvièeniach na
zvýenie kondície  oslobodené od dane,
zarátajú sa do riadku 230. Upozornenie:
pod¾a niektorých odborníkov sú u portového spolku od dane oslobodené tieto
príjmy iba v prípade, e portový spolok
vykonáva tieto èinnosti jednorazovo a obèasne, teda nie sústavne. Pojem sústavne
vak nie je v iadnom zákone definovaný;
m) 5000 Sk 
poplatky od úèastníkov letného futbalového
tábora detí, ktorý organizoval portový
spolok  oslobodené od dane, zarátajú sa
do riadku 230. Poznámka: platí tu rovnaké
upozornenie, ako v predchádzajúcom bode pod písmenom l);
n) 5000 Sk 
úroky z beného úètu  do základu dane sa
nezahrnujú (daò sa z nich vyberá zrákou
a tým je vysporiadaná), zarátajú sa do riadku 240;
p) 420 000 Sk  príjmy z podnikania  sú zdaòovanými príjmami, zahrnujú sa do základu dane.
Príklady príjmov
l 100 000 Sk  nájomné za èas hospodárskej budovy
l 80 000 Sk  poskytovanie portového
areálu právnickým osobám
a fyzickým osobám za odplatu
l 40 000 Sk  vstupné na verejné korèu¾ovanie
l 60 000 Sk  predaj v bufete
l 20 000 Sk  zábava a ples
l 70 000 Sk  autobusová preprava za
odplatu, napr. kolské výlety, preprava portovcov
iných spolkov
l 50 000 Sk  reklama. Upozornenie: v
prípade, e portový spolok má v stanovách reklamnú èinnos uvedenú
medzi hlavnými èinnosami alebo medzi úèelmi,
na ktoré vznikol a táto
èinnos nezakladá cenovú konkurenciu, potom
príjem z reklamy môe
zahrnú medzi nezdaòované príjmy.
portový spolok si vetky príjmy z podnikania (420 000 Sk)
zahrnie do základu dane! Limit oslobodených príjmov do
300 000 Sk bol zruený!

portový spolok mal v roku 2007 celkové výdavky
650 000 Sk
a) 90 000 Sk  prevádzkové náklady sekretariátu súvisiace
s administratívnym a organizaèným zabezpeèením portovej èinnosti  zarátajú sa do
riadku 130 daòového priznania a 13. riadku III. èasti/A, ide o nedaòové výdavky,
lebo sú vynaloené na èinnos, na úèel
ktorej portový spolok vznikol;
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b) 10 000 Sk  poplatky portovým zväzom a iným organizátorom za úèas drustiev a jednotlivcov
v súaiach  zarátajú sa do riadku 130 a
13. riadku III. èasti/A, ide o nedaòové výdavky, lebo sú vynaloené na èinnos, na
úèel ktorej portový spolok vznikol;
c) 10 000 Sk  poplatky zväzom za prestupy portovcov,
pokuty za disciplinárne tresty a pod.)  zarátajú sa do riadku 130 a 13. riadku III.
èasti/A, ide o nedaòové výdavky, lebo sú
vynaloené na èinnos, na úèel ktorej portový spolok vznikol;
d) 20 000 Sk  výdavky na výchovu portovca, ktorý prestúpil do portového spolku (kúpa portovca)
 zarátajú sa do riadku 130 a 13. riadku III.
èasti/A, ide o nedaòové výdavky, lebo sú
vynaloené na èinnos, na úèel ktorej portový spolok vznikol;
e) 65 000 Sk  výdavky alebo pomerná èas výdavkov
(napríklad pod¾a èasu) na prevádzku portového areálu vyuívaného na vlastnú portovú
èinnos, teda v èase, keï nebol poskytnutý
za odplatu iným právnickým a fyzickým osobám  zarátajú sa do riadku 130 a 13. riadku III. èasti/A, ide o nedaòové výdavky,
lebo sú vynaloené na èinnos, na úèel
ktorej portový spolok vznikol;
f) 40 000 Sk  výdavky alebo pomerná èas výdavkov na
prevádzku tých èastí sociálnej a hospodárskej budovy, ktoré neboli prenajímané za
odplatu a neslúili na podnikate¾ské aktivity
 zarátajú sa do riadku 130 a 13. riadku III.
èasti/A, ide o nedaòové výdavky;
g) 70 000 Sk  výdavky na úèas na portových súaiach
(doprava  aj vlastným autobusom, obèerstvenie, stravovanie, ubytovanie )  zarátajú sa do riadku 130 a 13. riadku III. èasti/A,
ide o nedaòové výdavky, lebo sú vynaloené na èinnos, na úèel ktorej portový spolok vznikol;
h) 10 000 Sk  príspevky a podpory vyplatené èlenom portového spolku  zarátajú sa do riadku 130
a 13. riadku III. èasti/A, ide o nedaòové výdavky;
i) 30 000 Sk  odmeny a náhrady vyplatené rozhodcom,
delegátom  zarátajú sa do riadku 130 a
13. riadku III. èasti/A; ide o nedaòové výdavky, lebo sú vynaloené na èinnos, na
úèel ktorej portový spolok vznikol;
j) 20 000 Sk  odmeny zamestnancov portového spolku,
aj na dohodu o vykonaní práce, ktorí pracovali v èinnostiach nesúvisiacimi s príjmami z
podnikania (napr. vodiè autobusu, ktorý prepravoval portovcov na súae, usporiadate¾)
 zarátajú sa do riadku 130 a 13. riadku III.
èasti/A, ide o nedaòové výdavky, lebo sú
vynaloené na èinnos, na úèel ktorej portový spolok vznikol;
k) 5000 Sk 
odmeny èlenom výboru  zarátajú sa do
riadku 130 a 13. riadku III. èasti/A, ide o
nedaòové výdavky;
l) 30 000 Sk  výdavky na nákup, opravu, pranie portového materiálu a pod., ktorý slúi èlenom  zarátajú sa do riadku 130 a 13. riadku III.
èasti/A, ide o nedaòové výdavky, lebo sú
vynaloené na èinnos, na úèel ktorej portový spolok vznikol;
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Vyplnenie a podanie daòového

pokraèovanie zo str. 41

m) 20 000 Sk  výdavky na nákup benzínu, oleja a pod. do
kosaèky, èlnov  zarátajú sa do riadku 130
a 13. riadku III. èasti/A, ide o nedaòové výdavky, lebo sú vynaloené na èinnos, na
úèel ktorej portový spolok vznikol;
n) 50 000 Sk  úhrada za pouívanie mestskej portovej
haly na tréningy  zaráta sa do riadku 130
a 13. riadku III. èasti/A, ide o nedaòový výdavok, lebo je vynaloený na èinnos, na
úèel ktorej portový spolok vznikol;
o) 30 000 Sk  výdavky na prevádzku osobného automobilu
pri cestách súvisiacich so portovou èinnosou  zarátajú sa do riadku 130 a 13.
riadku III. èasti/A, ide o nedaòové výdavky,
lebo sú vynaloené na èinnos, na úèel
ktorej portový spolok vznikol;
p) 5 000 Sk  dar (príspevok, podpora a dotácia) poskytnutý inému portovému spolku, obci 
zaráta sa do riadku 130 a 9. riadku III.
èasti/A, ide o nedaòový výdavok;
r) 145 000 Sk  výdavky vynaloené na podnikanie  ide o
daòové výdavky.
Príklady
l 20 000 Sk  prevádzka èasti hospodárskej a sociálnej budovy prenajatej za odplatu (napr.
pod¾a pomeru plochy prenajatej k celkovej ploche
budovy)
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l 20 000 Sk  prevádzka portového areálu za odplatu pomerná
èas výdavkov vypoèítaná
napríklad pod¾a hodín)
l 25 000 Sk  nákup tovaru do bufetu a jeho prevádzka
l 3000 Sk  nákup mikrovlnky do bufetu
l 5000 Sk  organizácia plesu (zábavy)
l 20 000 Sk  prevádzka autobusu, ale iba
tá èas výdavkov, ktorá súvisela s prepravou za odplatu
(pomerná èas výdavkov na
technickú kontrolu, na pohonné hmoty, dia¾niènú
známku, cestnú daò )
l 37 000 Sk  mzdy, odvody, cestovné náhrady, príspevky na stravu,
odmeny zamestnancov (aj
na dohody o vykonaní práce), ktorí pracovali v podnikate¾ských èinnostiach
portového spolku  predavaè, ofér, skladník
l 10 000 Sk  zaplatené poistné (alebo jeho pomerná èas) majetku,
ktorý portový spolok vyuíval na podnikate¾ské èinnosti
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priznania portovými spolkami
l 5000 Sk 

výdavky spojené s reklamou
iných firiem.
Upozornenie: v prípade, e
portový spolok má v stanovách reklamnú èinnos
uvedenú medzi hlavnými
èinnosami alebo medzi
úèelmi, na ktoré vznikol a
táto èinnos nezakladá cenovú konkurenciu, potom
výdavky spojené s reklamou zaradí medzi nezdaòované výdavky  zarátajú
sa do riadku 130 a 13.
riadku III. èasti/A.

Ná portový spolok na výpoèet základu dane pouije
vetky výdavky vynaloené na podnikanie (145 000 Sk).
Základné výpoèty
Hospodársky výsledok zo vetkej èinnosti portového
spolku pred zdanením je zisk + 20 000 Sk (vetky príjmy
mínus vetky výdavky: 670 000  650 000 Sk)  uvedie sa
v riadku 100.

