
Vo všeobecnosti môžeme uviesť, že sa s myšlienkami uvedenými v predloženom materiáli do istej
miery stotožňujeme. K danej veci by sme však chceli dať do pozornosti niekoľko postrehov, ktoré by
mohli napomôcť v rámci prípadnej legislatívnej úpravy. Domnievame sa, že aj napriek tomu, že
predmetný materiál sa týka zdanenia príjmov zo stakingu, podľa nášho názoru nie je vhodné
zdaňovanie kryptomien posudzovať úplne separátne, čo odôvodníme v nasledujúcom texte.

Čl. II

Právnym základom pre posudzovanie zdaňovania kryptoaktív v zmysle predloženého materiálu je
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len ,,ZDP“). V uvedenom predpise sú kryptoaktíva
osobitne upravené v samostatnými ustanoveniami, a to za použitia pojmu ,,virtuálna mena“.

Podľa § 2 písm. ai) ZDP, Na účely tohto zákona sa rozumie predajom virtuálnej meny výmena
virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej
meny za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny.

Podľa § 8 ods. 1 písm. t) ZDP, Ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7, sú najmä
príjmy z predaja virtuálnej meny.

Podľa § 8 ods. 17 ZDP, Príjem podľa odseku 1 písm. t) z predaja virtuálnej meny nadobudnutej
ťažbou sa zahrnie do základu dane (čiastkového základu dane) v zdaňovacom období realizácie
predaja tejto virtuálnej meny. Súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) je príjem z predaja
virtuálnej meny dosiahnutý pri výmene virtuálnej meny za majetok, pri výmene virtuálnej meny za
inú virtuálnu menu alebo pri výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby pri použití ocenenia
spôsobom podľa § 17 ods. 43. Ak bol majetok, z ktorého plynú príjmy podľa odsekov 1 a 2,
nadobudnutý výmenou za virtuálnu menu, pri ocenení výdavkov vynaložených na dosiahnutie týchto
príjmov sa postupuje spôsobom uvedeným v § 25b.

Podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod. 13 ZDP, Príjmom zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníka
s obmedzenou daňovou povinnosťou je príjem z úhrad od daňovníkov s neobmedzenou daňovou
povinnosťou a od stálych prevádzkarní daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorými sú
príjmy z predaja virtuálnej meny,

Podľa § 17 ods. 3 písm. n) ZDP, Do základu dane podľa odseku 1 sa nezahŕňa príjem (výnos) z
virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou v zdaňovacom období jej vyťaženia; tento príjem (výnos) sa
zahrnie do základu dane v zdaňovacom období realizácie predaja virtuálnej meny,

Podľa § 17 ods. 3 písm. o) ZDP, Do základu dane podľa odseku 1 sa nezahŕňa suma rovnajúca sa
rozdielu medzi reálnou hodnotou77ba) a vstupnou cenou podľa § 25b ods. 1 písm. a) pri virtuálnej
mene nadobudnutej kúpou.



Podľa § 17 ods. 43 ZDP, Súčasťou základu dane je príjem z predaja virtuálnej meny dosiahnutý pri
výmene virtuálnej meny za majetok, pri výmene virtuálnej meny za inú virtuálnu menu alebo pri
výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza k tejto
výmene, pri použití ocenenia vymieňanej virtuálnej meny reálnou hodnotou80acc) ku dňu výmeny.

Podľa § 19 ods. 2 písm. v) ZDP, Daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok
ustanovených v tomto zákone, sú výdavky (náklady) vo výške úhrnu vstupných cien virtuálnych mien
podľa § 25b v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju do výšky úhrnu príjmu z ich
predaja,

Podľa § 25b ods. 1 písm. a) ZDP Vstupnou cenou virtuálnej meny je, obstarávacia cena,118) ak
bola virtuálna mena nadobudnutá kúpou,

Podľa § 25b ods. 1 písm. b) ZDP Vstupnou cenou virtuálnej meny je reálna hodnota,119b) ak bola
virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu.

Podľa § 25b ods. 2 ZDP Vstupnou cenou majetku a služby nadobudnutých výmenou za virtuálnu
menu ku dňu výmeny je reálna hodnota119c) virtuálnej meny.

