
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode 

z podnikania v regulovaných odvetviach („zá-

kon“) predložený Ministerstvom financií Slo-

venskej republiky nadobudne účinnosť 1. sep-

tembra 2012. V takomto znení bude platiť do 

konca decembra 2013. 

 

Zámerom zákonodarcu bola konsolidácia ve-

rejných financií a dosiahnutie maastrichtského 

kritéria, a to 3 % hrubého domáceho produktu, 

do konca roka 2013. 

 

Zákon zavádza nový osobitný odvod pre regu-

lované subjekty („odvod“). Pod pojmom regu-

lované subjekty sa rozumejú slovenské práv-

nické osoby alebo organizačné zložky zahra-

ničných osôb, ktoré dosiahnu minimálne 50 % 

celkových výnosov z činností v jednom alebo 

vo viacerých z nasledovných regulovaných 

odvetví: 

 

 energetika 

 poistenie a zaistenie 

 verejné zdravotné poistenie 

 elektronické komunikácie 

 farmácia 

 poštové služby 

 doprava na železničnej dráhe 

 verejné vodovody, kanalizácie 

 letecká doprava 

 zdravotná starostlivosť 

 

(„regulovaný subjekt“). 

 

Základ odvodu tvorí výsledok hospodárenia 

pred zdanením za účtovné obdobie, v ktorom 

má regulovaný subjekt oprávnenie vykonávať 

regulovanú činnosť; pre podnikateľov, ktorí už 

pred 1. septembrom 2012 dosiahli 50 % celko-

vých výnosov za posledné účtovné obdobie vo 

vyššie uvedených regulovaných odvetviach, je 

relevantným skutočne vykázaný výsledok hos-

podárenia v príslušnej ročnej závierke („základ 

odvodu“). Odvod sú povinné platiť len tie re-

gulované subjekty, ktorých základ odvodu 

dosiahne aspoň 3 milióny eur. 

 

Regulovaným subjektom, ktorým vznikne po-

vinnosť platiť odvod, súčasne vzniká aj ozna-

movacia povinnosť voči správcovi dane 

z príjmov právnických osôb. Regulované sub-

jekty, ktoré už pred 1. septembrom 2012 do-

siahli ročný zisk 3 milióny eur za uzavreté úč-

tovné obdobie resp. všetky tie, ktorých odha-

dovaný ročný zisk dosiahne takúto sumu k 1. 

septembru 2012, musia splniť oznamovaciu 

povinnosť do 30. septembra 2012. 

 

Výška odvodu sa vypočíta ako súčin sumy 

základu odvodu prevyšujúcu sumu 3 milióny 

eur a sadzby vo výške 0,00363.  

 

Odvodové obdobie, za ktoré sa odvod platí, je 

príslušný kalendárny mesiac účtovného obdo-

bia, počas ktorého má regulovaná osoba 

oprávnenie vykonávať regulovanú činnosť. 
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Zaplatené odvody podliehajú ročnému zúčto-

vaniu na základe skutočne vykázaného hos-

podárskeho výsledku v účtovnej závierke. Na 

zúčtovanie je príslušným príslušný správca 

dane z príjmov právnických osôb. 

 

Zaplatený odvod je uplatniteľný ako daňový 

výdavok, ktorý je započítateľný do základu 

dane z príjmov.  

 

Odvod nesmie byť zo strany regulovaného 

subjektu dôvodom na zvýšenie regulovanej 

ceny, nakoľko zaplatený odvod sa nepovažuje 

za oprávnený náklad, ktorý možno do regulo-

vanej ceny započítať. 
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Tento materiál je rozosielaný obchodným 

partnerom a pracovníkom firmy. Ďalšia 

distribúcia alebo kopírovanie akýchkoľvek 

častí bez predchádzajúceho súhlasu nie je 

dovolené. Naším úmyslom je upozorniť na 

témy, ktoré sú v daný okamih zaujímavé, 

nie poskytnúť úplnú analýzu týchto tém. 

 

Používatelia by si mali vždy vyžiadať prí-

slušné profesionálne služby k uvedeným 

informáciám. Spoločnosť nepreberá žiadnu 

zodpovednosť za konanie alebo zdržanie sa 

konania na základe informácií obsiahnu-

tých v tomto materiáli. 
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