Výpoèet dane, ktorú má portový spolok zaplati
a) Celkové príjmy 670 000 Sk. Z nich odráta 250 000 Sk,
t. j. príjmy, ktoré si nezahàòa do základu dane, lebo nie sú
predmetom dane a sú oslobodené od dane (ide o príjmy
z nepodnikate¾ských èinností, z tzv. hlavnej èinnosti). Do
základu dane zahrnie príjmy vo výke 420 000 Sk.
b) Celkové výdavky 650 000 Sk. Z nich odráta výdavky,
ktoré neboli vynaloené na podnikanie (505 000 Sk) Do
základu dane si zahrnie výdavky vo výke 145 000 Sk.
c) Základ dane: 420 000 Sk - 145 000 = 275 000 Sk.
d) Daò z príjmov: 19 % z 275 000 Sk = 52 250 Sk.
Vyplòovanie daòového priznania

portový spolok vyplòuje v daòovom priznaní èíselné
údaje so zarovnávaním vpravo, ostatné údaje píe z¾ava.
Nevyplnené riadky ponechá prázdne, nepreèiarkuje ich.
Záhlavie
01  Daòové identifikaèné èíslo: kadý portový spolok by
ho mal ma pridelené od miestne prísluného daòového
úradu
02  IÈO: kadý portový spolok by ho mal ma pridelené od
tatistického úradu
03  Právna forma: portový spolok zriadený pod¾a zákona
è. 83/1990 Zb. (obèianske zdruenie) uvedie 701
Druh daòového priznania: kríik do tvorèeka pred slovami
daòové priznanie
Za zdaòovacie obdobie: od 01. 01. do 31. 12. 2007
I. èas  ÚDAJE O DAÒOVNÍKOVI
04  Názov: napíte presný názov portového spolku uvedený
v jeho stanovách registrovaných na Ministerstve vnútra
SR
05 a 11  tieto kolónky sú jasné, nie je potrebné ich vysvet¾ova
Daòovník s obmedzenou daòovou povinnosou .  nedáte kríik
Ekonomické alebo personálne prepojenie - nedáte kríik
Umiestnenie stálej prevádzkárne kolónky 12 a 16 nevyplòujte

1/2008

17  uvediete banku, v ktorej má portový spolok zriadený
úèet
II. èas  VÝPOÈET ZÁKLADU DANE A DANE
Údaje v daòových priznaniach sa uvádzajú v celých korunách.
Do daòového priznania zapisujte sumy tak, aby v nich zaberali
posledné predtlaèené bunky v príslunom riadku, teda sprava,
a aby medzi èíslicami nebola medzera. Ná portový spolok
bude vypåòa riadky nasledovne:
riadok 100: + 20000 (hospodársky výsledok pred zdanením alebo rozdiel medzi príjmami a
výdavkami zo vetkej èinnosti:
670 000 Sk  650 000 Sk)
riadky 110 a 120
nevypåòa
riadok 130: 505000 (zrátané výdavky/náklady, ktoré nie sú
daòovými výdavkami)
riadky 140 a 190
nevypåòa (riadok 190 preto, lebo príjmy uviedol pri výpoète na riadku 100)
riadok 200: 505000 (súèet riadkov 110 a 190)
riadok 210: 20000 (príjmy z 2 % a z darov)
riadok 220: 140000 (dotácie a príspevky od tátu, obce )
riadok 230: 85000 (príjmy z tzv. hlavnej èinnosti)
riadok 240: 5000
(úrok z beného úètu)
riadky 250 a 290 nevypåòa
riadok 300: 250000 (súèet riadkov 210 a 290)
riadok 310: + 275000 (základ dane, u náho portového
spolku: 20 000 Sk + 505 000 Sk 
250 000)
riadky 320 a 330
nevypåòa
riadok 400: + 275000
riadok 410
nevypåòa
riadok 500: 275000
riadok 510: 19
riadok 600: 52250
riadok 610
nevypåòa
riadok 700: 52250
riadok 710
nevypåòa
riadok 800: 52250
riadok 810 a 840 nevypåòa
riadok 850: 52250
riadok 900: 52250
riadok 901
nevypåòa
riadok 910: 52250  z toho vyplýva, e ná portový spolok
bude poèas roku 2008 plati tvrroène preddavky na daò vo výke 13 062 Sk
(52 250:4), pretoe jeho daò za rok
2007 presiahla sumu 50 000 Sk
riadky 920 a 970
nevypåòa
III. èas  Tabu¾ky pomocných výpoètov a doplòujúcich
údajov
Ná portový spolok musí vyplni iba niektoré riadky v èasti A
a F.
A - Poloky, ktoré nie sú daòovými výdavkami (k riadku
130 II. èasti).
riadok 9: 5000 (dar poskytnutý inému spolku)
riadok 13: 500000
riadok 15: 505000
ostatné riadky nevypåòa
F - Doplòujúce údaje
riadok 1: 670 000
riadok 2: 650 000
riadok 3 a 4 nevypåòa
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Vyplnenie a podanie daòového priznania portovými spolkami
pokraèovanie zo str. 43

Hlavná, prevaná èinnos  vypíe: Iné portové èinnosti
Kód OKEÈ  vypíe: 92.62 alebo ten, ktorý má pridelený
na doklade o IÈO
IV. èas  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
portový spolok môe urèi komu poukáe 2 % zo svojej
zaplatenej dane. Môe ich urèi aj sám sebe, ak je registrovaný ako príjemca 2 %. Dve percentá z dane u náho portového spolku predstavujú 1045 Sk.
Osoba oprávnená na podanie daòového priznania za
právnickú osobu: môe to by ekonóm, riadite¾, predseda,
konate¾ portového spolku, ale aj iná fyzická osoba (napr.
daòový poradca), ktorú na to splnomocnil portový spolok
uznesením svojho orgánu.
Poèet príloh: u spolkov úètujúcich v podvojnom úètovníctve
ich bude minimálne 6 (2x Súvaha, 2x Výkaz ziskov a strát,
2x Poznámky k 31. 12. 2007), u spolkov úètujúcich
v jednoduchom úètovníctve budú minimálne 2 (Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch).
Odtlaèok peèiatky daòovníka a podpis tatutárneho orgánu daòovníka : tatutárny orgán portového spolku je ustanovený v jeho stanovách. Spravidla je ním predseda, prezident, podpredseda, výkonný tajomník, konate¾

VI. ODDIEL  IADOS O VRÁTENIE DAÒOVÉHO PREPLATKU
Vyplní portový spolok, ktorý poèas roka 2007 odviedol na
preddavkoch viac ako je jeho skutoène vypoèítaná daò.
Príloha k IV. èasti  Údaje o ïalích prijímate¾och
portový spolok uvedie ïalie právnické osoby, ak im chce
urèi podiel z 2 % zaplatenej dane.

Poznámky
Ak portový spolok platil v priebehu roka 2007
(tvrroèné, resp. mesaèné) preddavky na daò, potom
uhradí rozdiel medzi priznanou daòou a zaplatenými preddavkami, ak priznaná daò je vyia ako zaplatené preddavky. Môe nasta aj situácia, e priznaná daò je niia ako
zaplatené preddavky, potom daòový úrad portovému
spolku vráti rozdiel (riadky 810 a 901 daòového priznania).

Pod¾a zákona è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
v znení neskorích predpisov daò sa platí príslunému
správcovi dane v slovenskej mene. Pri kadej platbe musí by uvedené, na ktorú daò je platba urèená. Daò mono plati
a) bezhotovostným prevodom z úètu vedeného v banke na
prísluný úèet správcu dane (daòového úradu)  adresy a
èísla úètov daòových úradov v SR boli uverejnené
v portinforme è. 9/2006,
b) v hotovosti potovým poukazom na prísluný úèet správcu
dane (daòového úradu).
(d¾, ms)

Povinnosti portových spolkov v súvislosti s vyplácaním príjmov fyzickým osobám
Nové tlaèivá k dani z príjmu zo závislej èinnosti

Na zabezpeèenie jednotného postupu pri pouívaní tlaèív
v súvislosti s príjmami pod¾a § 5 zákona è. 595/2003 Z.z. o
dani z príjmov v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon)
vydalo MF SR Oznámenie è. MF/029439/2007-72 z 31. 12.
2007 o uverejnení odporúèaných tlaèív. Ich vzory uverejòujeme na stranách 47  55.
Ak zamestnávatelia (aj portové spolky), ktorí sú platite¾mi
dane, pouijú vlastné tlaèivá, MF SR odporúèa, aby obsahovali údaje uvedené vo vzoroch. Odporúèané tlaèivá sú aj na internetovej stránke MF SR: www.finance.gov.sk èi Daòového
riadite¾stva SR: www.drsr.sk. Vetky tlaèivá, s výnimkou
tých, ktoré sú urèené k 2 % dane, sú oproti minulému
roku zmenené!
1. Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej èinnosti, o preddavkoch na daò, o dani vyberanej zrákou
z týchto príjmov a o daòovom bonuse na vyivované
deti (daòový bonus) za obdobie (kalendárny rok)
2007 pod¾a zákona è. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon)
l Vzor nového tlaèiva je na strane 47.
l portový spolok vystavuje potvrdenie vetkým osobám,
ktoré u neho vykonávali akúko¾vek závislú èinnos pod¾a § 5
zákona o dani z príjmov (zamestnanci v pracovnom
pomere; v pracovnom pomere na kratí pracovný èas ïalej len zamestnanci; na dohodu o vykonaní práce; na
dohodu o pracovnej èinnosti; na dohodu o brigádnickej
práci tudentov; osoby s príjmami na základe príkaznej
zmluvy, nepomenovanej zmluvy... - ïalej len dohodári)
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l

l

l
l

l

l

a ktorým zráal daò z príjmov zo závislej èinnosti (peòaných aj nepeòaných), èi u vo forme preddavkov (§ 35
zákona) alebo zrákou /§ 43 ods. 3 písm. j) zákona  z príjmov do 5000 Sk mesaène/.
portový spolok nevystavuje potvrdenie osobám, ktoré u
neho vykonávali prácu (slubu) ako samostne zárobkovo
èinné osoby (SZÈO), pretoe z vyplatených príjmov im
nezráal iadnu daò.
portový spolok nevystavuje potvrdenie ani osobám,
ktorým vyplatil ïalie príjmy zdaòované zrákou pod¾a § 43
 napr. autorská odmena za príspevok do èasopisu (bulletinu) portového spolku (§ 43 ods. 3 písm. h), peòaná cena zo portovej súae nad 5000 Sk (§ 43 ods. 3 písm. d)
alebo príjem zahranièného portovca zo zdrojov na území
SR (§ 43 ods. 2).
Podkladmi na vystavenie potvrdenia sú súhrnné údaje zo
mzdového listu zamestnanca alebo dohodára.
Ak zamestnanec alebo dohodár poiada o vystavenie potvrdenia najneskôr do 5. februára 2008, portový spolok je
povinný vystavi a doruèi mu tento doklad do 11. februára
2008. Ide najmä o zamestnancov alebo dohodárov, ktorým
bude roèné zúètovanie preddavkov na daò z príjmov zo
závislej èinnosti za rok 2007 vykonáva iný zamestnávate¾,
alebo ktorí budú chcie poda daòové priznanie sami
v skorom termíne ako ukladá zákon (na dôvode nezáleí).
Ak zamestnancovi alebo dohodárovi nebude robi roèné
zúètovanie portový spolok (napr. z dôvodu, e si bude
podáva daòové priznanie sám), vystaví a doruèí mu potvrdenie do 10. marca 2008 a to aj bez iadosti zamestnanca alebo dohodára. Kópiu potvrdenia musí ma kadý zamestnávate¾ archivovanú!
Ak zamestnancovi alebo dohodárovi bude robi roèné zúètovanie portový spolok, potvrdenie mu doruèí do 31. marca 2008 spolu s roèným zúètovaním preddavkov.

PORTINFORM

1/2008

Povinnosti portových spolkov v súvislosti s vyplácaním príjmov fyzickým osobám

Z uverejneného vyplýva, e potvrdenie bude vystavova
kadý portový spolok, ktorý v roku 2007 vyplácal akéko¾vek
príjmy zo závislej èinnosti (napr. len rozhodcom) bez oh¾adu na
to, èi zamestnanec alebo dohodár oò poiada alebo nie.
Dôleité je vak pripomenú týmto zamestnancom alebo dohodárom, ako s ním majú ïalej naloi. Je to èiastoène vysvetlené vyie, no  a to sa týka najmä dohodárov, ktorí poberali
od portového spolku len príjmy zdaòované zrákou (t. j. príjmy, ktoré v jednom mesiaci nepresiahli v úhrne sumu 5000 Sk)
 tieto osoby si pod¾a zákona o dani z príjmov môu, ale nemusia zapoèíta uvedené príjmy do ostatných príjmov, na základe ktorých sú povinné sami si podáva daòované priznanie.
Ak si uvedené príjmy nechcú uplatni v daòovom priznaní, nemusia s potvrdením niè robi, pretoe ich príjmy sú daòovo vysporiadané! Nemôu vak poiada svojho prípadného hlavného zamestnávate¾a, aby ich zahrnul do roèného zúètovania
preddavkov. Výhodné je, ak si aj príjmy zdaòované zrákou uplatnia v daòovom priznaní napríklad tudenti, ktorým sa po
odpoèítaní základnej nezdanite¾nej èasti zaplatená daò zrákou vráti. Pre dôchodcov je podanie daòového priznania
výhodné vtedy, ak ich príjmy v roku 2007 nepresiahli v úhrne
sumu 47 808 Sk, pokia¾ nemali iné zdanite¾né príjmy.
2. iados o vykonanie výpoètu dane z príjmov fyzickej
osoby zo závislej èinnosti a o vykonanie roèného zúètovania preddavkov na daò z týchto príjmov pod¾a zákona è. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon) za zdaòovacie obdobie (rok) 2007

