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kedy založiť jednoosobovú s.r.o.? 
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Kedy sa z daňového hľadiska oplatí podnikať na živnosť a 

kedy založiť jednoosobovú s.r.o.? 

Prinášame Vám prehľad, aké faktory vplývajú na rozhodovanie o tom, kedy sa z daňového hľadiska oplatí 

podnikať na živnosť a kedy je výhodnejšie založiť si spoločnosť s ručením obmedzením.

Zvýšený limit pre uplatnenie 

paušálnych výdavkov 

Od začiatku roku 2017 je účinná novela Zákona 

o dani z príjmov, ktorá okrem iného zaviedla aj 

zvýšenie limitu pre uplatnenie paušálnych 

výdavkov pri príjmoch z podnikania a z inej 

samostatnej zárobkovej činnosti z pôvodných 

40% na 60% z dosiahnutých zdaniteľných 

príjmov. Okrem toho sa zvýšil aj ročný limit 

sumy paušálnych výdavkov z 5 040 EUR na 20 

000 EUR. Obe tieto zmeny pomohli zatraktívniť 

podnikanie na živnosť. Mnoho podnikateľov aj 

napriek tomu stále váha, či je pre nich 

výhodnejšia živnosť alebo podnikanie 

prostredníctvom tzv. jednoosobovej spoločnosti 

s ručením obmedzeným.  

Z daňového pohľadu sa pri neplatcoch DPH 

výhodnosť jednotlivých foriem podnikania 

líši od sumy daňových výdavkov, ktoré sú 

schopní vygenerovať. Pri platcoch DPH sa to 

rozhodnutie odvíja najmä od toho, či sa vlastník 

jednoosobovej spoločnosti s ručením 

obmedzeným rozhodne pre dobrovoľné 

poistenie v Sociálnej poisťovni alebo nie.  

Nižšie uvádzame výpočty hraníc, od ktorých je 

výhodnejšie vymeniť živnosť za eseročku, a to 

za predpokladu, ak podnikateľ nevie 

vygenerovať žiadne preukázateľné výdavky na 

svoju podnikateľskú činnosť.   

Platca  DPH 

Pri výbere medzi živnosťou a jednoosobovou 

eseročkou treba brať do úvahy najmä to, či je 

fyzická osoba schopná „vyprodukovať“ 

dostatočné daňové výdavky. Živnostník, ktorý 

nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty celý 

kalendárny rok, resp. ním je, ale iba časť 

kalendárneho roka, si môže uplatniť tzv. 

paušálne výdavky. 

Porovnanie A: Ročný príjem/výnos: 56 011 EUR 

 

Alternatíva: Daňové a odvodové zaťaženie 
v prípade jednoosobovej s. r. o. v r. 2017 EUR 

Daň z príjmov 21% 11 762,31 

Čistý zisk 44 248,69 

Zrážková daň z dividend 7% 3 097,40 

Zdravotné poistenie samoplatiteľ 741,72 

Čistý príjem jediného spoločníka s. r. o.  40 409,57 

Alternatíva: Paušálne výdavky r. 2017 EUR 

Paušálne výdavky 60% (max. 20 000) 20 000,00 

Odvody na ZP 3 392,69 

Odvody na SP 8 033,41 

Základ dane 24 584,90 

NČZD 2 609,35 

ZD – NČZD 21 975,55 

Daň 19% 4 175,35 

Daň 25% 0,00 

Daň 4 175,35 

Čistý ročný príjem 40 409,55 

Rozdiel 0,02 
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Ak sa jedná napríklad o fyzickú osobu, ktorá 

poskytuje služby a ktorá pre svoju činnosť 

nemusí, resp. nevie „vyprodukovať“ žiadne 

výdavky, hranica kedy sa pre fyzickú osobu 

oplatí založiť si jednoosobovú s.r.o. je 

približne na úrovni 56 011 EUR. 

Treba však upozorniť, že to platí viac-menej pre 

také typy podnikania, ktoré sú založené na 

poskytovaní cezhraničných služieb, pri ktorých 

príjmy resp. výnosy za ne dosiahnuté, sa 

nezapočítavajú do obratu na účely Zákona o 

DPH, ktorý je v súčasnosti na úrovni 49 790 

EUR. 

Neplatca DPH 

Ak sa jedná o platiteľov dane z pridanej hodnoty 

rozhodujúcou skutočnosťou je, či má fyzická 

osoba v pláne dobrovoľne sa poistiť v Sociálnej 

poisťovni alebo nie.  

V situácii, ak má spoločník s.r.o. v pláne platiť 

len odvody do zdravotnej poisťovne ako tzv. 

samoplatiteľ, tak máme zato, že práve hranica 

ročného príjmu, od ktorej už ako živnostník musí 

povinne platiť odvody do Sociálnej poisťovne je 

sumou, kedy je z pohľadu dopadu na jeho čistý 

ročný príjem vhodné sa rozhodnúť pre 

jednoosobovú s.r.o.. 

Porovnanie B: Ročný príjem/výnos: 5 298 EUR 

 

Alternatíva: Daňové a odvodové 

zaťaženie v prípade jednoosobovej s. r. 

o. v r. 2017 

EUR 

Daň z príjmov 21% 960,00 

Čistý zisk 4 338,00 

Zrážková daň z dividend 7% 303,66 

Zdravotné poistenie samoplatiteľ 741,72 

Čistý príjem jediného spoločníka s. r. o.  3 292,62 

Alternatíva. Preukázateľné výdavky  

v r. 2017 
EUR 

Preukázateľné výdavky 
0,00 

Odvody na ZP 
741,72 

Odvody na SP 
1 756,20 

Základ dane 
2 800,08 

NČZD 
2800,08 

ZD – NČZD 
0,00 

Daň 19% 
0,00 

Daň 25% 
0,00 

Daň 
0,00 

Čistý ročný príjem 
2 800,08 

Rozdiel 
492,54 

Upozornenie 

Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje všeobecné informácie a usmernenia týkajúce sa danej 

problematiky a teda nepredstavuje odborné poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v 

newsletteri môžu byť po jeho zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. Spoločnosť Accace nepreberá 

zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených v 

newsletteri. 
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Kontakt  

Peter Pašek 

Managing Director a Partner 

E-Mail: Peter.Pasek@accace.com 

Tel: +421 2 325 53 000 

O Accace  

S viac ako 550 zamestnancami a 2 000 medzinárodnými klientmi sa Accace radí medzi popredných 

poskytovateľov poradenských služieb v regióne strednej a východnej Európy.  

Accace má vlastné pobočky v 13 krajinách Európy, a to v Bosne a Hercegovine, Českej republike, Čiernej 

hore, Chorvátsku, Macedónsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku 

a na Ukrajine. Služby v iných krajinách sveta vieme zastrešiť prostredníctvom našej siete dlhodobých 

partnerov. 

Viac na www.accace.sk 

https://plus.google.com/+AccaceksBratislava
https://plus.google.com/+AccaceksBratislava
https://www.facebook.com/accace.slovakia
https://www.linkedin.com/company/accace-slovakia
http://accace.sk/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash

