
ZÁKON č. 595/2003 Z.z.

Zákon o dani z príjmov

zmena od 1.1.2016

novela Zákon č. 253/2015 Z.z.



§ 5
Príjmy zo závislej činnosti

(7) Okrem príjmov oslobodených od 
dane podľa §9 
sú od dane oslobodené aj príjmy 
poskytnuté ako



m) sociálna výpomoc z dôvodu 

• úmrtia blízkej osoby 2) žijúcej v 
domácnosti 57) 

2) §116 a §117 Občiansky zákonník
Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; ...
prarodi č, rodi č, dieťa, vnúča, súrodenec, manžel/ka

57) §115 Občiansky zákonník
Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne 
uhradzujú náklady na svoje potreby



m) sociálna výpomoc z dôvodu 

• odstraňovania alebo zmiernenia 
následkov živelných udalostí 24a)

24a) Napríklad § 15 ods. 24 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom
fonde rozvoja bývania



24 ) Napríklad § 15 ods. 24 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom
fonde rozvoja bývania

Na účely tohto zákona sa živelnou udalos ťou rozumie
• povodeň, 
• záplava, 
• víchrica, 
• úder blesku, 
• požiar, 
• krupobitie, 
• zosuv pôdy, 
• zrútenie skaly alebo zemín, 
• zosuv alebo zrútenie lavíny a 
• zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň medzinárodnej 

stupnice udávajúcej makroskopické účinky zemetrasenia. 



m) sociálna výpomoc z dôvodu 

• alebo dočasnej pracovnej 
neschopnosti 24b) zamestnanca, ktorej 
nepretržité trvanie prekro čí prevažnú 
časť zdaňovacieho obdobia ,

24b) § 12a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z.“.



za splnenie podmienky nepretržitosti sa 
považuje aj to, 

ak sa dočasná pracovná neschopnosť u 
zamestnanca začala v predchádzajúcom 

zdaňovacom období, 

pričom do prevažnej časti zdaňovacieho 
obdobia sa započítava aj 

obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti 
z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.



najmenej183 dní 

2016 2017



m) sociálna výpomoc

poskytovaná 
z prostriedkov sociálneho fondu 13) 

vyplatená v úhrnnej výške 
najviac 2 000 eur 

za zdaňovacie obdobie 
len od jedného zamestnávateľa 



m) sociálna výpomoc

ak takáto sociálna výpomoc 
presiahne v zdaňovacom období 

2 000 eur, 
do základu dane (čiastkového základu dane) 

sa zahrnie len sociálna výpomoc 
nad takto ustanovenú sumu



sociálna výpomoc
poskytovaná z prostriedkov sociálneho fondu 13) 

vyplatená v úhrnnej výške najviac 2 000 eur 
za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa 

daň odvody