l Vzor nového tlaèiva je na strane 48.
l Na tomto tlaèive zamestnanec musí poiada svojho,
spravidla hlavného (alebo posledného), zamestnávate¾a o
vykonanie roèného zúètovania preddavkov dane do 15.
februára 2008, ale len vtedy, ak nemal iné príjmy okrem
iných príjmov zo závislej èinnosti. Ináè si musí poda
daòové priznanie sám. Ak mal len príjmy zo závislej èinnosti (aj od viacerých zamestnávate¾ov) a nestihne do tohto termínu poiada hlavného zamestnávate¾a o vykonanie
roèného zúètovania, ten mu ho môe odmietnu vykona.
Zamestnanec si aj v takomto prípade musí poda daòové
priznanie sám. Súèasou iadosti je aj vyhlásenie, e
zamestnanec nepoberal v roku 2007 okrem zdanite¾ných
príjmov zo závislej èinnosti a príjmov, z ktorých sa daò vyberá zrákou (§ 43), iadne iné zdanite¾né príjmy.
l K iadosti zamestnanec pripojí vetky potvrdenia o príjmoch zo závislej èinnosti od ostatných zamestnávate¾ov a
v prípade, e si uplatòuje nezdanite¾né èasti týkajúce sa doplnkového dôchodkového sporenia, úèelového sporenia
alebo ivotného poistenia, priloí aj potvrdenie od príslunej intitúcie, v prospech ktorej boli prostriedky na dané
úèely zaplatené. Potvrdenia posielajú svojim klientom
samotné intitúcie  poisovne okrem doplnkových dôchodkových poisovní. Uverejòujeme ho na strane 49).
l Na základe iadosti... zamestnávate¾ vykoná zamestnancovi roèné zúètovanie do 31. marca 2008.
3. Potvrdenie na uplatnenie nezdanite¾ných èastí základu dane fyzickej osoby pod¾a § 11 ods. 1 písm. c) a e)
zákona è. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon o dani z príjmov)

l Vzor tlaèiva je na strane 49.
l Potvrdenie prikladá zamestnanec k iadosti o vykonanie výpoètu dane z príjmov..., ak si uplatòuje nezdanite¾né èasti
základu dane pod¾a § 11 zákona v úhrnnej výke 12 000 Sk.
l Potvrdenie neprikladá zamestnanec, ktorý mal len doplnkové dôchodkové sporenie pod¾a zákona è. 650/2004
Z.z., ak bolo v roku 2007 platené zrákami zo mzdy a za-
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mestnanec portovému spolku preukázal, e ide o zráky zo
mzdy na základe úèastníckej (zamestnaneckej) zmluvy.

4. Roèné zúètovanie preddavkov na daò z príjmov fyzickej
osoby zo závislej èinnosti a daòový bonus za rok 2007
pod¾a zákona è. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon)

l Vzor nového tlaèiva je na stranách 50  51.
l Roèné zúètovanie preddavkov na daò z príjmov sa týka najmä tých zamestnancov portových spolkov, ktorí boli
zamestnananí v pracovnom pomere (aj na kratí pracovný
èas), prièom o vykonanie roèného zúètovania portový
spolok poiadali na tlaèive, ktoré uvádzame na 48. strane,
v termíne do 15. februára 2008, a ktorí súèasne predloili
vetky ïalie prílohy  potvrdenia od iných zamestnávate¾ov
a od poisovní, ak si uplatòujú nezdanite¾né èasti pod¾a § 11
ods. 1 písm. c).
l Dohodárom sa môe vykona roèné zúètovanie preddavkov
len vtedy, ak v portovom spolku pri uzatvorení dohody
podpísali Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb
zo závislej èinnosti pod¾a § 36 ods. 6 zákona è. 595/2003
Z.z. o dani z príjmov... a ich mesaèná úhrnná odmena je
spravidla vyia ako 5000 Sk (môe by aj niia, ale v praxi
sa táto monos málo vyuíva  napr. vtedy, ak ide o jediné
zamestnanie dohodára, najmä tudenta). Ak dohodár podpísal Vyhlásenie..., potom sa akáko¾vek jeho odmena
zdaòuje preddavkom dane a nie zrákou.
l Ak mal zamestnanec v roku 2007 viacero zamestnávate¾ov
a nezdanite¾nú èas si neuplatòoval u iadneho z nich, môe poiada o vykonanie roèného zúètovania ktoréhoko¾vek
z nich.
l portový spolok pri výpoète dane, okrem zrazených preddavkov v priebehu uplynulého roka, prihliada aj na:
a) nezdanite¾nú èas základu dane na daòovníka pod¾a § 11
ods. 2 - za rok 2007 je to suma 95 616 Sk, pokia¾
základ dane zamestnanca sa rovná alebo je nií ako
498 000 Sk (t. j. 100-násobok sumy platného ivotného
minima); ak je vyí ako 498 000 Sk, potom nezdanite¾ná èas základu dane roène na zamestnanca je suma
zodpovedajúca rozdielu 220 116 Sk roène (44,2-násobku sumy platného ivotného minima) a jednej tvrtiny
základu dane. Ak je táto suma nia ako nula, nezdanite¾ná èas základu dane roène na daòovníka sa rovná
nule;
b) nezdanite¾nú èas základu dane na manelku, manela
pod¾a § 11 ods. 3;
c) nezdanite¾né èasti základu dane pod¾a § 11 ods. 4  t. j.
príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, úèelové
sporenie alebo poistné na ivotné poistenie  v úhrne
12 000 Sk;
d) nezdanite¾nú èas základu dane na daòovníka  poberate¾a starobného a predèasného starobného alebo výsluhového dôchodku pod¾a § 11 ods. 7 zákona. Základ dane takéhoto daòovníka sa nezniuje o základnú nezdanite¾nú èas základu dane  95 616 Sk vtedy, ak zamestnanec bol u od zaèiatku roka dôchodca a úhrnná
suma dôchodku (aj spätne priznaného) je vyia ako
95 616 Sk. Ak suma dôchodku je niia ako 95 616 Sk,
základ dane sa zníi len vo výke rozdielu medzi uvedenou sumou a sumou dôchodku.
e) daòový bonus (od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007: 540 Sk
mesaène na kadé vyivované diea; od 1. 7. 2007 do
31. 12. 2007: 555 Sk mesaène na kadé vyivované
diea - za rok 2007 v úhrne 6570 Sk).
Poznámka: bliie o nezdanite¾ných èastiach základu
dane pre rok 2007 a o daòovom bonuse v portinforme è. 3/2007 na stranách 20  22.
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Povinnosti portových spolkov v súvislosti s vyplácaním príjmov fyzickým osobám
pokraèovanie zo str. 45

