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Dôvodová správa 

 

K článku I 

 

Rada Európskej únie prijala dňa 6. októbra 2022 Nariadenie o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké 

ceny energie (Nariadenie Rady (EÚ) 2022/1854, ďalej „nariadenie“).  V zmysle článku 288 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie má nariadenie všeobecnú platnosť. Je záväzné vo svojej celistvosti a je 

priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.  

 

Tento zákon sa vzťahuje ku Kapitole III nariadenia, ktorá upravuje opatrenia týkajúce sa odvetvia ropy, 

zemného plynu, uhlia a rafinérií.  Zákon v zmysle článku 14 ods. 3. nariadenia obsahuje opatrenia, 

ktorými sa bude vykonávať povinný dočasný solidárny príspevok (ďalej len „príspevok“) uvedený 

v článku 14 ods. 1. nariadenia.  Zákon upravuje oblasti, ktoré nie sú obsiahnuté v nariadení.  Dopovedá 

nariadenie a zabezpečuje jeho aplikovateľnosť v prostredí Slovenskej republiky. 

 

K § 1 

 

Predmetom zákona je platenie príspevku, jeho správa a použitie.  Ide o úpravu oblastí neupravených 

priamo v nariadení najmä z dôvodu, že sú špecifické pre jednotlivé členské štáty. 

 

K § 2 

 

Tento zákon sa bude uplatňovať na právnické osoby a stále prevádzkarne zahraničných osôb za 

predpokladu, že vytvárajú aspoň 75 % svojho obratu z hospodárskej činnosti v odvetví ropy, zemného 

plynu, uhlia a rafinérií. Na účely zákona sa považujú za prispievateľov.  

 

K § 3, § 4 a § 6 

 

Pri výpočte výšky príspevku sa postupuje podľa článku 15 nariadenia v kombinácii s ustanoveniami 

tohto zákona (§ 3, § 4 a § 6). 

 

Príspevok sa vypočíta ako súčin sadzby a základu príspevku. Základ príspevku predstavuje rozdiel 

medzi základom dane porovnávaného zdaňovacieho obdobia a priemerom základov dane 

porovnávacích zdaňovacích období zvýšeným o 20 %. Porovnávaným zdaňovacím obdobím je 

zdaňovacie obdobie, ktoré predchádza príslušnému príspevkovému obdobiu, a ktoré začína v rokoch 

2022 alebo 2023, pričom môže skončiť aj po 31.12.2023. Priemer porovnávacích období sa počíta zo 

štyroch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, z ktorých prvé začalo po 1.1.2018. Zdaňovacie 

obdobie sa na účely nariadenia považuje za finančný rok. 

 

Pri výpočte príspevku sa vychádza zo základu dane z príjmov, ktorý sa zníži o: 

- Odpočet daňovej straty (§ 30 zákona o dani z príjmov, ďalej „ZDP“) 

- Odpočet výdavkov na výskum a vývoj (§ 30c ZDP) 

- Odpočet výdavkov na investície (§ 30e ZDP). 

 

V zmysle § 3 ods. 2 sa základ dane zdaňovacieho obdobia kratšieho ako 12 mesiacov upravuje tak, aby 

proporcionálne reflektoval správnosť výpočtu výšky príspevku. Cieľom tohto ustanovenia je 

zabezpečiť, aby sa porovnávali zdaňovacie obdobia s rovnakou dĺžkou (s rovnakým počtom mesiacov).  

Prvá veta upravuje postup v situácii, keď kratším zdaňovacím obdobím je porovnávané obdobie (t.j. 

zdaňovacie obdobia začínajúce v rokoch 2022 a 2023). Druhá veta upravuje situácie, keď kratšie 

zdaňovacie obdobie je jedným z porovnávacích zdaňovacích období (zdaňovacie obdobie začínajúce 

v roku 2018 až 2021).   
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Príklad 1 (kratšie zdaňovacie obdobie v niektorom z rokov 2018 – 2021): 

 

Daňovník začal podnikať 1. marca 2018, pričom jeho zdaňovacie obdobie dane z príjmov je zhodné 

s kalendárnym rokom. V  zdaňovacích obdobiach rokov 2018 až 2021 dosiahol nasledovné základy dane 

z príjmov po odpočítaní daňovej straty a po uplatnení nárokov na zníženie základu dane: 
 

Rok Základ dane Základ dane prepočítaný na 12 mesiacov 

2018 (10 mesiacov) 500 500 : 10 x 12 = 600 

2019 -200 -200 

2020 300 200 

2021 400 400 

 

Priemer základov dane sa vypočíta ako aritmetický priemer základov dane prepočítaných na 12 

mesiacov, t.j. (600 – 200 + 200 + 400) : 4 roky = 250. Ak by bol priemer základov dane záporné číslo, 

v zmysle článku 15 nariadenia na účely výpočtu solidárneho príspevku sa za priemer základov dane 

považuje nula. 

 

Priemer základov dane zvýšený o 20%, ktorý slúži na porovnanie so základom dane v porovnávanom 

zdaňovacom období, predstavuje sumu 300, ktorá sa vypočíta ako priemer ZD 250 x 120% = 300. 

(článok 15 nariadenia).  Základy dane porovnávaných zdaňovacích období v rokoch 2022 aj v rokoch 

2023 sa vždy porovnávajú na túto sumu. 

 

Povinnosť platiť príspevok vzniká, ak je v príslušnom roku 2022 alebo 2023 základ dane vyšší ako 300.  

Výšku príspevku si vypočíta nasledovne:  

 

Rok Základ dane 

2022 700 

2023 350 

 

Výška príspevku za rok 2022:  

Základ príspevku (§ 3 a čl. 15 nariadenia): 700 – 300 = 400 

Sadzba príspevku (§ 4): 70% 

Výška príspevku (§ 6): 400 x 70% = 280  

 

Výška príspevku za rok 2023:  

Základ príspevku (§ 3 a čl. 15 nariadenia): 350 – 300 = 50 

Sadzba príspevku (§ 4): 70% 

Výška príspevku (§ 6): 50 x 70% = 35  

 

Ak by bol základ dane nižší alebo rovný 300, príspevok sa neplatí. 

 

Príklad 2 (kratšie zdaňovacie obdobie v niektorom z rokov 2022 – 2023): 

 

Daňovník v roku 2023 prejde z kalendárneho roka na hospodársky rok, ktorý sa začína 1. júla 2023.  

Porovnávané zdaňovacie obdobie roka 2023 teda trvá 6 mesiacov. Aby sa zabezpečilo porovnanie 

kratšieho zdaňovacieho obdobia v roku 2023 (od 1. januára do 30. júna 2023, t.j. 6 mesiacov) s rovnako 

dlhým porovnávacím obdobím rokov 2018 až 2021, priemer základov dane za tieto roky sa pomerne 

upraví nasledovne: 250 : 12 x 6 mesiacov = 125.  Táto suma sa následne zvýši o 20%, čo predstavuje 

sumu 150 (prepočítaný priemer ZD 125 x 120% = 150). 
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Ak je v kratšom zdaňovacom období roka 2023 základ dane vyšší ako 150, vzniká prispievateľovi 

povinnosť platiť príspevok.  Pri výpočte výšky príspevku postupuje obdobne ako v príklade 1 (t.j. 

vypočíta základ príspevku, na ktorý uplatní príslušnú sadzbu príspevku). 

 

Nasledujúce zdaňovacie obdobie (júl 2023 až jún 2024) bude mať dĺžku 12 mesiacov.  Prispievateľ bude 

porovnávať výšku základu dane na priemer 12-mesačných zdaňovacích období rokov 2018 – 2021, t.j. 

na sumu 300. 

 

K § 7 

 

Prispievateľ je povinný sám si vypočítať výšku príspevku, ktorú spolu s ďalšími údajmi uvedie 

v oznámení.  Vzor oznámenia uverejní Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.  Oznámenie sa 

podáva elektronicky. Odvod sa považuje za vyrubený podaním oznámenia. 

 

Termín na podanie oznámenia je zhodný s termínom na podanie priznania k dani z príjmov, a to aj 

v prípade posunutia termínu na podanie daňového priznania. V termíne na podanie oznámenia je 

príspevok splatný. 

 

Prispievateľ môže uhradiť príspevok jednorazovo v lehote na podanie oznámenia alebo v štyroch 

rovnomerných splátkach do konca každého štvrťroka príspevkového obdobia. Ak si prispievateľ predĺži 

lehotu na podanie daňového priznania súčasne sa predlžuje aj lehota na podanie oznámenia a posúva sa 

splatnosť splátok za príslušné štvrťroky, nie však neskôr ako do konca príspevkového obdobia. 

 

Príklad 1: 

Lehota na podanie priznania k dani z príjmov uplynie 31. marca 2023.  Výška príspevku je 400. 

