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S účinnosťou od 1. 1. 2018 došlo k zrušeniu inštitútu daňovej licencie. Povinnosť platenia daňovej
licencie sa bude poslednýkrát vzťahovať na zdaňovacie obdobie končiace 31. 12. 2017 – ak ide o
kalendárny rok, končiace v priebehu kalendárneho roka 2018 – ak ide o hospodársky rok. Vo
všeobecnosti možno konštatovať, že inštitút daňovej licencie sa bude poslednýkrát vzťahovať na
zdaňovacie obdobie, ktoré začalo počas kalendárneho roka 2017, ak sa na daňovníka nevzťahuje
oslobodenie od platenia daňovej licencie podľa § 46b ods. 7 ZDP.
 

Povinnosť platenia daňovej licencie poslednýkrát

Zákonom č. 341/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov, s účinnosťou od 1. 1.
2018 došlo k zrušeniu inštitútu daňovej licencie.
Povinnosť platenia daňovej licencie sa bude poslednýkrát vzťahovať na zdaňovacie obdobie:
o    končiace 31. 12. 2017 – ak ide o kalendárny rok,
o    končiace v priebehu kalendárneho roka 2018 – ak ide o hospodársky rok.
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že inštitút daňovej licencie sa bude poslednýkrát vzťahovať na
zdaňovacie obdobie, ktoré začalo počas kalendárneho roka 2017, ak sa na daňovníka nevzťahuje
oslobodenie od platenia daňovej licencie podľa § 46b ods. 7 ZDP.
Príklad č. 1
Povinnosť platenia daňovej licencie – kalendárny rok
Spoločnosť, ktorej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, k 31. 12. 2017 je platiteľom
DPH a za zdaňovacie obdobie 2017 dosiahla obrat vo výške 320 000 eur. Za zdaňovacie
obdobie vykázala v daňovom priznaní daňovú povinnosť vo výške 550 eur. Je spoločnosť
povinná platiť daňovú licenciu za zdaňovacie obdobie 2017?
Inštitút daňovej licencie bol zrušený s účinnosťou od 1. 1. 2018 s tým, že u daňovníka, ktorého
zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, sa naposledy uplatní za zdaňovacie obdobie, ktoré končí 31. 12.
2017. Výška daňovej licencie u daňovníka, ktorý je platiteľom DPH a ktorý má obrat do 550 000 eur, je
vo výške 960 eur. Vzhľadom na uvedené spoločnosť za zdaňovacie obdobie 2017 je povinná zaplatiť
daňovú licenciu vo výške 960 eur, pričom rozdiel medzi zaplatenou daňovou licenciou (960 eur) a jej
skutočnou daňovou povinnosťou vykázanou v daňovom priznaní (550 eur) si môže započítať na daňovú
povinnosť v 3 nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, ak spoločnosť vykáže dostatočne vysokú daňovú
povinnosť.
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