l Ak zamestnanec v portovom spolku z nejakých dôvodov si
neuplatòoval nezdanite¾né èasti základu dane alebo daòový
bonus poèas roka, portový spolok vykonávajúci roèné
zúètovanie na ne prihliadne práve pri roènom zúètovaní, ak
zamestnanec preukáe, e na ich uplatnenie mal nárok.
l Termín na vykonanie roèného zúètovania preddavkov a
výpoètu dane za rok 2007 je najneskôr 31. marca 2008.
l Ak je rozdiel medzi úhrnom zrazených preddavkov na daò a
vypoèítanou daòou v prospech zamestnanca, zamestnávate¾ mu preplatok vráti a daòový bonus alebo jeho èas do
výky ustanovenej zákonom o dani z príjmov mu vyplatí po
vykonaní roèného zúètovania, najneskôr vak pri zúètovaní mzdy za apríl 2008. O vrátený rozdiel postupne
zniuje odvod preddavkov na daò najneskôr do konca
kalendárneho roka 2008 alebo poiada daòový úrad o
poukázanie sumy vyplatenej zamestnancovi po vykonaní
roèného zúètovania. Podobne postupuje aj pri vyplatenom
daòovom bonuse, o daòový bonus môe zniova aj odvod
dane vyberanej zrákou.
l Ak vznikne rozdiel medzi preddavkovo zrazenou daòou a
vypoèítanou daòou v neprospech zamestnanca v sume
presahujúcej 100 Sk, nedoplatok dane zráa platite¾ dane
daòovníkovi najneskôr do konca roka 2008. Ak vak
bude nedoplatok na dani zníený o dodatoène uplatnený
daòový bonus, zoh¾adní sa daòový nedoplatok, aj keï bude
vo výke 100 Sk alebo menej. Zrazený nedoplatok dane
alebo zrazenú èas nedoplatku dane odvedie platite¾ daòovému úradu v najbliom termíne na odvod preddavkov na
daò po roènom zúètovaní. Ak zamestnanec vyhlási, e suma do výky 2 % zo zaplatenej dane sa má poukáza ním
urèenej právnickej osobe (nesmie by niia ako 100 Sk),
zamestnávate¾ zrazí zamestnancovi aj daòový nedoplatok
v sume 100 Sk alebo niej, najneskôr do 30. apríla 2008.
l Ak zamestnancovi vyiel z roèného zúètovania nedoplatok
na dani alebo rozdiel daòového bonusu vyí ako 100 Sk a
portový spolok mu ho nemôe zrazi z príjmu do konca
kalendárneho roka z dôvodu, e mu u nevypláca mzdu,
alebo ak nemôe zráku dane vykona, je portový spolok
povinný zasla daòovému úradu miestne príslunému pod¾a
trvalého pobytu zamestnanca o tom oznámenie do 30 dní
odo dòa, keï táto skutoènos nastala (napr. pri skonèení
pracovného pomeru). Súèasou oznámenia sú aj doklady
o vykonanom roènom zúètovaní a vykonaných zrákach
z príjmu zamestnanca.
l Ak zamestnanec nepoiada o roèné zúètovanie do 15.
februára 2008, resp. nepredloí vetky potrebné potvrdenia k správnemu výpoètu dane, je povinný poda si
daòové priznanie sám do 31. marca 2008 a to na tlaèive:
a) typu A  ak mal len príjmy zo závislej èinnosti (§ 5
zákona) alebo
b) typu B  ak mal okrem príjmov zo závislej èinnosti aj iné
druhy príjmov (§ 6  8 zákona).
Tlaèivá neuverejòujeme.
l Ak mal dohodár v roku 2007 len príjmy zdanené zrákou
pod¾a § 43 (napr. úhrn príjmov zo závislej èinnosti v sume
do 5000 Sk mesaène alebo príjmy za príspevky do èasopisu portového spolku), o roèné zúètovanie zamestnávate¾a neiada. Táto daò bola zrazením v portovom spolku
u vysporiadaná a daòovník  dohodár, si ju môe, ale nemusí, uplatni iba pri podaní daòového priznania. Ako sme
u uviedli, oplatí sa to tudentom, ktorým sa po odpoèítaní
základnej nezdanite¾nej èasti základu dane (95 616 Sk)
zrazená daò alebo jej èas vráti a dôchodcom, ak ich príjmy
zdanené zrákou v roku 2007 nepresiahli sumu 47 808 Sk.
Aj im sa zrazená daò vráti.
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5. Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej èinnosti pod¾a § 36 ods. 6 zákona è. 595/2003
Z.z. o dani z príjmov (ïalej len zákon)

l Vzor nového tlaèiva je na stranách 52  55.
l Pod¾a bodu 4 Oznámenia Ministerstva financií SR è.
MF/029439/200772 z 31. 12. 2007 akceptuje sa aj
pouitie tlaèiva Vyhlásenie... platné na roky 2006 a
2007.
l portový spolok bude v roku 2008 prihliada na základnú
nezdanite¾nú èas základu dane pod¾a § 11 ods. 2 písm. a)
a na daòový bonus, ak zamestnanec podá do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania a kadoroène najneskôr do konca januára (alebo do prvého spracovania
mzdy v danom roku) uvedené vyhlásenie, v ktorom vyhlasuje
a) e si uplatòuje daòový bonus a e spåòa podmienky na jeho priznanie, prípadne kedy a ako sa tieto podmienky
zmenili (aktualizuje ich aj poèas roka!),
b) e si súèasne neuplatòuje nezdanite¾nú èas a daòový
bonus u iného zamestnávate¾a, alebo e si daòový bonus
neuplatòuje manel/manelka,
c) èi je poberate¾om dôchodku pod¾a § 11 ods. 7 (starobný,
predèasný starobný, výsluhový dôchodok...)
l Základná nezdanite¾ná èas základu dane pod¾a § 11 ods.
2 písm. a) v roku 2008 je: 98 496 Sk roène (19,2-násobok sumy platného ivotného minima), resp. 8208 Sk
mesaène.
l Vyhlásenie... môe v portovom spolku podpísa aj tudent pracujúci na dohodu o brigádnickej práci tudentov,
resp. dohodu o vykonaní práce. Ak pracuje na dohody u
viacerých zamestnávate¾ov, vyhlásenie podpisuje len u jedného z nich. Jeho podpísaním mu portový spolok bude
z odmeny odpoèítava základnú odpoèítate¾nú poloku.
l U dôchodcov (poberate¾ov starobných, predèasných
starobných a výsluhových dôchodkov) pracujúcich na dohodu je podpísanie Vyhlásenia... bezpredmetné s výnimkou dôchodcu, ktorý ete vyivuje diea, na ktoré si môe
uplatòova daòový bonus.
l Daòový bonus na kadé vyivované diea zamestnanca je
555 Sk (platí od 1. 7. 2007).
Ïalie tlaèivá súvisiace s daòou zo závislej èinnosti

1. Preh¾ad o zrazených a odvedených preddavkoch na
daò, dani vyberanej pod¾a § 43 zákona è. 595/2003
Z.z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov
(ïalej len zákon) z vyplatených príjmov zo závislej
èinnosti a o daòovom bonuse (§ 33 zákona) za uplynulý kalendárny tvrrok.
l Tlaèivo s pouèením sme uverejnili v portinforme è.
3/2007 na stranách 22  27.
l Za 4. tvrrok 2007 sa na prísluný daòový úrad posiela
uvedené tlaèivo do 31. januára 2007. Pravdepodobne
bude plati aj v roku 2008  o novom tlaèive zatia¾ MF SR
neinformovalo.

2. Hlásenie o vyúètovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej èinnosti zniených o sumy pod¾a § 5 ods. 8 zákona
è. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, o zrazených preddavkoch na daò a o daòovom bonuse (ïalej len hlásenie)

l Nové tlaèivo s pouèením uverejníme v nasledujúcom vydaní
portinformu.
l Termín na predloenie Hlásenia  príslunému daòovému
úradu je do 31. marca 2008.
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