
Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2016 – vyrovnávací príplatok

Vyrovnávací príplatok bude ovplyvňovať úhrnnú sumu vyplateného dôchodku pre účely výpočtu
nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.
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Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Zákonom č. 140/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, sa v článku
I s účinnosťou od 1. januára 2016 okrem iného rozširuje
vecný rozsah dôchodkového poistenia o vyrovnávací
príplatok, ktorý sa bude poskytovať poistencom po
splnení podmienok ustanovených zákonom o sociálnom
poistení.
V tejto súvislosti sa v článku III tohto zákona dopĺňa
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nasledovne:

V § 11 ods. 6 ZDP sa s účinnosťou od 1. januára
2016 v nadväznosti na uvedenú zmenu v zákone o
sociálnom poistení za dôchodok na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na
daňovníka podľa citovaného ustanovenia považuje aj vyrovnávací príplatok.

V dôsledku predmetnej zmeny si daňovník uvedený v § 11 ods. 6 ZDP pre účely výpočtu
nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka zahrnie do úhrnnej sumy vyplateného
dôchodku aj vyrovnávací príplatok.

Označenie „§ 52ze“ nad nadpisom „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015“
sa s účinnosťou od 1. júla 2015 nahrádza označením „§ 52zf“.

Poznámky pod čiarou: 
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Súvisiace komentované ustanovenia
Komentár k § 11 zákona 595/2003 Z. z.

Súvisiace odborné články
Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2016
Pripravovaná novela zákona o účtovníctve 2015
Pripravované zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2016

Súvisiace aktuality
Novela zákona o dani z príjmov - príjmy za výkup odpadu
Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2016
Pripravovaná novela zákona o účtovníctve
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https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4370843&f=2
https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4370999-4371002&f=2
https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1021243&f=2
https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2969967&f=2
https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2969967&f=2
https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4289892&f=2
https://www.danovecentrum.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-11-zakona-595-2003-Z-z-2.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/pripravovana-novela-zakona-o-dani-z-prijmov-2016.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/pripravovana-novela-zakona-o-uctovnictve-2015.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/pripravovane-zmeny-v-zakone-o-dph-od-1-1-2016.htm
https://www.danovecentrum.sk/aktuality/novela-zakona-o-dani-z-prijmov---prijmy-za-vykup-odpadu-aktualita-dc-6-2015.htm
https://www.danovecentrum.sk/aktuality/pripravovana-novela-zakona-o-dani-z-prijmov-od-1--1--2016-aktualita-dc-6-2015.htm
https://www.danovecentrum.sk/aktuality/pripravovana-novela-zakona-o-uctovnictve-2015---zmeny-ucinne-od-1--jula-2015-aktualita-dc-5-2015.htm


Súvisiace právne predpisy ZZ SR
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
140/2015 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
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