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NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE (rok 2019 – 2020)
(zákon č.363/2019 Z.z.)
Národná rada SR schválila zákon č.363/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov s postupnou
účinnosťou od 31. decembra 2019 a 1. januára 2020 (www.nrsr.sk; tlač 1596). Ďalej
uvádzame vybrané témy novely (najmä – zvýšenie hranice pre audit); v praxi je
potrebné používať úplné znenie zákona (www.slov-lex.sk).
Zmeny s účinnosťou za rok 2019
1) Subjekt verejného záujmu uvádza vo výročnej správe opis a výsledky používania
politiky, ktorú účtovná jednotka uplatňuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti,
a doplňuje sa – vrátane uplatňovania postupov náležitej starostlivosti (§ 20/9/b);
prvýkrát sa použije pri vyhotovení výročnej správy za účtovné obdobie končiace
k 31. decembru 2019 (§ 39r).
2) Upresňujú sa podmienky pre povinnosť vykazovania nefinančných informácií
(opis politiky rozmanitosti) vo výročnej správe veľkých účtovných jednotiek tak, že
sa týka len – účtovnej jednotky, ktorá emitovala akcie a tieto boli prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu akéhokoľvek členského štátu, a doplňuje sa –
účtovnej jednotky, ktorá emitovala akcie, s ktorými sa obchoduje
v mnohostrannom obchodnom systéme ktoréhokoľvek členského štátu (§ 20/13).
Podľa dôvodovej správy ide o upresnenie transpozície eurosmernice 2014/95/EU;
prvýkrát sa použije pri vyhotovení výročnej správy za účtovné obdobie končiace
k 31. decembru 2019 (§ 39r).
Zmeny s účinnosťou za rok 2020
3) Povinný audit sa bude týkať, ak splnia novostanovené veľkostné kritériá, všetkých
obchodných spoločností, lebo sa vypúšťa – ak povinne vytvára základné imanie
(§ 19/1/a). Inak povedané, audit sa bude týkať tak kapitálových spoločností
s povinnosťou vytvárať základné imanie (spoločnosť s ručením obmedzeným,
akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie) ako aj personálnych
spoločností bez povinnosti vytvárať základné imanie (verejná obchodná
spoločnosť, komanditná spoločnosť).
4) Až o 100 % sa zvyšujú obe hodnotové veľkostné hranice pre povinný audit (§
19/1/a/1,2). Pre povinný audit sa zvyšuje celková hodnota majetku na 2 000 000
eur (doposiaľ 1 000 000 eur) a čistý obrat na 4 000 000 eur (doposiaľ 2 000 000
eur).
5) Upresňujú sa podmienky pre audit podľa 17a zákona (IAS/IFRS), a doplňuje sa (§
19/1/d) – pričom audítor musí overiť, či účtovná jednotka, ktorá nie je účtovnou
jednotkou, nad ktorou sa vykonáva dohľad, má údaje vo výkaze vybraných údajov
z účtovnej závierky v súlade s účtovnou závierkou zostavenou podľa
Medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IAS/IFRS).
6) Novelizované pravidlá pre audit v § 19 zákona sa prvýkrát použijú na overenie
účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2020.
Splnenie veľkostných podmienok pre povinný audit za účtovné obdobie končiace
najneskôr k 31. decembru 2019 sa posudzuje podľa doterajších pravidiel (§ 39s).
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NOVELA POSTUPOV ÚČTOVANIA 2019
(podvojné účtovníctvo pre podnikateľov)
(Opatrenie MF SR č.MF/017028/2018-74)
Ministerstvo financií SR vydalo Opatrenie č.MF/017028/2018-74, ktorým sa
novelizuje Opatrenie MF SR č.23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich
v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov – s účinnosťou od
1. januára 2019 (www.mfsr.sk; FS/28/2018). Táto novela upravuje najmä postupy
účtovania – garantovanej energetickej služby a poukazov. Ďalej uvádzame
vybrané zmeny; v praxi je potrebné používať úplné znenie postupov účtovania.
1) Spresňuje sa účtovanie záväzku pri prerozdelení účtovného zisku, kedy môže
vznikať záväzok, o ktorom sa účtuje na príslušných účtoch v účtovej skupine 36Záväzky voči spoločníkom a združeniu a tiež sa spresňuje účtovanie pohľadávky
pri úhrade účtovnej straty, kedy môže vzniknúť pohľadávka, o ktorej sa účtuje na
príslušných účtoch v účtovej skupine 35-Pohľadávky voči spoločníkom
a združeniu (§ 7/4/a; § 7/4/b).
2) Ako krátkodobý finančný majetok sa účtujú aj komodity, s ktorými sa obchoduje
na verejnom trhu, ktoré účtovná jednotka sama nevyrobila a nadobudla ich na
účel ďalšieho predaja na verejnom trhu (§ 17/10/d).
3) Ustanovujú sa nové postupy účtovania garantovanej energetickej služby
v nadväznosti na novelu zákona č.321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti
v znení neskorších predpisov (§ 30e); rozlišuje sa účtovanie u poskytovateľa
služby a u prijímateľa služby.
4) V účtovníctve poskytovateľa garantovanej energetickej služby (§ 30e/2,3,4,5) sa
účtovne odlišujú dve etapy – energetické zhodnotenie majetku (obdobne ako
zákazková výroba účtovný zápis 316/606; 311/316) a prevádzkové služby
(účtovný zápis 311/602); prijaté platby sa účtujú ako zánik pohľadávky (účtovný
zápis 221/311).
5) Energetickým zhodnotením majetku je najmä – rekonštrukcia, modernizácia
a oprava majetku za účelom dosiahnutia garantovanej energetickej úspory (§
30e/1/b).
6) Prevádzkovými službami sú najmä – údržba majetku
dosahovania garantovanej energetickej úspory (§ 30e/1/c).

a monitorovanie

7) V účtovníctve poskytovateľa sa zníženie nároku na platby z dôvodu nesplnenia
zmluvných podmienok (§ 30e/5) účtuje ako storno výnosov (účtovný zápis
602/311), resp. ostatný prevádzkový náklad (účtovný zápis 548/311). Prípadné
zvýšenie nároku na platby u poskytovateľa sa účtuje do výnosov (účtovný zápis
311/602).
8) V účtovníctve prijímateľa garantovanej energetickej služby (§ 30e/6,7,8) sa prijaté
energetické zhodnotenie majetku účtuje ako technické zhodnotenie majetku
(účtovný zápis 042/321) a prijaté prevádzkové služby sa účtujú do nákladov
(účtovný zápis 518/321); vydané platby sa účtujú ako zánik záväzku (účtovný
zápis 321/221).
9) V účtovníctve prijímateľa sa zníženie nároku na platby z dôvodu nesplnenia
zmluvných podmienok (§ 30e/8) účtuje ako storno nákladov (účtovný zápis
321/518), resp. ostatný prevádzkový výnos (účtovný zápis 321/648). Prípadné
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zvýšenie nároku na platby prijímateľa sa účtuje do nákladov (účtovný zápis
518/321).
10) V účtovníctve právneho nástupcu sa účtuje úprava hodnoty goodwillu (záporného
goodwillu), okrem iného, aj o sumu – účtovanú ako oceňovací rozdiel na účte
416-Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení, ktorý sa
vzťahuje na majetok nadobudnutý zanikajúcou účtovnou jednotkou odo dňa
nadobudnutia podielu nástupníckou účtovnou jednotkou v zanikajúcej účtovnej
jednotke (§ 37/12/d).
11) Na účet 213-Ceniny sa budú účtovať aj – servisné poukážky a kúpené poukazy.
Servisné poukážky na sociálne služby sú ceniny s nominálnou hodnotou 10 eur
vydávané podľa § 23 zákona č.112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych
podnikoch.
12) Kúpené poukazy sú jednoúčelové poukazy a viacúčelové poukazy podľa § 9a
ods. 1 novelizovaného zákona o DPH; hodnota kúpeného jednoúčelového
poukazu sa zníži o hodnotu DPH vypočítanú zhora (213,343/321), ak vzniká
nárok na odpočítanie dane na vstupe (§ 47/2).
13) V účtovníctve dodávateľa sa pri prevode jednoúčelového poukazu (§ 56/12)
účtuje do výnosov budúcich období predajná cena znížená o DPH (zápis
311/384,343); účet 384 sa zúčtuje na príslušný účet výnosov až v čase
skutočného dodania plnenia (384/6xx).
14) V účtovníctve dodávateľa sa pri prevode viacúčelového poukazu (§ 56/12) účtuje
do výnosov budúcich období predajná cena (zápis 311/384); účet 384 sa zúčtuje
na príslušný účet výnosov znížený o DPH až v čase skutočného dodania plnenia
(384/6xx,343).
15) Ustanovuje sa postup účtovania predaja kúpeného poukazu (§ 64/3; § 75/2).
Úbytok kúpeného poukazu z titulu jeho predaja sa účtuje do nákladov (zápis
503/213) a tržby do výnosov (zápis 311/602).
16) Na ťarchu nákladového účtu 564-Náklady na precenenie cenných papierov (resp.
v prospech párového výnosového účtu 664) sa ku dňu účtovnej závierky účtuje
zmena reálnej hodnoty komodity (§ 70/4; § 80/4) vykonaná podľa zákona
o účtovníctve (§ 27/1/f ZoU).
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ZÁKON O FINANČNEJ SPRÁVE
(zákon č.35/2019 Z.z.)
Národná rada SR schválila zákon č.35/2019 Z.z. o finančnej správe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou najmä od 1. júla 2019. Ďalej uvádzame
vybrané témy tohto zákona najmä z pohľadu daňového subjektu; v praxi je potrebné
používať úplné znenie zákona (www.slov-lex.sk).
1) Tento zákon je dôležitý aj pre daňové subjekty, lebo nahrádza doterajšie
kompetenčné zákony, ktoré sú v úvode každého rozhodnutia o dorubení dane –
zákon č.333/2011 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov
a colníctva a zákon č.479/2009 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní
a poplatkov.
2) Princípy pre štátnu službu príslušníkov finančnej správy obsahuje zákon v úvode
– princíp politickej neutrality, princíp zákonnosti, princíp efektívneho riadenia,
princíp nestrannosti, princíp stability (článok 2 – 5, 7).
3) Princíp profesionality - príslušník finančnej správy pri výkone štátnej služby koná
odborne, svedomito a v súlade s Etickým kódexom príslušníka finančnej správy
(článok 6).
4) Etický kódex finančnej správy – dávame do pozornosti tento dokument
publikovaný na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR, podľa ktorého daňový
úradník, okrem iného – jasne klientom vysvetlí, čo sa od nich vyžaduje (zásada
úzkej súčinnosti).
5) Ministerstvo financií – je ústredným orgánom štátnej daňovej správy a okrem
iného – vypracúva stratégiu politiky daní, pripravuje návrhy daňových zákonov
a vykonáva analytickú činnosť v oblasti daní (§ 3). Kompetencie MF SR upravuje
aj zákon č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej
štátnej správy.
6) Finančné riaditeľstvo – je rozpočtová organizácia MF SR a je aj zamestnávateľom
zamestnancov daňových úradov (§ 4/1/b). FR SR riadi a kontroluje daňové úrady
(§ 4/3/a) a súčasne rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam daňových úradov
(§ 4/3/r). Takáto právna úprava v aplikačnej praxi vyvoláva konflikt záujmov a
rozpor s princípom nezávislého vzťahu, lebo práva aj povinnosti sa nachádzajú
u toho istého zamestnávateľa.
7) Finančné riaditeľstvo poskytuje daňovým subjektom informácie podľa daňových
zákonov, daňového poriadku a zákona o účtovníctve (§ 4/3/g,n).
8) Finančné riaditeľstvo robí úkony, ak hrozí nebezpečenstvo, že účtovné doklady
budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené (§ 4/3/u).
9) Daňový úrad – vykonáva správu daní podľa daňového poriadku, teda aj daňovú
kontrolu a vyrubovacie konanie (§ 5/2/a).
10) Daňový úrad – informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo
veciach daní (§ 5/2/d).
11) Organizačnú štruktúru daňového úradu na návrh riaditeľa daňového úradu určuje
prezident Finančného riaditeľstva SR (§ 5/4). Daňový úrad má procesnú
subjektivitu v konaní na správnom súde podľa ustanovení Správneho súdneho
poriadku (§ 5/5).
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12) Úrad pre vybrané hospodárske subjekty – je daňovým úradom a vykonáva svoju
pôsobnosť na celom území SR (§ 6/1) voči vybraným hospodárskym subjektom,
ktorými sú napríklad – banka, poisťovňa, obchodníci s cennými papiermi,
dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti,
platobná inštitúcia, daňový subjekt s opakovaným ročným obratom nad 40 mil.
eur (§ 6/2).
13) Colný úrad plní napríklad tieto úlohy – vymeriava, vyberá a eviduje clo, vykonáva
kontrolu, pátra po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu, pátra po osobách, ktoré
porušili colné predpisy, informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach
(§ 7).
14) Colný úrad Bratislava – vydáva aj záväzné informácie o nomenklatúrnom
zatriedení tovaru a záväzné informácie o pôvode tovaru (§ 8).
15) Kriminálny úrad finančnej správy – používa informačné systémy finančnej správy,
v ktorých zhromažďuje údaje o osobách, ktoré porušili daňové predpisy a colné
predpisy alebo je tam dôvodné podozrenie z porušovania (§ 9/2/b).
16) Kriminálny úrad finančnej správy – plní úlohy v oblasti odhaľovania a vyšetrovania
daňových trestných činov (§ 9/2h,i) a pátra po osobách, ktoré porušili daňové
predpisy alebo colné predpisy (§ 9/2/l), včítane sledovania osôb a vecí (§ 16/1,3).
17) Ozbrojení príslušníci finančnej správy sú oprávnení pri odhaľovaní daňových
zločinov používať informačno-technické prostriedky utajeným spôsobom, kde
podľa § 2 ods. 1 zákona č.166/2003 Z.z. patria napríklad – otváranie poštových
zásielok a iných dopravovaných zásielok, odpočúvanie telefónnej komunikácie
a získavanie správ prenášaných prostredníctvom elektronických komunikačných
sietí (§ 14).
