
Informácia DR SR  
o schválenej novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  

v znení neskorších predpisov  
 
 
Zákonom č.   362/2011 Z. z.  o  liekoch  a   zdravotníckych pomôckach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov sa v článku VI. dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z 
príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP). 
 
Úpravy týkajúce sa zdaňovania príjmov fyzických osôb 
 
S účinnosťou od 1. decembra 2011 peňažné a nepeňažné plnenie, ktoré bolo poskytnuté  
 

- poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z. z. o 
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov),  

- zamestnancovi  poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo  
- zdravotníckemu pracovníkovi  

 
od držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa 
povolenia na výrobu liekov (zákon 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov), výrobcu zdravotníckej pomôcky, výrobcu 
dietetickej potraviny (zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej 
na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov) alebo prostredníctvom tretej osoby 
sa považuje za ostatný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. l) ZDP.   
 
Predmetné zdaniteľné príjmy sa v súlade s doplneným ustanovením § 8 ods. 3 písm. c) ZDP 
zahŕňajú do základu dane (ČZD) neznížené o výdavky. 
 
V dôsledku vykonanej zmeny teda došlo od 1. decembra 2011 k zmene v zaradení 
predmetných  príjmov, ktoré do konca novembra 2011 sa zaraďovali buď medzi príjmy podľa 
§ 5 alebo medzi príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. c) ZDP. 
 
 
Úpravy týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických osôb 
 
S účinnosťou od 1. decembra 2011 podľa § 17 ods. 31 ZDP súčasťou základu dane 
právnickej osoby je aj každé peňažné a nepeňažné plnenie, ktoré jej bolo poskytnuté ako 
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších 
predpisov) od držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, 
držiteľa povolenia na výrobu liekov (zákon č. 362/2011 Z. z.), výrobcu zdravotníckej 
pomôcky, výrobcu dietetickej potraviny (zákon č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších 
predpisov)  alebo prostredníctvom tretej osoby. 
 
Výdavky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré sa vzťahujú k prijatému 
peňažnému alebo  nepeňažnému plneniu sa podľa  doplneného  ustanovenia § 21 ods. 2 
písm. m) ZDP  nepovažujú za  daňové výdavky. 



 
Poznámka: 
Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je 
 
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe 

1. povolenia (§ 11) alebo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa osobitného 
predpisu alebo 

2. živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu, alebo 

b) fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej 
zdravotníckej praxe,  

c) fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na 
základe povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na 
prevádzkovanie kúpeľnej liečebne podľa osobitného predpisu. 
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