Čl. III

Vzhľadom k vysokému tempu rozvoja kryptoaktív je citeľne badateľné, že právne poriadky
jednotlivých štátov nedokážu dostatočne pružne reagovať na meniace sa virtuálne ekonomické
prostredie. Slovenská republika nie je v danej turbulentnej dobe výnimkou. Ustanovenia ZDP uvedené
v predchádzajúcom článku síce nasvedčujú tomu, že zákonodarca má v úmysle rýchlo meniace sa
prostredie právne ukotviť, žiaľ sme svedkami toho, že mnohé opatrenia sú v čase ich prijatia už
neaktuálne, alebo nedostatočné.

Podľa nášho názoru, pri príjmami legislatívnych opatrení nie je vhodné uberať sa cestou vysokej
variability, ktorú oblasť virtuálneho sveta poskytuje, ale prijímať skôr jednoduchšie a účinnejšie
riešenia. Neustále snahy hľadania a špecifikovania prichádzajúcich pojmov súvisiacich s virtuálnym
svetom kryptoaktív, vedie k permanentným výkladovým nesúladom, k právnemu vákuu a tým pádom aj
k stavu právnej neistoty.

Čl. IV

Máme za to, že v rámci predloženého materiálu sú pri zdaňovaní kryptoaktív rozhodujúce dva základe
faktory, ktoré ovplyvňujú správanie daňovníkov, a to:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#poznamky.poznamka-119c


1. výška daňového zaťaženia daňovníka
2. komplikovanosť procesu výpočtu daňovej povinnosti

Ad 1.   V prípade výšky daňového zaťaženia možno ustáliť, že pre správne určenie predmetnej výšky
daňového zaťaženia je nevyhnutná aplikácia analytických nástrojov, ako je napríklad aj spomínaná
Lafferova krivka. V ekonomickej literatúre sa uvádza, že Lafferova krivka je založená na ekonomickej
myšlienke, že ľudia prispôsobia svoje správanie tvárou v tvár stimulom vytvoreným sadzbami dane z
príjmu. Vyššie sadzby dane z príjmu znižujú motiváciu pracovať a investovať v porovnaní s nižšími
sadzbami. Ak je tento účinok dostatočne veľký, znamená to, že pri určitej sadzbe dane a ďalšie
zvyšovanie sadzby skutočne povedie k zníženiu celkových daňových príjmov. Pre každý druh dane
existuje prahová sadzba, nad ktorou sa znižuje motivácia vyrábať, čím sa znižuje výška príjmov, ktoré
vláda dostáva. Podľa nášho názoru, a v zmysle vyššie uvedeného je posudzovanie výšky daňového
zaťaženia čisto ekonomickou témou, a prichádza na rad až po aplikácii prehľadného nastavenia
procesov zdaňovania.

Ad 2.   V rámci komplikovanosti procesu výpočtu daňovej povinnosti možno uviesť, že v prípade
kryptoaktív daňovníci v mnohých prípadoch svoje povinnosti opomínajú. Je tomu nie len pre to, že
pokiaľ nepoužijú aplikáciu (software) pre výpočet daňovej povinnosti, je nadmerne komplikované
danú povinnosť určiť. Ďalším neodmysliteľným aspektom je vedomosť o tom, že finančná správa v
momentálnej dobe nemá nástroje, schopné dostatočne účinne preveriť správnosť určenia dane z
kryptoaktív. Podľa relevantných ustanovení ZDP, uvedených v článku II tohto stanoviska môžeme
ustáliť, že daňovníkovi vzniká povinnosť ,,párovať“ svoje náklady k jednotlivým kryptoaktívam. V
prípade tradingu je takéto párovanie nesmierne zložité. Situácia sa môže ešte podstatne skomplikovať,
ak sa daňovník venuje kryptoaktívam profesionálne a nadobúda ich nie len tradingom, ale aj kúpou,
ťažbou, posudzovaným stakingom, alebo darovaním a dedením, na čo zákon nemyslel.

Čl. V

Podľa nášho názoru nie je v terajšej dobe vhodné daňovníkov zahlcovať kompilovanými postupmi
zdaňovania príjmov z kryptoaktív, nakoľko aj táto náročnosť daňovníkov odrádza od priznávania
daňových povinností, čo v konečnom dôsledku vedie k zníženiu výberu daní, a k nepriaznivému
dopadu na štátny rozpočet. Ak teda daňovníci nie sú ochotní postupovať administratívnu záťaž
súvisiacu s výpočtom svojej vlastnej daňovej povinnosti, pričom možnosť kontroly je v tomto prípade
veľmi malá, aplikácia ekonomicko analytických nástrojov pre správne určenie výšky daňového
zaťaženia je v takomto prípade neúčinná.

