
Novela zákona o dani z príjmov - príjmy za výkup odpadu

Novým zákonom o odpadoch sa doplnil aj zákon o dani z príjmov. Príjmy fyzickej osoby za výkup odpadu
sa budú považovať za ostatné príjmy zdaňované zrážkou.

Dátum publikácie: 5. 6. 2015
Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov

(zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov)
Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015
Z. z.“) sa v článku IV s účinnosťou od 1. januára 2016
dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

Zmeny vykonané v ZDP:

v § 8 ods. 1 sa dopĺňa nové písm. o), v súlade s ktorým sa za ostatné príjmy považujú príjmy
plynúce fyzickej osobe za výkup odpadu vyplatené podľa § 3 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. 

Podľa § 3 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. výkupom odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný
právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú
protihodnotu.

v § 8 ods. 10 sa prvá veta upravuje tak, že aj z príjmov za výkup odpadu vyplatených podľa § 3
ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom,
ktorí sú fyzickými osobami s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou
povinnosťou, sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP. V nadväznosti na uvedenú zmenu sa v § 43
ods. 3 dopĺňa nové písmeno q).

Daňová povinnosť daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, z príjmov uvedených v § 8 ods. 1 písm. o)
ZDP plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky, z ktorých sa od 1. januára 2016 daň
vyberá zrážkou, je v súlade s § 43 ods. 6 ZDP definitívne splnená riadnym vykonaním zrážky
dane.

Poznámka:

Z predmetných príjmov plynúcich fyzickej osobe do 31. decembra 2015 je daňovník povinný vyrovnať
si daňovú povinnosť osobne prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Poznámky pod čiarou: 
Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace odborné články
Daň vyberaná zrážkou od 1. 1. 2014
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Súvisiace aktuality
Prezident dňa 8. 4. 2015 podpísal nový zákon o odpadoch

Súvisiace dôvodové správy
Dôvodová správa k zákonu č. 79/2015 Z. z. (o odpadoch)

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
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