 

Prispievateľ môže uhradiť príspevok v nasledovných lehotách: 

- Celý príspevok uhradí do 31. marca 2023, alebo 

- Príspevok uhradí v 4 rovnomerných splátkach nasledovne:  

o  1. splátka do 31. marca 2023:   100 

o  2. splátka do 30. júna 2023:  100 

o  3. splátka do 30. septembra 2023: 100 

o  4. splátka do 31. decembra 2023: 100  

 

Príklad 2: 

Ak by mal prispievateľ posunutý termín na podanie daňového priznania napr. na 31. júla 2023, 

postupoval by nasledovne: 

- Celý príspevok uhradí do 31. júla 2023, alebo 

- Príspevok uhradí v 4 rovnomerných splátkach nasledovne:  

o  1. splátka do 31. júla 2023:   100 

o  2. splátka do 31. júla 2023:  100 

o  3. splátka do 30. septembra 2023: 100 

o  4. splátka do 31. decembra 2023: 100 

(t.j. v posunutom termíne na podanie daňového priznania uhradí 200, t.j. splátky za dva 

štvrťroky). 

 

V prípade hospodárskeho roka sa dátumy primerane posúvajú. 

 

K § 8 
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Príspevok sa použije na niektorý z účelov uvedených v článku 17 nariadenia: napr. na podporu pre 

koncových odberateľov energie, na opatrenia na pomoc pri znižovaní spotreby energie, na podporu 

podnikov v energeticky náročných odvetviach a pod. 

 

K § 9 

 

Na správu príspevku sa primerane použije Daňový poriadok. Správcom príspevku je daňový úrad, ktorý 

spravuje daň z príjmov prispievateľa. 

 

K § 10 

 

Podávanie oznámení o výške príspevku (podľa § 7) je časovo naviazané na podávanie priznaní k dani 

z príjmov.  Oznámenie podávajú tí prispievatelia, ktorým prvý deň lehoty na podanie daňového 

priznania pripadne na 1. januára 2023 a neskôr.  Zároveň toto priznanie k dani z príjmov musí byť za 

zdaňovacie obdobie začínajúce po 1. januári 2022. 

 

Povinnosť podať oznámenie vznikne napr. týmto prispievateľom:  

- Zdaňovacie obdobie pre daň z príjmov je kalendárny rok:  t.j. začalo 1. januára 2022 a skončí 

31. decembra 2022.  Týmto prispievateľom vznikne povinnosť podať priznanie k dani z príjmov 

od 1. januára 2023.   

 

- Zdaniteľné obdobie pre daň z príjmov je hospodársky rok.  Zdaňovacie obdobie začalo plynúť 

napr. 1. mája 2022 a skončí 30. apríla 2023.  Týmto prispievateľom vznikne povinnosť podať 

priznanie k dani z príjmov od 1. mája 2023.   

 

Naopak, oznámenie nepodávajú napr. títo prispievatelia: 

- Zdaňovacie obdobie je hospodársky rok, pričom začiatok zdaňovacieho obdobia je 1. novembra 

2021 a koniec zdaňovacieho obdobia je 30. október 2022. (Dôvod: zdaňovacie obdobie začalo 

pred 1. januárom 2022.)  Za nasledujúci hospodársky rok však už povinnosť podať oznámenie 

vznikne. 

- Zdaňovacie obdobie začalo 1. januára 2022, avšak skončilo 30. apríla z dôvodu prechodu na 

hospodársky rok. Týmto prispievateľom vznikne povinnosť podať priznanie k dani z príjmov 

od 1. mája 2022, a preto im nevzniká povinnosť podať oznámenie. Obdobne ako vo vyššie 

uvedenom príklade, za nasledujúci hospodársky rok už povinnosť podať oznámenie vzniká. 

 

K článku II 

 

Článok II novelizuje Zákon o dani z príjmov.  Príspevok sa bude považovať za daňový výdavok, avšak 

až po zaplatení. 

 

K článku III 

 

Pri správe príspevku sa primerane použijú ustanovenia Daňového poriadku. Primerané sa budú 

aplikovať na tento príspevok ustanovenia upravujúce napríklad daňovú kontrolu, miestne zisťovanie, 

zabezpečujúce inštitúty, ako napríklad predbežné opatrenie, záložné právo a nedoplatky na príspevku sa 

budú vymáhať v rámci daňového exekučného konania. Rovnako primerane sa pri porušení povinností 

súvisiacich so správou príspevku použijú ustanovenia Daňového poriadku upravujúce sankcie.  

 

V článku IV sa navrhuje účinnosť zákona. 