Domnievame sa, že za účelom nastavenia efektívnych procesov, zlepšenia motivácie daňovníkov a
zvýšenia prehľadnosti je vhodné zdaňovať akýkoľvek príjem z kryptoaktív až v čase ich premeny na
finančné prostriedky, teda aj v prípade tradingu. Podľa nášho názoru sa za vhodnejšie javí, ak by bola
výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu oslobodená od dane, poprípade by takýto príjem
predmetom dane nebol vôbec. Máme za to, že investori vykonávajú obchodné operácie v rámci
tradingu za účelom zvýšenia hodnoty svojich aktív, ktoré v prípade dosiahnutia určitej hodnoty sa



následne v určitej sume premietnu do spotreby a teda primárne do peňažného ekvivalentu. Takýto
efekt bude mať nie len priaznivý vplyv na výber dane ale aj na celkový image Slovenska v očiach
investorov. V neposlednom rade dané odporúčanie uvádzame aj z dôvodu efektivity kontrolnej činnosti
správneho určenia dane. Vzhľadom k vysokému počtu krypto-búrz, je pre finančnú správu bez
súčinnosti daňovníka značne zložité dohľadať platformu, v rámci ktorej sa obchodné operácie
podliehajúce zdaneniu realizujú. Finančná správa môže využiť nástroje medzinárodnej výmeny
informácií, avšak aj tie majú svoje limity. Máme za to, že nie je vhodné zdaňovať obchodné operácie,
ktoré je zložité dohľadať, čo vedie následne k ich nepriznaniu zo strany daňovníkov.

K motivácii zdanenia kryptoaktív zo strany daňovníka by podľa nášho názoru prispela aj možnosť
uplatnenia „en bloc“ všetkých nákladov súvisiacich so zabezpečením kryptoaktív, a to bez nutnosti ich
párovania. V danom prípade by podľa nášho názoru stálo za zváženie, vytvorenie samostatného
daňového režimu pre kryptoaktíva v zmysle zákona o dani z príjmov. Ako vhodné riešenie u fyzických
osôb sa javí vedenie osobitnej daňovej evidencie pre kryptoaktíva, kedy si daňovník do tejto evidencie
zahrnie všetky náklady súvisiace s obstaraním kryptoaktív, pričom ak v danom roku dosiahne stratu,
bude možné túto stratu za určitých podmienok prenášať aj do ďalších zdaňovacích období.
Uvedomujeme si, že investícia do kryptoaktív je u mnohých daňovníkov dlhodobého charakteru, a
teda časové obdobie prenášania danej straty by mohlo byť určené na základe širšej diskusie. Taktiež si
uvedomujeme, že mnoho daňovníkov si obstaralo kryptoaktíva ešte v počiatku, kedy obstarávacie ceny
boli minimálne. Za účelom motivovania daňovníkov k priznávaniu príjmu z takýchto kryptoaktív,
odporúčame myšlienku aplikácie paušálnych výdavkov pri príjmoch z virtuálnej meny.

V prípade použitia kryptoaktíva za účelom nákupu hmotnej veci alebo služby u obchodníka, ktorý
takúto možnosť poskytuje (teda nedošlo by k premene na finančné prostriedky), navrhujeme pre
určenie zdaniteľného príjmu použiť ekvivalent kúpnej ceny obstaraného tovaru alebo služby.

Máme za to, že navrhované postupy sprehľadnia zdaňovanie kryptoaktív, čo bude viesť k ďalším
účinnejším spôsobom určenia daňovej povinnosti daňovníkov. Taktiež sa domnievame, že navrhované
sprehľadnenie zvýši ochotu zainteresovaných subjektov vnímať kryptoaktívum nie len ako investíciu,
ale aj ako platidlo. Samozrejme, z navrhovaných riešení môžu vystať ďalšie otázky, ako je teritoriálna
pôsobnosť, daňová rezidencia atď.

Čl. VI

Uvedomujeme si, že navrhované odporúčania pre správne určenie daní majú svoje nedostatky a
limity. Na druhej strane, momentálna komplikovanosť zdaňovania kryptoaktív, neustále
pribúdajúce trendy, na ktoré nie je legislatíva Slovenskej republiky schopná dostatočne pružne
reagovať a neochota daňovníkov priznávať svoje daňové povinnosti je momentálne problémom,
ktorý je možné riešiť len prehľadnými a účinnými postupmi.