18) Na krytie činnosti príslušníka finančnej správy možno vytvoriť legendu a krycie
doklady na utajenie skutočnej totožnosti; o použití krycích dokladov rozhoduje
prezident finančnej správy (§ 17/1,3).
19) Osoba konajúca v prospech finančnej správy – je fyzická osoba, ktorá dobrovoľne
a utajeným spôsobom poskytuje informácie finančnej správe pri odhaľovaní
úmyselnej trestnej činnosti – evidovať takéto osoby možno len počas plnenia
jednotlivých úloh (§ 19).
20) Finančná správa je oprávnená vyhotovovať zvukové a obrazové záznamy
z verejne prístupných miest alebo zo služobnej činnosti (§ 20/2).
21) Finančná správa poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje aj v prípade, ak je to
v prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje, a ak táto osoba dala na to
písomný súhlas (§ 22/1/b).
22) Finančná správa je oprávnená na účely trestného konania žiadať a prijímať
informácie a osobné údaje od oprávneného orgánu členského štátu EÚ (§ 23/1).
23) Finančná správa je oprávnená zverejňovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom
na plnenie svojich úloh s prihliadnutím na ochranu osobnosti a súkromia osôb tým
dotknutých (§ 27).
24) Príslušník finančnej správy sa preukazuje služobným preukazom (§ 31/1), má tiež
služobný odznak (§ 91); je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach
s ktorými sa zoznámil pri plnení svojich úloh (§ 32/1).
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25) Príslušník finančnej správy je povinný pri svojej činnosti dbať na to, aby inej
osobe nevznikla bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd
neprekročil nevyhnutnú mieru na dosiahnutie sledovaného účelu – tzv. zásada
primeranosti a proporcionality (§ 31/2). V praxi môže byť porušením tejto zásady
napríklad aj opakované vyrubovacie konanie, ak v ňom daňový úrad odstraňuje
vlastné pochybenia.
26) Ozbrojený príslušník finančnej správy, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh, má
široké právomoci napríklad - požadovať vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť
k objasneniu porušovania daňových a colných predpisov (§ 37; § 38), vyzvať
osobu, aby preukázala svoju totožnosť (§ 39), vykonať prehliadku podozrivej
osoby, či ukrýva nepreclený tovar (§ 40), zaistiť alebo predviesť osobu v zákonom
stanovených prípadoch (§ 41; § 42), zaistiť veci (§ 44), vykonať prehliadku osoby
a odňať jej zbraň (§ 45), zakázať vstup alebo prikázať zotrvanie na mieste (§ 46),
vstupovať na pozemky a do nebytových priestorov (§ 47), dávať pokyny na
zastavenie osoby alebo dopravného prostriedku (§ 48), prekonať odpor alebo
utvorenú prekážku (§ 49), vykonávať cezhraničné prenasledovanie v súlade
s medzinárodnou zmluvou (§ 51), chrániť strážené objekty (§ 52), použiť
ochrannú kuklu (§ 54).
27) Ozbrojený príslušník finančnej správy, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh, má
právomoc po predošlej výstrahe primerane použiť donucovacie prostriedky
napríklad – hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, putá, služobný pes, hrozba
zbraňou a použitie zbrane, obušky, obranné tyče, slzotvorný plyn, elektrický
paralyzátor (§ 56).
28) Občan pri vzniku služobného pomeru príslušníka finančnej správy skladá
a podpisuje pred nadriadeným služobnú prísahu, ktorá obsahuje najmä – zásadu
zákonnosti, zásadu etiky, morálky a nestrannosti (§ 89/1).
29) Príslušníci finančnej správy, ktorí sú blízkymi osobami podľa Občianskeho
zákonníka sa nesmú zaradiť do štátnej služby tak, aby jeden bol bezprostredne
podriadený druhému (§ 92).
30) Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy patrí hodnosť, od strážmajstra až po
generála najmä v závislosti od doby výkonu odborných činností a kvalifikácie (§
94 - 99).
31) Ozbrojeného príslušníka finančnej správy určuje za vyšetrovateľa minister, ak
spĺňa podmienky – vzdelanie, čakateľská prax, skúška (§ 106).
32) Ak sa neozbrojený príslušník finančnej správy domnieva, že príkaz jeho
nadriadeného je v rozpore so zákonom – je povinný na to nadriadeného upozorniť
(§ 119/5).
33) Príslušník finančnej správy je povinný počas trvania služobného pomeru povinný
preukazovať svoje majetkové pomery v majetkovom priznaní (§ 123).
34) Príslušník finančnej správy zodpovedá služobnému úradu za škodu, ktorú
spôsobil zavineným porušením svojich povinností, a to spravidla do výšky
trojnásobku platu (§ 233/1; § 238/2). Zodpovednosť štátu za škodu pri výkone
verejnej moci, teda aj pri nezákonnom postupe daňového úradu - upravuje zákon
č.514/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
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PRAVIDLÁ RIEŠENIA MEDZINÁRODNÝCH DAŇOVÝCH SPOROV 2019
(zákon č.11/2019 Z.z.)
NR SR schválila zákon č.11/2019 Z.z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa
zdanenia s účinnosťou od 1. júla 2019. Ďalej uvádzame vybrané témy novely; v
praxi je potrebné používať úplné znenie zákona (www.slov-lex.sk).
1) Ide o nový zákon, ktorý upravuje pravidlá riešenia medzinárodných daňových
sporov medzi Slovenskou republikou a iným štátom - iným členským štátom EÚ
alebo zmluvným štátom podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (§ 1).
Zákon preberá Smernicu Rady EÚ 2017/1852 o mechanizmoch riešenia sporov
týkajúcich sa zdanenia v Európskej únii.
2) Pravidlá sú zamerané na zamedzenie dvojitého zdanenia. Dvojitým zdanením sa
rozumie vyrubenie dane podliehajúcej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia –
duplicitne Slovenskou republikou aj členským štátom alebo zmluvným štátom (§
2/a).
3) Spornou otázkou – je skutočnosť smerujúca k vzniku dvojitého zdanenia alebo
skutočnosť smerujúca k zdaneniu, ktoré nie je v súlade s ustanoveniami zmluvy
o zamedzení dvojitého zdanenia alebo skutočnosť, ktorá je v rozpore s pravidlami
úpravy zisku združených podnikov podľa dohovoru (§ 2/d).
4) Konanie o zamedzení dvojitého zdanenia začína na žiadosť dotknutého
daňového subjektu podanú Ministerstvu financií SR, a v kópii aj príslušnému
orgánu členského štátu. Žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia musí byť
podaná najneskôr do 3 rokov od doručenia prvého oznámenia o úkone, ktorý
vedie k spornej otázke, a to aj vtedy, ak dotknutý daňový subjekt uplatňuje
opravné prostriedky (§ 3/1).
5) Žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia musí obsahovať zákonom stanovené
náležitosti, napríklad – identifikačné údaje, podrobnosti o spornej otázke,
relevantné dokumenty z daňového spisu, uplatnené opravné prostriedky a súdne
žaloby, transferovú dokumentáciu, ak ide o závislé osoby (§ 3/3).
6) MF SR rozhodne o odmietnutí žiadosti o zamedzení dvojitého zdanenia, ak
dotknutý daňový subjekt neposkytol požadované doplňujúce informácie alebo
sporná otázka neexistuje alebo žiadosť nebola podaná v zákonnej lehote do 3
rokov (§ 3/8).
7) Ak MF SR rozhodne o prijatí žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia a zároveň
aj príslušný orgán členského štátu – začína sa postup riešenia spornej otázky
vzájomnou dohodou štátnych orgánov (§ 4/1). Ak pred dohodou štátnych orgánov
vznikne právoplatný rozsudok správneho súdu v tejto veci – postup riešenia
spornej otázky sa skončí (§ 4/7).
8) Za zákonom stanovených štruktúrovaných podmienok sa do riešenia sporu
o zamedzení dvojitého zdanenia zapája aj – poradná komisia (§ 5). Európska
komisia vedie zoznam nezávislých osôb pre prácu v poradnej komisii (§ 6; §
7/1/c).
9) MF SR a príslušný orgán členského štátu sa môžu dohodnúť na zriadení komisie pre alternatívne riešenie sporov (§ 9). Táto komisia pripraví písomné
stanovisko (§ 12/1), ktoré je podkladom riešenie sporu dohodou štátnych orgánov
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(§ 13/1). Ak sa štátne orgány dohodnú a dotknutý daňový subjekt s tým súhlasí –
rozhodnutie o zamedzení dvojitého zdanenia sa zverejní v úplnom znení (§ 15/1).
10) Dotknutý daňový subjekt primárne znáša náklady, ktoré mu v konaní vznikli (§
17/3). Dávame do pozornosti, že v prípade úspechu v spore na súde je možné za
určitých okolností (zrušenie rozhodnutia pre nezákonnosť) v lehote do 3 rokov
žiadať o náhradu škody podľa podmienok v ustanoveniach zákona č.514/2003
Z.z. o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci.
11) Konanie o zamedzení dvojitého zdanenia na základe medzinárodnej zmluvy
o zamedzení dvojitého zdanenia so štátom EÚ – upravuje druhá časť zákona (§
1/a; § 3 až § 17).
12) Konanie o zamedzení dvojitého zdanenia na základe medzinárodnej zmluvy
o zamedzení dvojitého zdanenia so štátom mimo EÚ – upravuje tretia časť
zákona (§ 1/b; § 18 až § 22).
13) Konanie o zamedzení dvojitého zdanenia na základe medzinárodnej zmluvy
o zamedzení dvojitého zdanenia a dohovoru o úprave zisku združených podnikov
– upravuje štvrtá časť zákona (§ 1/c; § 23 až § 25).
14) Na konanie podľa tohto zákona sa primerane vzťahuje daňový poriadok (§ 26).
Právoplatné rozhodnutie o vyrubení dane, ktoré viedlo k spornej otázke, nebráni
tomu, aby mohlo začať konanie podľa tohto zákona.
15) Ak dotknutý daňový subjekt podá odvolanie proti rozhodnutiu vydanému vo
vyrubovacom konaní vo veci spornej otázky, lehoty podľa tohto zákona (§ 3/5; §
4/2) začnú plynúť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane (§ 27).
16) Konanie podľa tohto zákona nie je prekážkou začatia iného konania vo veci
spornej otázky, napríklad podľa daňového poriadku alebo sporom na súde podľa
Správneho súdneho poriadku (§ 31/1).
17) Tento zákon sa použije na konanie začaté na základe žiadosti o zamedzenie
dvojitého zdanenia podanej po 30. júni 2019 za zdaňovacie obdobie začínajúce
po 31. decembri 2017 (§ 35/1).
18) MF SR vydalo tiež Metodické usmernenie č.MF/020525/2017-724 k postupu
v rámci procedúry vzájomnej dohody (príspevok FS/7/2018).
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DAŇ Z POISTENIA
(zákon č.213/2018 Z.z.)
Národná rada SR schválila zákon č.213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2019. Ďalej uvádzame
vybrané témy zákona o dani z poistenia (www.nrsr.sk; tlač 945). V praxi je potrebné
používať úplné znenie zákona (www.slov-lex.sk).
1) Podľa dôvodovej správy je zdanenie poistenia nepriamou daňou (spotrebnou
daňou) štandardom používaným vo väčšine krajín EÚ, a to z dôvodu, že
poisťovacie služby sú oslobodené od všeobecnej spotrebnej dane, ktorou je DPH.
2) Predmetom dane je poistenie v odvetviach neživotného poistenia uvedených
v prílohe č.1 zákona (napr. poistenie úrazu, poistenie škôd, poistenie úveru,
poistenie záruky, poistenie rôznych finančných strát) - ak je poistné riziko
umiestnené v tuzemsku (§ 3/1). Predmetom dane nie je zaistenie (§ 3/3).
3) Poistníkom je osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu s poisťovateľom
(poisťovňou). Poistné riziko je umiestnené v tuzemsku napríklad – ak sa poistené
nehnuteľnosti nachádzajú v tuzemsku, poistený dopravný prostriedok je
evidovaný v tuzemsku, poistník má v tuzemsku trvalý pobyt (§ 3/2).
4) Platiteľom je poisťovateľ (poisťovňa) – teda osobou povinnou platiť daň
daňovému úradu (§ 4/1). Daňová povinnosť vzniká poisťovni dňom – prijatia
platby poistného alebo zaúčtovania predpisu pohľadávky poistného alebo
splatnosti poistného; poisťovňa sa sama rozhodne pre niektoré z uvedených
pravidiel a potom je povinná ho uplatňovať najmenej osem po sebe idúcich
kalendárnych štvrťrokov (§ 5/1,2).
5) Platiteľom je aj poistník, ktorý zaplatil poistné zahraničnej poisťovni, ktorá nemá
v tuzemsku pobočku; ak poistník preúčtuje poistné právnickej osobe, ktorej
poistné riziko v tuzemsku je poistené – je poistník platiteľom len v rozsahu
poistného, ktoré tejto osobe nepreúčtuje (§ 4/2/a); daňová povinnosť vzniká dňom
zaplatenia poistného (§ 5/3).
6) Platiteľom je aj právnická osoba, ktorej sú preúčtované náklady poistenia, ktoré
sa vzťahujú na poistné riziko umiestnené v tuzemsku (§ 1/1,2); daňová povinnosť
vzniká 30. deň od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom boli platiteľovi
preúčtované náklady poistenia (§ 5/4).
7) Sadzba dane je 8 % zo základu dane (§ 8/a). Základom dane je suma poistného
znížená o daň (§ 6); ide o tzv. výpočet zhora (suma poistného x 8 / 100 + 8).
8) Sadzba dane na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla je 0 % (§ 8/b), lebo povinné zmluvné poistenie (PZP) naďalej
podlieha odvodu podľa § 68 zákona č.39/2015 Z.z. o poisťovníctve.
9) Zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok (§ 10/1). Platiteľ je povinný podať
daňové priznanie elektronickými prostriedkami do konca kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia (§ 10/2).
10) Podľa prechodných ustanovení zákona platí základné pravidlo, že daň sa uplatní,
ak poistné obdobie začne plynúť po 31. decembri 2018 (§ 13/1). Poistným
obdobím sa rozumie obdobie, na ktoré sa platba poistného alebo jeho časti
vzťahuje (§ 13/2).
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NOVELA DAŇOVÉHO PORIADKU (rok 2020 – 2021)
(zákon č.369/2019 Z.z.)
Národná rada SR schválila zákon č.369/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s postupnou účinnosťou od 1.
januára 2020 a 2021. Ďalej uvádzame vybrané témy novely (www.nrsr.sk; tlač
1595). V praxi je potrebné používať úplné znenie daňového poriadku (www.slovlex.sk).
Rok 2020
1) Na účely daňového poriadku a daňových zákonov sa organizačná jednotka
združenia, ktorá podľa § 11a zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov koná
vo svojom mene považuje za – právnickú osobu (§ 4/2/c).
2) Písomnosti daňového subjektu vyhotovené v inom ako štátnom jazyku musia byť
na výzvu správcu dane úradne preložené do štátneho jazyka, a doplňuje sa – po
dohode s daňovým subjektom môže správca dane od požiadavky úradne
overeného prekladu do štátneho jazyka upustiť (§ 5/2). Zámerom je zníženie
administratívnej záťaže.
3) Plnomocenstvo je voči správcovi dane účinné odo dňa jeho doručenia, a doplňuje
sa - nové plnomocenstvo nahrádza v rozsahu v ňom uvedenom predchádzajúce
plnomocenstvo. Ak má správca dane pochybnosti o tomto plnomocenstve, vyzve
daňový subjekt na ich odstránenie (§ 9/4).
4) Ak daňový subjekt s povinnosťou elektronickej komunikácie doručí podanie inak,
napr. listinnou formou alebo cez portál ÚPVS, bude vyzvaný na správne
elektronické doručenie cez portál FS; až keď výzve nevyhovie, bude podanie
považované za nepodané (§ 13/10; § 14/3; § 17/5).
5) Daňové priznanie nemožno podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola
daňovému subjektu určená daň podľa pomôcok (§ 15/3).
6) Vzory tlačív daňových priznaní určí ministerstvo a uverejní ich na svojom
webovom sídle – teda po novele už nebudú v Zbierke zákonov SR (§ 15/5). Vzory
tlačív daňových priznaní ustanovených do 31. decembra 2019 zostávajú
v platnosti pre príslušné zdaňovacie obdobia (§ 165i/1).
7) Súhrnný protokol môže finančné riaditeľstvo vyhotoviť aj na základe písomnej
žiadosti orgánov činných v trestnom konaní, služby finančnej polície alebo služby
kriminálnej polície (§ 19a).
8) Daňový subjekt nie je oprávnený nazerať do písomností obsahujúcich –
informácie o oznámení alebo sprístupnení daňového tajomstva Policajnému
zboru alebo orgánom činným v trestnom konaní (§ 23/1).
9) Daňový subjekt preukazuje skutočnosti, na ktorých preukázanie bol vyzvaný
správcom dane - pri správe daní (§ 24/1/b), teda nielen pri daňovej kontrole
a daňovom konaní.
10) Zo zápisnice o začatí daňovej kontroly sa vypúšťa uvedenie – dôvodu začatia
daňovej kontroly (§ 46/3), aby sa nezmaril jej účel v prípade, ak sa kontrola
vykonáva na základe podnetu orgánov činných v trestnom konaní.
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11) Ak zanikla daň (napr. zrušením rozhodnutia súdom), na ktorú správca dne povolil
odklad alebo jej zaplatenie v splátkach, ruší sa zo zákona rozhodnutie o povolení
odkladu platenia dane alebo rozhodnutie o povolení platenia v splátkach, vrátane
rozhodnutia o úroku (§ 57/6).
12) Pri správe daní je nulitným rozhodnutím rozhodnutie, ktorým – bola vyrubená daň
po zániku práva vyrubiť daň (§ 64/2/c).
13) Rozhodnutie vo vyrubovacom konaní správca dane vydá do troch mesiacov od
uplynutia lehoty určenej vo výzve na vyjadrenie k protokolu (§ 68/3). Z tejto vety
bola vypustená povinnosť správcu dane spisovať zápisnicu o priebehu
a výsledkoch dokazovania, lebo spisovať zápisnicu o každom ústnom
pojednávaní je povinnosťou správcu dane podľa § 19 zákona.
14) Ak o odvolaní nerozhodne daňový úrad, potom postúpi odvolanie FR SR do 30
dní odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie odvolania alebo do dňa
doručenia doplneného odvolania na výzvu daňového úradu (§ 73/2).
15) Ak daňový subjekt v žiadosti o vrátenie preplatku neuvedie číslo účtu, daňový
úrad vráti daňový preplatok na jeden z účtov daňového subjektu oznámený
súčinnou bankou alebo cez poštový poukaz do výšky 15 000 eur (§ 79/6).
16) Upresňuje sa, že - záložné právo daňového úradu vzniká vykonateľnosťou
rozhodnutia o zriadení záložného práva (§ 81/1); vykonateľnosť rozhodnutia
definuje 63 ods. 10 zákona.
17) Zavádza sa nový druh daňovej exekúcie – daňová exekúcia zadržaním
vodičského preukazu daňového dlžníka, ktorého príjmy nie sú priamo
podmienené držbou vodičského preukazu (§ 98/1/i; § 148a/1). Podľa dôvodovej
správy nemožno exekvovať vodičský preukaz vodičom z povolania, lebo oni majú
príjmy podmienené držbou vodičského preukazu.
18) Daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu doručí daňový úrad
daňovému dlžníkovi a orgánu Policajného zboru (§ 148a/2). Zámerom tohto
nového druhu exekúcie je nepriamo nútiť dlžníka zaplatiť daňový dlh, aby sa mu
prinavrátil vodičský preukaz.
Rok 2021
19) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam daňových
subjektov registrovaných na daň z príjmov; v zozname sa uvedie IČO, DIČ, meno
a priezvisko fyzickej osoby a miesto jej podnikania, názov právnickej osoby a jej
sídlo (§ 52/15).
20) O použití neoznačenej platby zo zákona rozhodne správca dane, pričom to
oznámi daňovému subjektu, a doplňuje sa – ak suma použitej platby je vyššia ako
5 eur (§ 55/9). Zámerom je zníženie administratívnej záťaže.
21) Podľa novelizovaného § 49a zákona o dani z príjmov – fyzickú osobu alebo
právnickú osobu, ktorá je na území SR zapísaná do registra právnických osôb,
podnikateľov a orgánov verejnej moci podľa zákona č.272/2015 Z.z. –
zaregistruje správca dane z úradnej moci - pridelí mu DIČ a číslo daňového účtu
(§ 67/12). Zámerom je zníženie administratívnej záťaže.
22) O použití daňového preplatku zo zákona rozhodne správca dane, pričom to
oznámi daňovému subjektu, a doplňuje sa – ak suma použitého preplatku je
vyššia ako 5 eur (§ 79/1). Zámerom je zníženie administratívnej záťaže.
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Dohovor proti narúšaniu základov dane a presunov zisku (BEPS)
(oznámenie č.339/2018 Z.z.)
Slovenská republika podpísala Mnohostranný dohovor na zavedenie opatrení na
zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými
zmluvami – s platnosťou od 1. januára 2019. Ďalej informatívnym spôsobom
uvádzame vybrané témy dohovoru; v praxi je potrebné používať jeho úplné znenie,
lebo dohovor je veľmi zložitý na interpretáciu (www.slov-lex.sk).
1) Dohovor mení a dopĺňa niektoré dvojstranné zmluvy o zamedzení dvojitého
zdanenia (medzinárodná zmluva), čo bude uverejnené samostatnými
oznámeniami Ministerstva zahraničných vecí SR. K dohovoru bol vydaný
výkladový prostriedok, do ktorého je možné nahliadnuť na Ministerstve financií
SR.
2) Dohovor je známy pod skratkou BEPS (base erosion and profit shifting).
Dohovorom sa upravujú daňové zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
v odbore dane z príjmov (článok1,2).
3) Ak je podľa príslušnej medzinárodnej zmluvy právnická osoba rezidentom oboch
zmluvných strán, potom rezidenciu určia zmluvné strany dohodou, s prihliadnutím
najmä na – miesto skutočného vedenia alebo miesto vzniku právnickej osoby
(článok 4/1).
4) Zmluvná strana si môže vybrať alternatívu (modifikáciu) uplatnenia metód
dvojitého zdanenia – alternatíva A, alternatíva B, alternatíva C (článok 5).
Modifikácia by mala zrejme spočívať najmä v tom, že daň zaplatená v druhom
štáte sa započíta na domácu daňovú povinnosť; výber alternatívy oznámi
zmluvná strana depozitárovi dohovoru (OECD).
5) Medzinárodné zmluvy sa upravia tak, aby preambula obsahovala záväzok
zmluvných strán (1) jednak zamedziť dvojitému zdaneniu, (2) a jednak zamedziť
vytváraniu príležitostí na nezdaňovanie (článok 6); tiež platí povinnosť
oznámenia depozitárovi dohovoru.
6) Zmluvné strany budú predchádzať zneužívaniu medzinárodných zmlúv tak, že
výhody z medzinárodnej zmluvy nebudú poskytnuté, ak s ohľadom na všetky
relevantné okolnosti bude indikovaná transakcia účelovo vedúca k zneužitiu
(článok 7).
7) Ustanovenia medzinárodnej zmluvy, ktorá vyníma zo zdanenia dividendy
vyplatené skutočnému vlastníkovi sa uplatnia, len ak je podmienka skutočného
vlastníctva splnená v časovom teste - obdobia 365 dní (článok 8).
8) Ustanovenia medzinárodnej zmluvy, podľa ktorej zisky z predaja akcií (podielov)
v obchodnej spoločnosti s určitou prahovou hodnotou nehnuteľného majetku sa
uplatnia, len ak je táto prahová hodnota splnená v časovom teste - obdobia 365
dní (článok 9).
9) Dohovor obsahuje aj pravidlo proti zneužívaniu medzinárodných zmlúv
v súvislosti so stálymi prevádzkarňami umiestnenými na území tretích štátov
(článok 10).
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10) Dohovor upravuje uplatňovanie medzinárodných zmlúv na obmedzenie práva
zmluvnej strany na zdanenie svojich vlastných daňových rezidentov – napr.
zmluva nemôže obmedziť právo na korešpondujúcu úpravu v druhom zmluvnom
štáte, ak bola vykonaná primárna úprava základu dane v prvom zmluvnom štáte
(článok 11).
11) Dohovor upravuje situáciu (článok 12) – úmyselného vyhýbania sa existencii
stálej prevádzkarne v druhom zmluvnom štáte prostredníctvom komisionárskych
štruktúr a podobných stratégií (uzatváranie zmlúv v mene podniku; konanie
nezávislého zástupcu).
12) Dohovor upravuje situáciu (článok 13) – úmyselného vyhýbania sa existencii
stálej prevádzkarne v druhom zmluvnom štáte prostredníctvom výnimiek pre
špecifické činnosti (špecifické činnosti prípravného charakteru alebo pomocného
charakteru).
13) Dohovor upravuje (článok 14) – tzv. delenia zmlúv, keď sa činnosť na území
druhého zmluvného štátu vykonáva počas jedného alebo viacerých časových
období (zmlúv) na tom istom projekte (stavbe) – kedy sa dielčie časy (nad 30 dní)
spočítavajú do celkového časového testu vzniku stálej prevádzkarne v druhom
zmluvnom štáte.
14) Dohovor definuje (článok 15) osobu úzko prepojenú s podnikom; to je taká
osoba, ktorá na základe všetkých relevantných skutočností ovláda podnik alebo
obe osoby ovláda rovnaká tretia osoba (napr. viac ako 50 % podiel na
hlasovacích právach).
15) Dohovor upravuje situáciu (článok 16) – ak nastalo zdanenie nesúladné
s medzinárodnou zmluvou, je možné predložiť prípad v lehote do 3 rokov na
riešenie príslušnému orgánu druhého zmluvného štátu (riešenie dohodou);
možnosť vnútroštátnych opravných prostriedkov tým nie je dotknutá.
16) Dohovor definuje úpravy základu dane z titulu transferového oceňovania (článok
17) tak, že ak jeden zmluvný štát vykoná úpravu základu dane z tohto dôvodu,
potom aj druhý zmluvný štát povolí primeranú korešpondujúcu úpravu základu
dane.
17) Dohovor upravuje arbitráž (časť VI) – teda dobrovoľné mechanizmy (určenie
arbitrov, mlčanlivosť, druh arbitráže, arbitrážna porota, náklady na arbitráž) na
riešenie sporných prípadov nesprávneho zdanenia podľa medzinárodnej zmluvy.
18) Depozitár (OECD) vedie verejne prístupné zoznamy – pokrytých daňových zmlúv;
výhrad, ktoré si zmluvné strany uplatnili; oznámení vykonaných od zmluvných
strán (článok 39).
19) Zmluvné strany dohovoru môžu zvolať konferenciu na účely prijímania rozhodnutí
alebo posúdenia funkcií dohovoru (článok 31); konferenciu zvoláva depozitár
(OECD).
20) Výklad a implementácia medzinárodnej zmluvy v znení doplnenom podľa tohto
dohovoru sa rieši v súlade s touto zmluvou vzájomnou dohodou príslušných
orgánov zmluvných štátov (článok 32).

December 2019

Novelizácie predpisov 2019- PKF Slovensko

15 z 53

NOVELA zákona o ERP 2019
(zákon č.368/2018 Z.z.)
NR SR schválila zákon č.368/2018 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č.289/2008
Z.z. o používaní ERP (www.nrsr.sk; tlač 1129) s postupnou účinnosťou v roku 2019
(január, apríl, október). Ďalej uvádzame vybrané zmeny; praxi je potrebné používať
úplné znenie zákona o ERP (www.slov-lex.sk).
1) Podľa dôvodovej správy je cieľom novely zákona o ERP zavedenie povinnosti
evidencie tržieb – pokladnicou e-kasa klient, ktorá bude prepojená so systémami
finančnej správy (systém e-kasa).
2) Pokladnicou e-kasa klient sa rozumie (§ 2/b), okrem virtuálnej registračnej
pokladnice (VRP) aj nová forma: on-line registračná pokladnica (OLRP). Podľa
dôvodovej správy sa súčasné ERP transformujú buď na VRP alebo OLRP.
3) On-line registračná pokladnica (OLRP) – je súbor pokladničného programu,
chráneného dátového úložiska, hardvéru, ktoré zabezpečujú komunikáciu so
systémom e-kasa prostredníctvom integračného rozhrania, ktoré zverejní FR SR
na svojom webovom sídle (§ 2/c).
4) Systém e-kasa – je prostredie zriadené FR SR, ktoré slúži na evidenciu dátových
správ zasielaných prostredníctvom pokladnice e-kasa klient (§ 2/m).
5) E-kasa zóna – podnikateľa je internetová zóna, ktorá je zriadená na webovom
sídle FR SR, a ktorá slúži na správu pokladnice e-kasa klient a vytváranie
prehľadov o tržbách podnikateľa evidovaných v systéme e-kasa (§ 2/p).
6) Unikátny identifikátor dokladu – kód pridelený systémom e-kasa, ktorý slúži na
overenie pravosti a platnosti dokladu (§ 2/r).
7) Hraničná doba odozvy – je časový úsek 2 sekúnd od prvého pokusu o odoslanie
dátovej správy, počas ktorej je podnikateľ povinný čakať na pridelenie unikátneho
identifikátora dokladu zo systému e-kasa (§ 2/v).
8) Podnikateľ je povinný evidovať tržbu v ERP alebo v systéme e-kasa
prostredníctvom pokladnice e-kasa klient (VRP, OLRP) bez zbytočného odkladu
po prijatí tejto tržby. Pri dočasnom výpadku internetu je podnikateľ povinný zaslať
uloženú dátovú správu do systému e-kasa do 48 hodín (§ 3/1).
9) Jednoúčelové poukazy podľa zákona o DPH nie sú ceniny, preto budú podliehať
evidencii tržieb (§ 3/2/a/1).
10) Pri používaní pokladnice e-kasa klient (VRP, OLRP) sa bude evidovať vklad
hotovosti aj výber hotovosti (§ 3/3).
11) Podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržieb pokladnicu e-kasa klient, je povinný
evidovať „NEPLATNÝ DOKLAD“ v systéme e-kasa (§ 3/7).
12) Ak na predajnom mieste nie je internetový signál, podnikateľ je povinný bez
zbytočného odkladu podať žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov
z OLRP do systému e-kasa (§ 3a/1).
13) Pokladnica e-kasa klient (VRP, OLRP) musí spĺňať technické požiadavky
špecifikované zákonom, napr. zobrazenie QR kódu, komunikáciu so systémom ekasa (§ 4a/1,2).
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14) Výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného
dátového úložiska musia na základe žiadosti získať ich certifikáciu od FR SR (§
4c).
15) Výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného
dátového úložiska je povinný predať podnikateľovi len certifikovaný produkt (§
4c/11). FR SR zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam certifikovaných
pokladničných programov a chránených dátových úložísk (4c/14).
16) Na účely uvedenia pokladnice e-kasa klient do prevádzky podnikateľ požiada
ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient (§ 7a/1).
Žiadosť sa podáva cez elektronický formulár.
17) Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient môže podnikateľ
kupujúcemu zaslať alebo sprístupniť v elektronickej podobe, ak s tým kupujúci
súhlasí a ak o to požiada pred vytlačením pokladničného dokladu, a podnikateľ
pokladničný doklad nevytlačí (§ 8/1).
18) Definuje sa povinný obsah dokladov vyhotovených pokladnicou e-kasa klient –
pokladničný doklad, NEPLATNÝ DOKLAD, VKLAD, VÝBER (§ 8/2,7,8,9).
19) Podnikateľ je povinný pri evidovaní tržby v pokladnici e-kasa klient zabezpečiť,
aby táto zasielala do systému e-kasa zákonom definované údaje, napr. IČO, DIČ,
kód pokladnice, identifikátor pokladničného programu a chráneného dátového
úložiska (§ 8a).
20) Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný
sprístupniť alebo predložiť údaje z chráneného dátového úložiska za požadované
obdobie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe (§ 9/2).
21) Počas prerušenia prevádzky (napr. výpadok elektriny) pri používaní pokladnice ekasa klient sa tiež uplatnia paragóny; výpadok internetového pripojenia nie je
dôvodom na paragóny, lebo pokladnica ostane v režime off-line (§ 10/6,7).
22) Vzhľadom na zavedenie a zmeny povinností doplňujú a menia sa aj správne
delikty (§ 16a) a sankcie (§ 16b, § 16c).
23) Kontrolu dodržiavania tohto zákona vykonáva orgán finančnej správy. FR SR
umožní verejnosti overiť, či boli údaje z pokladničných dokladov vyhotovených
pokladnicou e-kasa klient zaslané do systému e-kasa (§ 17/1).
24) Na účely dodržiavania tohto zákona sú orgány finančnej správy oprávnené
vykonať u podnikateľa kontrolný nákup aj opakovane bez povinnosti spísať o tom
zápisnicu; spíšu len úradný záznam (§ 17/2).
25) Colný úrad alebo daňový úrad môže zabezpečiť OLRP vrátane akýchkoľvek
napojených prístrojov, ak existuje dôvodné podozrenie z pozmeňovania údajov (§
17c/1). Následne vykoná FR SR technickú expertízu zabezpečenej OLRP
v lehote najviac do jedného roka (§ 17c/2,3).
26) Podnikateľ, ktorý v súčasnosti používa na evidenciu tržieb ERP, môže najskôr od
1.4. 2019 začať používať on-line registračnú pokladnicu (OLRP), a je povinný
OLRP začať používať najneskôr od 1.7. 2019 (§ 18ce/3).
27) Z dôvodovej správy vyplýva, že podnikateľ, ktorý chce prejsť na virtuálnu
registračnú pokladnicu (VRP), môže tak spraviť od 1. 1. 2019; ak ju už používa,
môže VRP používať naďalej.
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NOVELA zákona o ERP 2019
(zákon č.188/2019 Z.z.)
NR SR schválila zákon č.188/2019 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č.289/2008
Z.z. o používaní ERP (www.nrsr.sk; tlač 1552) s účinnosťou v roku 2019. Ďalej
uvádzame vybrané zmeny – odloženie pokutovania za ERP; praxi je potrebné
používať úplné znenie zákona o ERP (www.slov-lex.sk).
1) Podľa dôvodovej správy sa k odloženiu pokutovania pristúpilo nadväzne na
situáciu, že je nedostatočné pokrytie trhu on-line registračnými pokladnicami,
preto bude potrebný dlhší čas na implementáciu zákona.
2) Daňový úrad alebo colný úrad neuloží pokutu do 31. decembra 2019 za
nepoužívanie on-line registračnej pokladnice podnikateľovi, ktorý používa na
evidenciu tržieb ERP – ak požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient
najneskôr do účinnosti tohto zákona. Ak daňový úrad alebo colný úrad takémuto
podnikateľovi pokutu už uložil, rozhodnutie o uložení takejto pokuty sa zrušuje
dňom účinnosti tohto zákona (§ 18cf/1).
3) Daňový úrad alebo colný úrad neuloží pokutu do 31. decembra 2019 za
nepoužívanie on-line registračnej pokladnice podnikateľovi, ktorému vznikla
povinnosť evidovať tržby podľa tohto zákona prvýkrát od 1. apríla 2019 – ak
požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient. Ak daňový úrad alebo colný
úrad takémuto podnikateľovi pokutu už uložil, rozhodnutie o uložení takejto
pokuty sa zrušuje dňom účinnosti tohto zákona (§ 18cf/2).
4) Ak bol podnikateľovi zrušený daňový kód ERP a podnikateľ k dátumu zrušenia
daňového kódu ERP neuviedol do prevádzky pokladnicu e-kasa klient, môže na
účely splnenia podmienok podľa odseku 1 používať ERP so zrušeným daňovým
kódom ERP (§ 18cf/3).
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DAŇ Z PRÍJMU
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NOVELA DANE Z PRÍJMOV 2019
(zákon č.112/2018 Z.z.)
Národná rada SR schválila zákon č.112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou tohto
zákona je aj nepriama novela zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2019; obsahom tejto novely je
úľava na dani pre registrované sociálne podniky. V praxi je potrebné používať
úplné znenie zákona o dani z príjmov (www.slov-lex.sk).
1) Úľavu na dani z hospodárskej činnosti si môže uplatniť právnická osoba, ktorá je
verejnoprospešným podnikom, a to vo výške percentuálneho vyjadrenia záväzku
využitia zisku na dosiahnutie hlavného cieľa (§ 30d/1).
2) Verejnoprospešným podnikom je registrovaný sociálny podnik, ktorý dosahuje
pozitívny sociálny vplyv napĺňaním verejného záujmu. Hospodárskou činnosťou
sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru alebo služieb. Hlavným
cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu. Záväzok využitia zisku –
v rozsahu 50 % na dosiahnutie hlavného cieľa; rozdelenie zvyšnej časti zisku
nesmie narušiť hlavný cieľ.
3) Súbeh daňových úľav nie je možný, teda úľavu na dani pre registrované sociálne
podniky si nemôže uplatniť subjekt, ktorý uplatňuje iné úľavy, napr. ako príjemca
investičnej pomoci alebo odpočet nákladov na výskum a vývoj (§ 30d/2).
4) Daňovník, ktorý si uplatnil úľavu na dani pre registrované sociálne podniky je
povinný použiť sumu úľavy na dani na dosiahnutie hlavného cieľa v príslušnom
zdaňovacom období, za ktoré si uplatňuje túto úľavu (§ 30d/3/a).
5) Daňovník, ktorý si uplatnil úľavu na dani pre registrované sociálne podniky je
povinný previesť peňažné prostriedky na osobitný účet v banke vo výške
kladného rozdielu medzi úľavou na dani a nákladmi na dosiahnutie hlavného cieľa
(§ 30d/3/b).
6) Prevod peňazí na osobitný účet musí byť do konca kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového
priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom si daňovník uplatnil úľavu (§ 30d/4).
7) Peňažné prostriedky na osobitnom účte v banke je možné použiť iba na
obstaranie hmotného majetku, a to najneskôr do 5 rokov odo dňa pripísania na
účet (§ 30d/5). Ak podmienka nie je splnená, daňovník stráca nárok na úľavu na
dani vo výške nepoužitých prostriedkov a je povinný podať dodatočné daňové
priznanie.
8) Daňovník stráca nárok na úľavu na dani pre registrované sociálne podniky vo
vybraných prípadoch, napríklad ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou alebo je na
daňovníka vyhlásený konkurz alebo stratil štatút registrovaného sociálneho
podniku (§ 30d/6).
9) Registrovaný sociálny podnik sa môže zlúčiť len s registrovaným sociálnym
podnikom. Štatút registrovaného sociálneho podniku zaniká vrátením štatútu;
Ministerstvo práce zruší štatút ak podnik porušil povinnosti alebo nespĺňa
podmienky alebo vykonával nelegálne zamestnávanie.
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NOVELA DANE Z PRÍJMOV 2019
(zákon č.155/2019 Z.z.)
Národná rada SR schválila zákon č.155/2019 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon
č.131/2002 Z.z. o vysokých školách. Súčasťou tohto zákona je aj nepriama novela
zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou
od 1. júla 2019; obsahom tejto novely je daňový režim podnikových štipendií. V
praxi je potrebné používať úplné znenie zákona o dani z príjmov (www.slov-lex.sk).
1) Od dane z príjmov fyzických osôb sú oslobodené – podnikové štipendiá
poskytované študentom vysokých škôl podľa zákona o vysokých školách (§ 9/2/j).
2) Limitovaným daňovým nákladom sú aj - podnikové štipendiá poskytované
študentom vysokých škôl podľa zákona o vysokých školách (§ 19/2/c/8).
3) Podľa zákona o vysokých školách môže vysoká škola uzatvoriť s podnikateľom
zmluvu o štipendijnom programe na poskytovanie podnikových štipendií. Účelom
podnikového štipendia je podpora štúdia vo vybraných študijných programoch
alebo motivácia k voľbe určitej témy záverečnej práce.
4) Priemerná mesačná výška podnikového štipendia poskytnutá študentovi v jednom
akademickom roku nesmie presiahnuť štvornásobok sumy životného minima
jednej plnoletej fyzickej osoby. Na podnikové štipendium nemá študent právny
nárok.
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SCHVÁLENÁ NOVELA DANE Z PRÍJMOV 2019 - 2022
(zákon č.301/2019 Z.z.)
Národná rada SR schválila novelu č.301/2019 Z.z., ktorou sa novelizuje zákon
č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (www.nrsr.sk; tlač
1513) s postupnou účinnosťou v roku 2019 až 2022 (účinnosť je prehľadne oddelená
po rokoch). Ďalej uvádzame vybrané témy tejto novely; v praxi je potrebné používať
úplné znenie zákona po jeho schválení (www.slov-lex.sk).
Účinnosť od roku 2019
1) Pre administratívne zjednodušenie sa ruší opakované predkladanie dokladov na
priznanie daňového bonusu na dieťa, ak ich daňovník už raz predložil a v týchto
dokladoch nedošlo k zmene údajov, napr. rodný list (§ 32/10); platí už za
zdaňovacie obdobie 2019 (§ 52zz).
Účinnosť od roku 2020
2) Daňovník nespolupracujúceho štátu – je daňovník zo štátu, s ktorým SR nemá
uzatvorenú medzinárodnú zmluvu a zároveň je tento štát uvedený v tzv. čiernom
zozname EÚ (§ 2/x).
3) Vklad – je aj povinný príplatok do rezervného fondu spoločnosti, nedeliteľného
fondu družstva splatený akcionárom, spoločníkom alebo členom družstva
a emisné ážio splatené akcionárom; uvedené pojmy sa vykladajú podľa
Obchodného zákonníka (§ 2/ac).
4) Podiel na zisku (dividenda) – je aj príjem zo zníženia základného imania alebo
rezervného fondu v časti, v akej boli predtým zvýšené zo zisku po zdanení, ako aj
použitie nerozdeleného zisku po zdanení na splatenie príspevkov do kapitálového
fondu z príspevkov (§ 3/1/e; § 16/1/e/9).
5) Vypúšťa sa príloha 6 zákona, pre výpočet navýšeného nepeňažného plnenia
zamestnancovi od jeho zamestnávateľa (dobrovoľná možnosť tzv. brutácie
príjmu); výpočet navýšenia je uvedený priamo v novelizovanom texte zákona (§
5/3/d; § 35/3/a).
6) Vzdelávanie zamestnanca – bude oslobodené od dane z príjmov zo závislej
činnosti, pričom pri zvýšení vzdelania na vysokoškolský stupeň, musí byť splnená
podmienka trvania zamestnania nepretržite aspoň 24 mesiacov (§ 5/7/a; §
52zza/24); ak vzdelávanie súvisí s činnosťou alebo podnikaním zamestnávateľa,
budú to daňové náklady zamestnávateľa (§ 19/2/c/3).
7) Príspevok na lekársku preventívnu prehliadku – zo sociálneho fondu
zamestnávateľa bude u zamestnanca oslobodený od dane z príjmov zo závislej
činnosti, a to aj preventívne prehliadky nad povinný rozsah prehliadok zo zákona
(§ 5/7/h).
8) Príspevok na ubytovanie – ako nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnávateľom,
ktoré je oslobodené od dane zo závislej činnosti, sa zvyšuje zo súčasných 60 eur,
na 100 eur (§ 5/7/p; § 52zza/1).
9) Od dane z príjmov právnickej osoby je oslobodený príjem z predaja akcií,
a doplňuje sa, že sa to týka aj - kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami
v jednoduchej spoločnosti na akcie podľa § 220i ods. 3 Obchodného zákonníka (§
13c; § 52zza/4).
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10) Upresňuje sa definícia príjmu stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou
daňovou povinnosťou (§ 16/1/a) – je to príjem z činností stálej prevádzkarne
umiestnenej na území SR a z akéhokoľvek nakladania s jej majetkom vrátane
príjmu zahrňovaného do osobitného základu dane pri presune stálej
prevádzkarne do zahraničia podľa § 17f zákona.
11) Príjmy za sprostredkovateľské služby a marketingové služby preukázateľne
spojené s predajom tovaru v zahraničí nebudú pre daňovníka s obmedzenou
daňovou povinnosťou (tzv. nerezidenta) – príjmom zo zdrojov na území
Slovenskej republiky (§ 16/1/e/10).
12) Do zdroja z územia Slovenskej republiky sa dopĺňa aj – príjem z prerozdelenia
kapitálového fondu z príspevkov (§ 16/1/e/12); tento príjem sa bude zdaňovať
zrážkovou daňou pri zdroji (§ 43/2), pričom príjem sa znižuje o hodnotu
splateného príspevku do kapitálového fondu z príspevkov (§ 43/5/e).
13) Do zdroja z územia SR sa dopĺňa aj – príjem z vyplatenia oceňovacích rozdielov
z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo
družstiev; v účtovníctve ide o sumu zo zníženia účtu 416 (§ 16/1/k; § 17e/14).
14) Bude možný daňový odpis zmarenej investície (účtovný zápis 568.1/043),
rovnomerne počas 36 mesiacov, aj v prípade obstarávania – dlhodobého
finančného majetku (§ 17/3/g).
15) Zaplatením nebudú podmienené položky, ktoré sú súčasťou obstarávacej ceny
alebo vlastných nákladov majetku (§ 17/19; § 52zza/5); inak povedané,
zaplatením sú podmienené položky vstupujúce do nákladov (účtová trieda 5xx)
a tým aj do základu dane (riadok 100 daňového priznania). Pre úplnosť
uvádzame, že ustanovenia zákona o zdanení tzv. trojročných záväzkov ostávajú
bezo zmeny (§ 17/27).
16) Položky podmienené zaplatením (§ 17/19/c; § 52zza/6) sa budú týkať len
nákladov; zo zákona sa vypúšťa jediný prípad, ktorý sa doposiaľ týkal aj strany
výnosov (teda prijatia úhrady), a to marketingové štúdie a iné štúdie a prieskum
trhu.
17) Náklady na sprostredkovanie ostávajú podmienené zaplatením, vypúšťa sa však
limitácia najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu (§
17/19/d; § 52zza/7).
18) Náklady podmienené zaplatením sa ďalej rozširujú aj na poradenské služby
a právne služby zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 70.1-vedenie firiem
a 70.22 –poradenské služby v oblasti podnikania a v iných oblastiach riadenia (§
17/19/f).
19) Z podmienky zaplatenia sa vypúšťajú náklady na získanie noriem a certifikátov
a doplňuje sa (presúva z doterajšieho § 21/2/m) - paušálna náhrada nákladov
spojených s uplatnením pohľadávky, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania
a úroky z omeškania u dlžníka a odstupné u oprávnenej osoby (§ 17/19/g; §
52zza/7,14).
20) Náklady na technické zhodnotenie a opravy majetku používaného na základe
zmluvy o výpožičke sa zahŕňajú pod rovnaký daňový režim, ako prenajatý
majetok, a to cez poznámku pod čiarou číslo 80 (§ 17/20,21); z tohto dôvodu sa
to vypúšťa aj z nedaňových nákladov (§ 21/2/l; § 52zza/8,13).
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21) Požičiavateľ (vlastník majetku) je počas zmluvy o výpožičke povinný prerušiť
odpisovanie (§ 22/9/a); okrem majetku odpisovaného časovou metódou (napr.
formy, modely, šablóny), pričom na tento majetok sa nevzťahuje ani limit výšky
odpisov (§ 26/7).
22) Pohľadávka sa na účely tohto zákona považuje k poslednému dňu zdaňovacieho
obdobia za nepremlčanú, ak v príslušnom zdaňovacom období bola aspoň jeden
kalendárny deň nepremlčaná (§ 20/3).
23) Daňová opravná položka a následne aj daňovo uznaný odpis a daňová strata
z predaja pohľadávky je podmienená tým, že pohľadávka je nepremlčaná
(porovnaj § 20/2/b; § 20/14); pre daňové účely sa bude pohľadávka považovať za
nepremlčanú, ak v príslušnom zdaňovacom období (tvorby opravnej položky,
postúpenia, odpisu) bola pohľadávka aspoň jeden deň nepremlčaná (§ 17/28/a,b;
§ 17a/7; § 17b/6/a,b; § 17c/4/a,b; §52zza/9).
24) Do pravidiel pre tzv. oddanenie trojročných záväzkov sa doplňuje sprísnenie
v tom smere, že za úhradu záväzku sa nepovažuje nahradenie záväzku zmenkou
(§ 17/32/a).
25) Do pravidiel pre tzv. oddanenie trojročných záväzkov sa doplňuje úprava pri
nahradení pôvodného záväzku novým záväzkom (tzv. novácia záväzku); základ
dane sa zníži najviac o sumu, o ktorú menovitá hodnota pôvodného záväzku
prevyšuje menovitú hodnotu nového záväzku, pričom platí pôvodná splatnosť
záväzku (§ 17/32/c).
26) Súčasťou základu dane je u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného
účtovníctva ocenenie cenných papierov určených na obchodovanie výsledkovo
účtované ako náklad alebo výnos (napr. zápisom 564/251 alebo 251/664) pri
oceňovaní reálnou hodnotou podľa § 14 postupov účtovania (§ 17/33/c).
Vstupnou cenou finančného majetku je reálna hodnota, ak ide o finančný majetok
– určený na obchodovanie, ktorého precenenie na reálnu hodnotu vykázané ako
náklad alebo výnos bolo zahrnuté do základu dane (§ 25a/d/5).
27) Preberá sa Smernica Rady 2017/952, o hybridných nesúladoch s tretími krajinami
a preto je doplnená do prílohy 2 zákona; eurosmernice sú v úplnom znení
dostupné na webovom sídle EÚ (www.eur-lex.europa.eu). Zavádza sa komplexná
úprava hybridných nesúladov (§ 17i; § 52zza/10), preto sa vypúšťajú niektoré
čiastkové pravidlá, ktoré už boli v zákone (§ 21/2/o).
28) Základ dane sa zvýši, ak došlo k hybridnému nesúladu medzi závislými
osobami alebo medzi nezávislými osobami v rámci štruktúrovanej schémy
s cieľom získať daňovú výhodu (§ 17i/1).
29) Štruktúrovaná schéma – opatrenia vedúce k hybridnému nesúladu cez ceny
alebo podmienky týchto opatrení, okrem situácie, že daňovník o hybridnom
nesúlade nemohol vedieť a nevyužil potenciálnu daňovú výhodu (§ 17i/1/b).
30) Hybridný nesúlad (§ 17i/2/a; § 17i/3) môže byť podľa dôvodovej správy – odpočet
nákladov bez protipoložky vo výnosoch alebo viacnásobný odpočet nákladov, cez
rôzne situácie (1) hybridný finančný nástroj, (2) hybridný subjekt, (3) odklonená
platba, (4) nerozpoznaná stála prevádzkareň, (5) nezohľadnená platba, (6) platba
považovaná za realizovanú, (7) viacnásobný odpočet nákladov.
31) Zákon obsahuje štruktúrované pravidlá ako eliminovať dopad hybridných
nástrojov na finančné záujmy štátov (§ 17i/5).
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32) Do pravidiel k tvorbe opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkom
v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní sa novelou doplňuje, že
musia to byť také pohľadávky, ktoré boli zahrnuté do zdaniteľných výnosov (§
20/10).
33) Do prílohy 1 zákona sa vkladá nová odpisovaná skupina 0 s dobou odpisovania 2
roky (§ 26/1; § 27/1) pre zvýhodnené odpisovanie elektromobilov; položka KP
29.10.2 - osobné autá, ktoré majú v osvedčení o evidencii uvedený druh paliva
BEV (batériové elektrické vozidlo) alebo PHEV (plug-in hybridné elektrické
vozidlo) v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie.
34) Odpisová skupina 0 sa prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31.
decembri 2019, aj pri starom majetku (autá BEV, PHEV), pričom už uplatnené
odpisy sa spätne nemenia (§ 52zza/15).
35) Odpočet daňovej straty bude možný počas najviac piatich bezprostredne po sebe
nasledujúcich zdaňovacích období (aj nerovnomerne), a to najviac do výšky 50 %
základu dane, okrem mikrodaňovníka, ktorý nemá limitáciu 50 % (§ 30/1); zmena
platí až na nové straty počnúc rokom 2020 (§ 52zz/16).
36) Ak daňovník, ktorý začal odpočítavať daňovú stratu alebo mu vznikol nárok na
odpočítavanie daňovej straty zmenil právnu formu, má nárok na pokračovanie
v jej odpočte (§ 30/5).
37) Zvyšuje sa tzv. superodpočet nákladov na výskum a vývoj z doterajších 100 % na
200 % vynaložených nákladov (§ 30c/1; § 52zza/17).
38) Zvyšuje sa hranica pre povinnosť platenia preddavkov zo sumy 2 500 eur na
sumu 5 000 eur – pre fyzické osoby (§ 34/1,2; § § 52zza/19) aj pre právnické
osoby (§ 42/2,3; § 52zza/21).
39) Ak podmienka priameho podielu na základnom imaní počas najmenej 24
bezprostredne po sebe nasledujúcich mesiacov pre oslobodenie úrokov (§ 13/2/f)
a oslobodenie licenčných poplatkov (§ 13/2/h) je splnená po dni, v ktorom platiteľ
dane vyplatil príjem daňovníkovi – daňový úrad na základe žiadosti vráti zrazenú
daň (§ 34/21). Inak povedané, dodatočné splnenie časového testu zabezpečí
dodatočné oslobodenie.
40) Zákon vo všeobecnosti pri zamedzení dvojitého zdanenia metódou zápočtu
umožňuje zápočet pomerom príjmov zo zahraničia oproti celkovému základu
dane. Pri hybridnom prevode dochádza k viacnásobnému uplatneniu tej istej
zrazenej dane; preto sa doplňuje – že zápočet dane sa vykoná najviac v sume
dane pripadajúcej na čistý príjem (výnos) zahrnutý do základu dane plynúci zo
zdrojov v zahraničí (§ 45/5; § 52zza/10).
41) Zjednocuje sa zaokrúhľovanie tak, že všetky prepočty podľa tohto zákona sa
vykonajú s matematickým zaokrúhlením na dve desatinné miesta (§ 47; §
52zza/23); teda od čísla 5 vrátane sa zaokrúhľuje nahor.
42) Daňový úrad poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému vo
vyhlásení, ak sú splnené súbežne viaceré podmienky zákona, a doplňuje sa –
prijímateľ je zapísaný do registra mimovládnych neziskových organizácií podľa
zákona č.346/2018 Z.z. o registrácii mimovládnych neziskových organizácii (§
50/6/j).
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Účinnosť od roku 2021
43) Mikrodaňovník – je daňovník (FO, PO) s príjmami (výnosmi) neprevyšujúcimi
sumu 49 790 eur za obdobie, čo je suma pre registráciu DPH (§ 2/w).
Mikrodaňovník bude mať priaznivejší daňový režim (§ 52zzb/1).
44) Mikrodaňovník – však nie je daňovník, ktorý je závislou osobou a realizuje
kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie, ďalej daňovník, na ktorého
bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový
kalendár a tiež daňovník, ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe
nasledujúcich kalendárnych mesiacov (§ 2/w).
45) Mikrodaňovník môže odpisovať hmotný majetok zaradený do odpisových skupín
0 až 4 okrem osobného auta so vstupnou cenou 48 000 eur a viac – najviac
počas doby odpisovania v ním určenej výške (teda aj jednorazovo) najviac do
výšky vstupnej ceny (§ 26/13; § 52zzb/3). Opatrenia týkajúce sa
mikrodaňovníkov, ktoré sú štátnou pomocou, možno vykonať len v súlade so
zákonom o štátnej pomoci č.358/2015 Z.z. (§ 51f).
46) Ak mikrodaňovník vyradí majetok skôr, ako je bežná doba odpisovania - zvýši
základ dane o kladný rozdiel medzi už uplatnenými odpismi a štandardnými
daňovými odpismi (§ 17/31; § 52zza/8; § 25/3). Mikrodaňovník nemôže uplatniť
prerušenie odpisovania (§ 22/9; § 52zzb/3).
47) Zákon limituje daňové odpisy do výšky výnosov z prenájmu odpisovaného
majetku – táto limitácia sa nebude vzťahovať na mikrodaňovníkov (§ 19/3/a).
48) Mikrodaňovník môže využiť výhodnejšie pravidlo pre tvorbu opravnej položky
k nepremlčaným pohľadávkam (aj k príslušenstvu), ktoré boli zahrnuté do
zdaniteľných výnosov – v súlade s podvojným účtovníctvom, teda podľa
účtovných pravidiel v § 18 postupov účtovania (§ 20/23; § 20/2/h; § 20/15); tento
postup použije v období, keď bol mikrodaňovníkom (§ 52zzb/4).
49) Mikrodaňovník bude mať možnosť odpočtu daňovej straty počas najviac 5
bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období (aj nerovnomerne)
najviac do výšky základu dane (§ 30/1/a; § 52zzb/5§).
50) Doprava do zamestnania a zo zamestnania – ako nepeňažné plnenie poskytnuté
zamestnávateľom je oslobodené pre zamestnanca od dane z príjmov zo závislej
činnosti do výšky 60 eur mesačne (§ 5/7/m; § 52zzb/2).
51) Mení sa registračná a oznamovacia povinnosť tak, že daňový úrad vykoná
registráciu zo zákona v nadväznosti na register právnických osôb, podnikateľov
a orgánov verejnej moci podľa zákona č.272/2015 Z.z. v znení neskorších
prepisov (§ 49a/1), resp. fyzickú osobu alebo organizačnú zložku združenia zo
zákona zaregistruje pri podaní prvého daňového priznania (§ 49a/2); v iných
prípadoch sa povinne o registráciu žiada (§ 49a/3,4,5).
Účinnosť od roku 2022
52) Iné nepeňažné plnenie – od dane z príjmov zo závislej činnosti bude oslobodené
aj iné nepeňažné plnenie pre zamestnanca (napr. firemné večierky, akcie na
budovanie tímu, parkovné zdarma) poskytnuté od zamestnávateľov v úhrnnej
výške najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie; uvedené platí, ak to budú
nedaňové náklady zamestnávateľa (§ 5/7/r); účinnosť od 1. januára 2022.
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SCHVÁLENÁ NOVELA DANE Z PRÍJMOV 2020
(zákon č.315/2019 Z.z.)
Národná rada schválila zákon č.315/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.
januára 2020 (www.nrsr.sk; tlač 1346). Ďalej uvádzame vybrané témy novely –
zníženie sadzby dane pre malé podniky; v praxi je potrebné používať úplné znenie
zákona (www.slov-lex.sk).
1) Ak má daňovník (fyzická osoba) súčet čiastkových základov dane z príjmov, a to
závislé príjmy (§ 5) a tzv. príjmy z aktívneho podnikania (§ 6/1,2) – zníži si
najskôr čiastkový základ dane zo závislých príjmov (§ 5) o nezdaniteľné časti
základu dane (§ 11/2,3,8,12). Čiastkový základ dane z príjmov z aktívneho
podnikania (§ 6/1,2) si zníži len o nezdaniteľné časti základu dane (§ 11/2,3,8,12)
prevyšujúce čiastkový základ dane zo závislých príjmov (§ 5); inak povedané,
čiastkový základ dane z aktívneho podnikania sa zníži, len ak niečo na odpočet
zostane (§ 4/1; § 11/13).
2) Pre fyzickú osobu je znížená sadzba dane 15 % z čiastkového základu dane
z aktívneho podnikania (§ 6/1,2) zníženého o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý
dosiahol za zdaňovacie obdobie predmetné príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu
100 000 eur (§ 15/a/2).
3) Pre právnickú osobu je znížená sadzba dane 15 % zo základu dane zníženého
o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy
(výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000 eur (§ 15/b/1).
4) Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa rozumie daň – uvedená
v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne
predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň (§
42/6).
5) Pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti - sa použije sadzba dane podľa
§ 15 uvedená v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred
bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím (§ 42/7).
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SCHVÁLENÁ NOVELA DANE Z PRÍJMOV 2020
(zákon č.316/2019 Z.z.)
Národná rada schválila zákon č.316/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.
januára 2020 (www.nrsr.sk; tlač 1540). Ďalej uvádzame tému novely; v praxi je
potrebné používať úplné znenie zákona (www.slov-lex.sk).
1) Témou novely je zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane z príjmov fyzickej
osoby; zmenené číslovky sú tmavým písmom.
2) Ak daňovník (fyzická osoba) v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ
dane, ktorý sa rovná alebo je nižší ako 92,8-násobok (predtým 100-násobok)
sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia
– nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca
21,0-násobku (predtým 19,2-násobku) sumy životného minima (§ 11/2/a).
3) Ak daňovník (fyzická osoba) v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ
dane, ktorý je vyšší ako 92,8-násobok (predtým 100-násobok) platného
životného minima - nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma
zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny
základu dane; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane
ročne na daňovníka je nula (§ 11/2/b).
4) Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane z príjmov fyzickej osoby sa prvýkrát
použije za zdaňovacie obdobie roku 2020 (§ 52zze).
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NOVELA DANE Z PRÍJMOV 2022
(zákon č.317/2018 Z.z.)
Národná rada SR schválila zákon č.317/2018 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon
č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Súčasťou tohto zákona je aj nepriama novela
zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou
od 1. januára 2022; obsahom novely je zdanenie zrážkovou daňou poistného
vráteného Sociálnou poisťovňou z ročného zúčtovania. V praxi je potrebné používať
úplné znenie zákona o dani z príjmov (www.slov-lex.sk).
1) Novela ustanovuje aj v Sociálnej poisťovni inštitút – ročného účtovania. Podľa §
293eg ods. 2 vykoná Sociálna poisťovňa ročné zúčtovanie prvýkrát v roku 2023
za zúčtovacie obdobie roku 2022.
2) Daň z príjmov sa vyberá zrážkou, ak ide o poistné zo zaplateného poistného na
sociálne poistenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích
obdobiach príjem podľa § 5 alebo 6 – vrátené Sociálnou poisťovňou tomuto
daňovníkovi z ročného zúčtovania poistného plateného preddavkami (§ 43/3/j).
3) V súčasnosti už platí rovnaké pravidlo pre preplatok (vratku) z ročného zúčtovania
zdravotného poistenia. Je to vo všeobecnosti logické pravidlo, lebo preddavkové
poistné znížilo základ dane, a vratka poistného zasa zvýši základ dane, pričom sa
použije zdanenie pri zdroji, lebo táto forma je účinná a bez pridanej prácnosti pre
daňové subjekty.
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SCHVÁLENÁ NOVELA DANE Z PRÍJMOV 2020
(zákon č.319/2019 Z.z.)
Národná rada schválila zákon č.319/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.
januára 2020 (www.nrsr.sk; tlač 1479). Ďalej uvádzame tému novely - príspevok na
športovú činnosť dieťaťa; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona
(www.slov-lex.sk).
1) Podľa § 152b Zákonníka práce môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi,
ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24
mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 %
oprávnených nákladov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne
na všetky deti zamestnanca.
2) Oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky zamestnanca na športovú
činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová organizácia
zapísaná v registri právnických osôb v športe, ktorá zabezpečuje vykonávanie
tejto športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého športového
odborníka.
3) Pre zamestnanca nie je predmetom dane z príjmov fyzických osôb, doplňuje sa –
suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa poskytnutého zamestnancovi podľa
§ 152b Zákonníka práce (§ 5/7/b).
4) Do zákonom limitovaných daňových nákladov zamestnávateľa na pracovné
a sociálne podmienky zamestnancov sa doplňuje – príspevok na športovú činnosť
dieťaťa poskytovaný zamestnancovi podľa § 152b Zákonníka práce (§ 19/2/c/5).
5) Daňovým nákladom daňovníka - podnikajúcej fyzickej osoby (§ 6/1,2) sú –
výdavky na športovú činnosť dieťaťa v rozsahu podľa § 152b Zákonníka práce, ak
daňovník podniká nepretržite najmenej 24 mesiacov a súčasne ak daňovníkovi
nebol poskytnutý takýto príspevok duplicitne v súvislosti s jeho súbežným
zamestnaním (§ 19/2/x; § 21/1/i).
6) Daňové pravidlá pre príspevok na športovú činnosť dieťaťa sa použijú na
športovú činnosť, ktorú dieťa vykonáva po 31. decembri 2019 (§ 52zzf).
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NOVELA DANE Z PRÍJMOV 2019
(zákon č.344/2017 Z.z.)
Národná rada SR schválila novelu zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov s čiastočnou účinnosťou od 1. januára 2019
(www.nrsr.sk; tlač 651); téma kontrolovanej zahraničnej spoločnosti. Ďalej uvádzame
vybrané témy novely; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona (www.slovlex.sk).
Rok 2019
1) Zavádza sa pojem – sídlo, ktorým sa rozumie sídlo zapísané v obchodnom
registri alebo v obdobnom registri v zahraničí, ak také nie je, potom sa testuje –
štát práva založenia a miesto skutočného vedenia (§ 2/ah); pravidlá sa použijú
prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2019 (§ 52zo).
2) Zavádza sa nový inštitút – pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti;
zámerom je zabrániť presunu ziskov do zahraničných dcérskych spoločností
s cieľom získať daňovú výhodu. Kontrolovaná zahraničná spoločnosť musí splniť
dva testy súčasne. Prvý test – je to právnická osoba alebo subjekt so sídlom
v zahraničí, v ktorej má slovenský rezident viac ako 50 % na základom imaní
(hlasovacích právach, zisku). Druhý test – daň z príjmov právnickej osoby platená
touto osobou v zahraničí je nižšia ako rozdiel medzi daňou z príjmov tejto osoby
vypočítanou podľa § 17 až 29 slovenského ZDP a daňou z príjmov, ktorú by táto
osoba platila v zahraničí (§ 17h).
3) Do základu dane slovenského rezidenta sa zahrnie základ dane kontrolovanej
zahraničnej spoločnosti v tom rozsahu, v akom je priraditeľný k jeho majetku
a rizikám v súlade s princípom nezávislého vzťahu (§ 17h/6). Pravidlá pre
kontrolované zahraničné spoločnosti sa prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie
začínajúce najskôr 1. januára 2019 (§ 52zo).
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NOVELA DANE Z PRÍJMOV 2019
(zákon č.347/2018 Z.z.)
Národná rada SR schválila zákon č.347/2018 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon
č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu. Súčasťou tohto zákona je aj nepriama
novela zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
s účinnosťou od 1. januára 2019; obsahom novely sú rekreačné poukazy. V praxi je
potrebné používať úplné znenie zákona o dani z príjmov (www.slov-lex.sk).
1) Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov poskytne
zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite
najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 %
oprávnených nákladov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.
Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu
poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50
zamestnancov (§ 152a Zákonníka práce).
2) Oprávnené náklady sú definované viacerými znakmi, najmä – služby cestovného
ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území SR (§
152a/4 Zákonníka práce). Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, že poskytne
zamestnancovi príspevok na rekreáciu prostredníctvom rekreačného poukazu
alebo predložením účtovných dokladov na meno.
3) Rekreačný poukaz sa vydáva pre fyzickú osobu a je neprenosný. Rekreačný
poukaz slúži výlučne na úhradu oprávnených nákladov a je platný do konca
kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný. Rekreačný poukaz je možné použiť
výlučne v SR u poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný vzťah s osobou
vydávajúcou rekreačný poukaz (§ 27a/2,3 zákona č.91/2010 Z.z. o podpore
cestovného ruchu).
4) Od dane z príjmov fyzických osôb sú oslobodené príjmy poskytnuté ako – suma
príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa §
152a Zákonníka práce (§ 5/7/b).
5) Nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj preukázateľne zaplatené úhrady
súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou; to neplatí, ak sa uplatnil postup podľa §
152a Zákonníka práce, teda príspevok na rekreáciu v kúpeľoch (§ 11/14).
Zámerom tejto právnej úpravy je vylúčenie súbehu – kúpeľná starostlivosť je
podporovaná nezdaniteľnou časťou, a cestovný ruch všeobecne (mimo kúpeľov)
je podporovaný oslobodeným príspevkom na rekreáciu.
6) Daňovým nákladom zamestnávateľa, ktorý je možné uplatniť len v zákonnom
rozsahu je – príspevok na rekreáciu zamestnanca poskytovaného za podmienok
ustanovených § 152a Zákonníka práce (§ 19/2/c/5; § 21/1/i).
7) Daňovým nákladom živnostníka, ktorý je možné uplatniť len v zákonnom rozsahu
podľa § 152 Zákonníka práce obdobne ako u zamestnancov je – príspevok na
rekreáciu, s dvomi podmienkami (1) časový test - výkon podnikateľskej činnosti
nepretržite najmenej 24 mesiacov, (2) test na vylúčenie súbehu, teda nesmie
súčasne poberať príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa (§ 19/2/w).
8) Z prechodných ustanovení zákona vyplýva, že všetky uvedené pravidlá ohľadom
príspevkov na rekreáciu sa použijú na rekreácie podľa § 152a Zákonníka práce,
ktoré začínajú po 31. decembri 2018 (§ 52zt).
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NOVELA DANE Z PRÍJMOV 2019
(zákon č.368/2018 Z.z.)
Národná rada SR schválila zákon č.368/2018 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon
č.289/2008 Z.z. o používaní ERP (www.nrsr.sk; tlač 1129). Súčasťou tohto zákona je
aj nepriama novela zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov s účinnosťou od 1. januára 2019. Ďalej uvádzame vybrané zmeny; praxi
je potrebné používať úplné znenie zákona o dani z príjmov (www.slov-lex.sk).
1) Od dane z príjmov fyzických osôb sú oslobodené nepeňažné príjmy zamestnanca
v pracovnom pomere poskytnuté zamestnávateľom vo forme ubytovania najviac
v úhrne 60 eur mesačne, resp. pomernou časťou podľa počtu ubytovacích dní.
Platí to pre zamestnávateľa s prevažujúcou výrobnou činnosťou vo viaczmennej
prevádzke na ubytovanie v budovách zatriedených v KS 112 a 113 – takéto
náklady sú daňovým nákladmi zamestnávateľa (§ 5/7/p; § 19/2/s/2).
2) Budovy na ubytovanie zaradené do Klasifikácie stavieb do kódu 112 sú –
dvojbytové a viac bytové budovy a do kódu 113 sú – Ostatné budovy na bývanie
(napr. internáty, robotnícke hotely).
3) Podľa dôvodovej správy sa má oslobodenie ubytovania týkať kmeňových
zamestnancov s uzatvorenou pracovnou zmluvou so zamestnávateľom, teda nie
agentúrnych zamestnancov.
4) Od dane z príjmov fyzických osôb sú oslobodené peňažné a nepeňažné príjmy
z prostriedkov štátneho rozpočtu pri príležitosti udeľovania čestných štátnych
titulov (zaslúžilý majster športu) a odmien športových reprezentantov za
dosiahnutý výsledok na významnej súťaži - olympiáda, paraolympiáda (§ 9/2/ac).
Oslobodenie uvedených príjmov sa prvýkrát použije už za zdaňovacie obdobie
roku 2018 (§ 52zu/2).
5) Výsledok hospodárenia pri zisťovaní základu dane v dôsledku zmeny účtovnej
metódy pri použití IFRS (§ 17/2/d) sa zvýši (zníži) o sumu, o ktorú sa zvýšilo
(znížilo) vlastné imanie, ak by sa inak táto zmena účtovala výsledkovo do
výnosov (nákladov). Podľa dôvodovej správy budú tieto sumy zmien účtovnej
metódy súčasťou základu dane jednorazovo v zdaňovacom období, v ktorom bolo
o zmene účtované.
6) Súčasťou základu dane u daňovníka účtujúceho podľa IFRS a využil možnosť
oceňovať finančný majetok reálnou hodnotou nevýsledkovo voči vlastnému
imaniu – je pri realizácii (predaji) tohto majetku aj sumár zmien vlastného imania
počas držby majetku, o ktorú už nebol upravený základ dane v dôsledku zmeny
metódy podľa § 17/2/d ZDP (§ 17/44). Podľa dôvodovej správy ide o reakciu na
nový IFR 9-Finančné nástroje; dôvodová správa je na webovej stránke NR SR
(www.nrsr; tlač 1129).
7) Pri prevádzkovaní zariadení na uspokojovanie potrieb zamestnancov (ubytovania)
- strata sa daňovo neuznáva. Výsledok hospodárenia z ubytovania sa testuje
porovnaním nákladov a výnosov; podľa dôvodovej správy sa pri výpočte za
výnosy považuje celé nepeňažné plnenie, ktoré je aj súčasťou mzdy
zamestnanca, a to aj tá časť, ktorá je od dane oslobodená (§ 21/1/f; § 5/7/p).
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NOVELA DANE Z PRÍJMOV 2019
(zákon č.385/2018 Z.z.)
NR SR schválila zákon č.385/2018 Z.z. o osobitnom odvode obchodných
reťazcov a v tom aj nepriamu novelu zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2019. Ďalej uvádzame vybrané
témy novely; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona (www.slov-lex.sk).
1) Medzi nákladové položky podmienené zaplatením do doplňuje – osobitný odvod
obchodných reťazcov (§ 17/19/k); toto pravidlo sa prvýkrát použije na osobitný
odvod obchodných reťazcov zaplatený po 31. decembri 2018 (§ 52zv).
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NOVELA DANE Z PRÍJMOV 2019
(zákon č.4/2019 Z.z.)
NR SR schválila zákon č.4/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
o energetickej efektívnosti a súčasne sa nepriamo novelizuje zákon č.595/2003 Z.z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. februára 2019.
Ďalej uvádzame tému novely; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona
(www.slov-lex.sk).
1) Technickým zhodnotením hmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumie aj
hodnota verejným subjektom prijatého a poskytovateľom energetickej služby
s garantovanou úsporou energie zrealizovaného - energetického zhodnotenia
majetku (budovy alebo zariadenia) na základe zmluvy o energetickej efektívnosti
pre verejný sektor (§ 29/1).
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NOVELA DANE Z PRÍJMOV 2019
(zákon č.10/2019 Z.z.)
NR SR schválila zákon č.10/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.
apríla 2019. Ďalej uvádzame tému novely (daňový bonus); v praxi je potrebné
používať úplné znenie zákona (www.slov-lex.sk).
1) Zvyšuje sa daňový bonus (§ 33/1) na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti
s daňovníkom na 22,17 eur mesačne (doteraz 19,32 eur).
2) Zvýšenie daňového bonusu na dvojnásobok (44,34 eur) sa uplatní, ak vyživované
dieťa nedovŕšilo 6 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom
vyživované dieťa dovŕši 6 rokov veku (§ 33/1).
3) Nárok na zvýšený daňový bonus na vyživované dieťa si daňovník môže uplatniť
prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019 (§ 52zw).
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NOVELA DANE Z PRÍJMOV 2019
(zákon č.54/2019 Z.z.)
Národná rada SR schválila zákon č.54/2019 Z.z., o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; súčasne sa
nepriamo novelizuje zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov s účinnosťou od 1. marca 2019. Ďalej uvádzame tému novely; v praxi je
potrebné používať úplné znenie zákona (www.slov-lex.sk).
1) Oslobodené peňažné plnenie (tzv. 13. plat) musí byť najmenej 500 eur od
jedného zamestnávateľa, nie priemerný plat (§ 5/7/n).
2) Oslobodená od dane je odmena poskytnutá Úradom na ochranu oznamovateľov
protispoločenskej činnosti podľa § 9 zákona č.54/2019 Z.z. (§ 9/2/aa).
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DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
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NOVELA DPH 2019
(zákon č.112/2018 Z.z.)
Národná rada SR schválila zákon č.112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou tohto
zákona je aj nepriama novela zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2019; obsahom tejto novely
sú špecifiká režimu DPH pre - registrované sociálne podniky. V praxi je potrebné
používať úplné znenie zákona o DPH (www.slov-lex.sk).
1) Znížená sadzba DPH 10 % zo základu dane sa uplatňuje na – tovary a služby,
ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky registrovaný sociálny podnik, ktorý 100
% svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa, dodáva
oprávnenému zákazníkovi, ak tým nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže
nezlučiteľnému s vnútorným trhom (§ 27/2/b).
2) Oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľné osoba (podnikateľ), ak je
fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomiky alebo subjektom verejnej správy
(§ 27/2/b).
3) Sociálnou ekonomikou je súhrn produktívnych, distribučných alebo
spotrebiteľských aktivít vykonávaných nezávisle od štátnych orgánov, ktorých
hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.
4) Registrovaný sociálny podnik – je sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút
registrovaného sociálneho podniku.
5) Subjektom sociálnej ekonomiky – je občianske združenie, nadácia, neinvestičný
fond, nezisková organizácia, účelové združenie cirkvi, obchodná spoločnosť,
družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ; ak nie sú väčšinovo riadení štátom,
vykonávajú činnosť v oblasti sociálnej ekonomiky a nepodnikajú výhradne za
účelom dosiahnutia zisku alebo zisk používajú spôsobom podľa zákona
o sociálnej ekonomike.
6) Registrovaný sociálny podnik sa môže zlúčiť len s registrovaným sociálnym
podnikom. Štatút registrovaného sociálneho podniku zaniká vrátením štatútu;
Ministerstvo práce zruší štatút ak podnik porušil povinnosti alebo nespĺňa
podmienky alebo vykonával nelegálne zamestnávanie.
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SCHVÁLENÁ NOVELA DPH 2020
(zákon č.317/2019 Z.z.)
Národná rada schválila zákon č.317/2019 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon
č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou
od 1. januára 2020 (www.nrsr.sk; tlač 1341). Ďalej uvádzame tému novely – znížená
10 % sadzba DPH na noviny; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona
(www.slov-lex.sk).
1) Znížená 10 % sadzba DPH sa bude týkať aj ďalších tovarov, ktoré sa vkladajú do
prílohy 7 zákona, a to číselný kód Spoločného colného sadzobníka:
4902 10 00 – Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce
reklamný materiál vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne, okrem novín,
časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál,
v ktorých reklama a inzercia predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 50 %
celkového obsahu výrobku, a okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných
alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých erotický obsah predstavuje
jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu výrobku.
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SCHVÁLENÁ NOVELA DPH 2020
(zákon č.318/2019 Z.z.)
Národná rada schválila zákon č.318/2019 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon
č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou
od 1. januára 2020 (www.nrsr.sk; tlač 1347). Ďalej uvádzame tému novely – znížená
10 % sadzba DPH na potraviny; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona
(www.slov-lex.sk).
1) Znížená 10 % sadzba DPH sa bude týkať aj ďalších tovarov, ktoré sa vkladajú do
prílohy 7 zákona, a to číselný kód Spoločného colného sadzobníka:
0403 – Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo
acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo
ostatné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo
kakao,
0406 – Syry a tvaroh – len ovčia bryndza podľa osobitného predpisu (§ 9/8/a
vyhlášky MPRV SR č.343/2016 Z.z.),
0409 00 00 – Prírodný med,
0701 – Zemiaky, čerstvé alebo chladené,
0702 00 00 – Rajčiaky, čerstvé alebo chladené,
0703 – Cibuľa, šarlotka, cesnak, pór a ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená,
0704 – Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá hlúbovitá zelenina, čerstvé
alebo chladené,
0705 – Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo
chladené,
0707 00 – Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené,
0708 – Strukoviny, lúpané alebo nelúpané, čerstvé alebo chladené,
0709 – Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená,
0808 – Jablká, hrušky a duly, čerstvé,
1905 – Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež
obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhu vhodného na farmaceutické účely,
oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky – len čerstvý chlieb podľa
osobitného predpisu (§ 2/c,i vyhlášky MPRV SR č.24/2014 Z.z.) a len čerstvé pečivo
podľa osobitného predpisu (§ 2/e,i vyhlášky MPRV SR č.24/2014 Z.z.) v hmotnosti
40 g až 50 g,
ex2009 – Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené
a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce cukor alebo ostatné sladidlá – len
šťavy bez pridaného cukru alebo šťavy s pridaným cukrom maximálne 5 g na 100 ml.
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NOVELA DPH 2019
(zákon č.323/2018 Z.z.)
NR SR schválila novelu zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2019; obsahom tejto novely je
preradenie ubytovacích služieb do nižšej sadzby dane. V praxi je potrebné
používať úplné znenie zákona o DPH (www.slov-lex.sk).
1) Znížená sadzba DPH 10 % zo základu dane sa uplatňuje na – ubytovacie služby
(§ 27/2/a). Ide o také ubytovacie služby, ktoré sú zaradené podľa Kódu štatistickej
klasifikácie produktov podľa činností (CPA) pod kód 55-Ubytovacie služby
(príloha 7a).
55 Ubytovacie služby (euronariadenie č.451/2008; www-eur-lex.europa.eu)
55.1 Hotelové a podobné ubytovacie služby
55.10 Hotelové a podobné ubytovacie služby
55.10.1 Služby poskytované v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre
návštevníkov, s denným upratovaním (okrem ubytovania viacerých
návštevníkov v rôznych obdobiach počas roka)
Táto kategória vylučuje:
- ubytovanie viacerých návštevníkov v rôznych obdobiach počas roka mimo svojho
obvyklého bydliska, pozri 55.20.12
55.10.10 Služby poskytované v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre
návštevníkov, s denným upratovaním (okrem ubytovania viacerých
návštevníkov v rôznych obdobiach počas roka)
Táto subkategória zahŕňa:
- poskytovanie ubytovania spravidla na niekoľko dní alebo týždňov v hotelových
izbách,
hotelových apartmánoch, moteloch, v liečebných alebo podobných
zariadeniach s poskytovaním služieb denného upratovania a iných služieb
Táto subkategória vylučuje:
- ubytovanie viacerých návštevníkov v rôznych obdobiach počas roka mimo svojho
obvyklého bydliska, pozri 55.20.12
55.2 Turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby
55.20 Turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby
55.20.1 Turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby
55.20.11 Služby poskytované v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre
návštevníkov v ubytovniach pre mládež, turistických ubytovniach a chatách
Táto subkategória zahŕňa:
- poskytovanie ubytovania v mládežníckych ubytovniach, horských chatách a
dovolenkových chatách s menším rozsahom poskytovaných služieb
55.20.12 Služby poskytované v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre
návštevníkov v obydliach používaných viacerými majiteľmi v rôznych
obdobiach počas roka
Táto subkategória zahŕňa:
- poskytovanie ubytovania v nehnuteľnostiach na určitý časový úsek
55.20.19 Ostatné krátkodobé ubytovacie služby v izbách alebo v ubytovacích
jednotkách pre návštevníkov bez denného upratovania
Táto subkategória zahŕňa:
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- ubytovacie služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách (so službami, ktoré sa
poskytujú menej ako denne), napr. v prázdninových domoch, hosťovských bytoch,
bungalovoch a chatách pre osoby, ktoré pravidelne odchádzajú z miesta bydliska
a potrebujú ubytovanie denného alebo týždenného charakteru
55.3 Prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov
55.30 Prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov
55.30.1 Prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov
55.30.11 Služby táborísk
Táto subkategória zahŕňa:
- poskytovanie miesta pre rekreačné vozidlá alebo stany, pre osoby, ktoré opustili
svoje sídla na niekoľko dní alebo týždňov
- poskytnutie miest pod ochrannými prístreškami alebo miest na táborenie, miest pre
rozloženie stanov a spacích vakov
Táto subkategória vylučuje:
- horské chaty, chatky a mládežnícke hostely, pozri 55.20.11
55.30.12 Služby rekreačných a dovolenkových kempov
Táto subkategória zahŕňa:
- poskytovanie nocľahu, kombinovaného so stravou a rekreačnými alebo školiacimi
službami v kampingovom komplexe pre dospelých, mládež alebo deti s účtovaním
kompletných služieb
55.9 Ostatné ubytovacie služby
55.90 Ostatné ubytovacie služby
55.90.1 Ostatné ubytovacie služby
55.90.11 Ubytovacie služby poskytované v študentských domovoch alebo
školských internátoch
Táto subkategória zahŕňa:
- poskytovanie ubytovania v študentských domovoch a školských internátoch, ktoré
sú súčasťou škôl a univerzít
Táto subkategória vylučuje:
- poskytovanie ubytovania v študentských domovoch a školských internátoch pre
účastníkov konferencií alebo turistov počas dovolenky, pozri 55.20.19
55.90.12 Služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách v ubytovniach pre
robotníkov
Táto subkategória zahŕňa:
- poskytovanie ubytovania v ubytovniach pre robotníkov alebo kempoch zvyčajne na
krátky čas alebo na sezónu
55.90.13
Spacie (lôžkové) vozne a podobné dopravné prostriedky na
prenocovanie
55.90.19 Ostatné ubytovacie služby i. n.
Táto subkategória zahŕňa:
- poskytovanie ubytovania v izbách alebo ubytovacích jednotkách pre miestnych
obyvateľov trvale ubytovaných v izbách alebo penziónoch a miestnych kluboch
Táto subkategória vylučuje:
- mládežnícke ubytovne, pozri 55.20.11
- študentské domovy, školské internáty, pozri 55.90.11
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NOVELA ZÁKONA O DPH (rok 2020)
(zákon č.368/2019 Z.z.)
Národná rada SR schválila zákon č.368/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
s účinnosťou od 1. januára 2020 (www.nrsr.sk; tlač 1594). Táto rešerš prináša
stručný prehľad vybraných zmien; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona
o DPH (www.slov-lex.sk).
1) Za určitých podmienok je po 5 rokoch oslobodené od dane aj dodanie bytu,
apartmánu alebo nebytového priestoru (§ 38/7); pri dodaní takéhoto
oslobodeného plnenia predávajúca osoba – sa nestáva platiteľom zo zákona
prekročením obratu (§ 4/4).
2) Novela preberá eurosmernicu 2018/1910, okrem iného aj režim call-off stock
(konsignačný sklad), ktorý predstavuje súbežné splnenie 5 podmienok,
zjednodušene povedané sú to tieto: (1) tovar je odoslaný do iného členského
štátu z tuzemska; (2) predávajúci nie je usídlený v predmetnom členskom štáte;
(3); budúci kupujúci je vopred známy a je registrovaným platiteľom v predmetnom
členskom štáte; (4) predávajúci uviedol premiestnenie tovaru v záznamoch; (5)
predávajúci uvedie v súhrnnom výkaze IČ DPH kupujúceho pridelené
predmetným členským štátom (§ 8a/1). (Poznámka – uplatneniu režimu call-off
stock nebráni skutočnosť, ak predávajúci má popri tom v predmetnom členskom
štáte svoje registračné číslo pre daň).
3) Vopred známy zahraničný kupujúci z iného ČŠ, musí v lehote do 12 mesiacov
tovar naskladnený v konsignačnom sklade kúpiť (previesť) do svojho vlastníctva,
a až v tomto čase predaja (prevodu vlastníctva) sa to pre slovenského
predávajúceho považuje za oslobodené dodanie do iného členského štátu (§
8a/2); pričom na predtým uskutočnené premiestnenie daného tovaru sa nebude
prihliadať (§ 8/4).
4) Ak v lehote do 12 mesiacov po skončení prepravy tovaru do zahraničného
konsignačného skladu v inom členskom štáte, nebol tovar dodaný (predaný s
prevodom vlastníctva) vopred známemu kupujúcemu – ide o premiestnenie
tovaru (§ 8/4) s dôsledkami sa po márnom uplynutí lehoty 12 mesiacov
zaregistrovať v inom členskom štáte z titulu nadobudnutia tovaru (§ 8a/3), teda
zaniká zjednodušená metodika konsignačného skladu (call-off stock); rovnako aj
v okamihu porušenia iných podmienok (§ 8a/6). Strata tovaru (tovar chýba inventúrny rozdiel), zničenie alebo krádež tovaru v konsignačnom sklade – tiež
znamená, že došlo k premiestneniu tovaru s povinnosťou registrácie. V týchto
prípadoch sa má za to, že podmienky sa prestali plniť v deň, keď došlo k zničeniu,
strate alebo krádeži tovaru; ak takýto deň nie je možné určiť, potom v deň, keď sa
zistilo, že tovar je zničený alebo chýba.
5) Preto boli v tomto smere novelizované aj pravidlá pre vedenie záznamov;
v záznamoch sa vedie premiestnenie tovaru, vrátenie tovaru alebo nahradenie
zdaniteľnej osoby v režime call-off stock, resp. tovar prepravený do tuzemska
z iného členského štátu v tomto režime (§ 70/2/g,h; § 70/4/d). Záznamová
povinnosť je upravená v článku 54a vykonávacieho euronariadenia 282/2011
v znení neskorších predpisov.
6) Taktiež boli novelizované pravidlá pre súhrnný výkaz; súhrnný výkaz sa podáva aj
pri odoslaní alebo preprave tovaru v režime call-off stock (konsignačný sklad),
1
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uvádza sa napríklad zdaniteľná osoba, pre ktorú bol odoslaný alebo prepravený
tovar, a uvádza sa tiež vrátený tovar v tomto režime (§ 80/1/e-g; § 80/4/f).
Slovenský dodávateľ bude povinný podať súhrnný výkaz dvakrát, prvýkrát
v období prepravy tovaru v režime call of stock (§ 80/1/e), a druhýkrát v období,
v ktorom došlo ku dodaniu tovaru (§ 80/1/a).
7) Po novele bude teda zákon obsahovať komplexne problematiku režimu call-off
stock (konsignačný sklad), a to tak smerom zo SR (§ 8a), ako aj v „zrkadlovej“
novelizovanej úprave smerom do SR (§ 11a), keď nadobudnutie tovaru
samozdaní slovenský kupujúci (v čase kúpy – prevodu vlastníctva), pričom
zahraničný predávajúci z iného členského štátu sa nemusí v SR z tohto dôvodu
registrovať.
8) Ak bol tovar premiestnený do SR z iného členského štátu pred účinnosťou tohto
zákona postupuje sa podľa podmienok § 11a doterajšieho znenia zákona (§
85kh).
9) Miestom dodania tovaru s prepravou je miesto začatia prepravy (§ 13/1/a).
Novela zavádza priradenie prepravy pri reťazovom obchode v rámci EÚ (tzv. dve
dodania, jedna preprava), lebo tu dochádzalo často k súdnym sporom (pozri C245/04 EMAG, C-430/09 Euro Tyre). Zákon definuje tieto zúčastnené osoby –
prvý dodávateľ, prostredná osoba, konečný zákazník. Ak je ten istý tovar
predmetom viacerých po seba nasledujúcich dodaní priamo od prvého
dodávateľa konečnému zákazníkovi v reťazci dodaní v EÚ – preprava sa priradí
len k dodaniu od prvého dodávateľa pre prostrednú osobu – okrem výnimky
v druhej vete (§ 13a/1).
10) Výnimka priradenia prepravy – ak prostredná osoba oznámila svojmu
dodávateľovi IČ DPH, ktoré jej pridelil členský štát, z ktorého sa tovar prepravil,
preprava sa priradí len k dodaniu tovaru, od prostrednej osoby pre konečného
zákazníka (§ 13a/1 druhá veta). V tomto prípade výnimky – prvý dodávateľ
nemôže uplatniť oslobodenie od dane, lebo uskutočnil dodanie bez prepravy
(nepohyblivá dodávka) a miestom dodanie je miesto, kde sa tovar v čase dodania
nachádza (§ 13/1/c).
11) Prostredná osoba – je dodávateľ, ktorý v reťazci dodaní nie je prvým
dodávateľom a ktorý odosiela alebo prepravuje tovar alebo tretia osoba na jeho
účet (§ 13a/2). Pravidlá priradenia prepravy sa vzťahujú aj na prepravu tovaru
prvým odberateľom (§ 13a/3) pri trojstrannom obchode (§ 45/1/d).
12) Pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700
eur vrátane a doba použiteľnosti nad 1 rok (tzv. drobný hmotný dlhodobý majetok)
– je základom dane zostatková cena, podľa fikcie štvorročného rovnomerného
odpisovania (§ 22/5; § 81/6).
13) Oslobodený od dane je nájom nehnuteľnosti alebo jej časti s výnimkou
ubytovacích služieb. Novela upresňuje, že ide o - ubytovacie služby, ktoré patria
do skupín 55.1 až 55.3 a 55.9 euronariadenia 451/2008, ktorým sa zavádza
štatistická klasifikácia produktov; krátkodobé ubytovacie služby v skupine 55.9,
len ak sú poskytované na časové obdobie kratšie ako 3 mesiace (§ 38/3/a; §
38/4).
14) Oslobodené od dane je dodanie tovaru do iného členského štátu, ak nadobúdateľ
je zdaniteľná osoba, ktorá má pridelené IČ DPH v inom členskom štáte,

2
December 2019

Novelizácie predpisov 2019- PKF Slovensko

45 z 53

a doplňuje sa – oznámil svoje IČ DPH dodávateľovi (§ 43/1); ide o transpozíciu
článku 138 smernice.
15) Oslobodené dodanie do iného členského štátu sa neuzná ak dodávateľ nepodal
súhrnný výkaz za príslušné obdobie alebo údaje v podanom súhrnnom výkaze sú
nesprávne, nepravdivé alebo neúplné; to neplatí ak dodávateľ môže dostatočne
odôvodniť nesprávnosť alebo neúplnosť údajov pri následnej výzve správcu dane
(§ 43/9).
16) Pre prehľadnosť, na tomto mieste upozorňujeme na definičné odlíšenie viacerých
skladov, ktoré používa text zákona, aby nedošlo k ich zámene, lebo niektoré
pravidlá sa opakujú (oznamovanie, záznamy, zodpovednosť), lebo sú rovnaké pre
všetky sklady. Colný sklad definujú európske colné predpisy (viď poznámka pod
čiarou k odkazu 25), osobitný sklad definuje zákon o DPH (§ 48d) a daňový sklad
je pojmom zo zákona č.98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení neskorších predpisov.
17) Upresňuje sa znenie § 48c ods. 1 zákona, kde sú podmienky oslobodenia od
dane dodania špecifického tovaru podľa novelizovanej prílohy 9 časti I zákona
(colné číslo: ex 2709 00 90 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov,
surové – Ostatné – len surová ropa) v colnom sklade a osobitnom sklade;
oslobodené sú aj súvisiace služby, napr. skladovanie, ocenenie a služby na
tovare, preprava tovaru (§ 48c/1; § 48c/6; § 69/2). Ide o transpozíciu článku 154
a nasledujúcich smernice.
18) Žiadosť o registráciu pre daň nie je povinná podať zahraničná osoba, ak dodáva
len, doplňuje sa – tovar a služby oslobodené od dane podľa § 48c/1,2 zákona (§
5/1/h). Tiež sa nemusí registrovať zahraničná osoba, ak dodáva – tovar a služby
oslobodené od dane podľa § 28 až 42 zákona (§ 5/1/g).
19) Osoba, ktorá spôsobí, že sa na tovar prestane vzťahovať uvedené oslobodenie
tovaru v colnom sklade a osobitnom sklade je povinná platiť daň, doplňuje sa – ak
pritom ide o zahraničnú osobu a nie je platiteľom je povinná sa v SR registrovať
(§ 48c/5).
20) Osoba, ktorá dodá špecifický tovar (surovú ropu) oslobodený od dane, je povinná
do 10 dní odo dňa dodania tovaru oznámiť držiteľovi povolenia na
prevádzkovanie colného skladu – obchodné meno osoby, ktorej tovar dodala,
dátum a množstvo dodaného tovaru (§ 48ca/1).
21) Ak sa na oslobodený špecifický tovar (surová ropa) prestane vzťahovať
oslobodenie inak ako zdaneným predajom z colného skladu (napr. vyňatie tovaru
zo skladu, prepustenie do aktívneho zušľachťovacieho styku) – osoba, ktorá
spôsobí koniec oslobodeného režimu colné uskladňovanie je povinná platiť daň (§
48ca/2).
22) Osoba, ktorá spôsobí koniec oslobodeného režimu colné uskladňovanie je
povinná oznámiť colnému skladu svoje IČ DPH a doručiť mu súvisiacu prijatú
faktúru a súvisiacu vystavenú faktúru (§ 48ca/3); v prípade porušenia zákonných
pravidiel je colný sklad zodpovedný spoločne a nerozdielne za nezaplatenú daň
(§ 48ca/6).
23) Prevádzkovateľ colného skladu je povinný viesť príslušné štruktúrované záznamy,
napr. množstvo tovaru, dátum, osoba, pre ktorú bol tovar umiestnený v colnom
sklade (§ 48ca/4).
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24) Osobitný sklad – je priestorovo ohraničené miesto v tuzemsku určené na
skladovanie tovaru uvedeného v prílohe 9 časti I zákona - surová ropa (§ 48d/1).
Osobitný sklad musí spĺňať zákonom stanovené technické parametre – napríklad
pevne zabudovanú stacionárnu nádrž, používanú ako meradlo objemu, ktorá
musí byť vybavená určeným meradlom (§ 48d/2).
25) Na prevádzkovanie osobitného skladu musí mať platiteľ povolenie daňového
úradu (§ 48d/3), pričom musí spĺňať viaceré podmienky, napríklad – registrovaný
platiteľ, nemá vyhlásený konkurz, nemá daňové nedoplatky, zloží zábezpeku (§
48d/6,7).
26) Pri nesplnení zákonných podmienok povolenie na prevádzkovanie osobitného
skladu zaniká (§ 48d/11). V takom prípade daňový úrad vráti nepoužitú
zábezpeku (§ 48d/13).
27) Ak sa špecifický tovar (surová ropa) vyjme z osobitného skladu inak ako
zdaneným predajom – osoba, ktorá spôsobila vyňatie je povinná platiť daň (§
48d/15).
28) Osoba, ktorá spôsobí vyňatie tovaru z osobitného skladu je povinná oznámiť
osobitnému skladu svoje IČ DPH a doručiť mu súvisiacu prijatú faktúru
a súvisiacu vystavenú faktúru (§ 48d/16); v prípade porušenia zákonných
pravidiel je osobitný sklad zodpovedný spoločne a nerozdielne za nezaplatenú
daň (§ 48d/19).
29) Prevádzkovateľ osobitného skladu je povinný viesť príslušné štruktúrované
záznamy, napr. množstvo tovaru, dátum, osoba, pre ktorú bol tovar umiestnený
v osobitnom sklade (§ 48d/17).
30) Doplňuje sa režim oslobodenia od dane v daňovom sklade; oslobodenie od dane
pri umiestnení motorového benzínu a nafty do daňového skladu v tuzemsku sa
uplatní – ak pred začatím prepravy daňový sklad zloží colnému úradu zábezpeku
v 100 % výške potenciálnej dane (§ 48e/1,4); nadväzne na to sa novelizujú aj iné
súvisiace ustanovenia zákona (§ 48c/2; § 48c/2/c).
31) Ak sa špecifický tovar (nafta, benzín) vyjme z daňového skladu inak ako riadnym
zdaneným predajom – osoba, ktorá spôsobila vyňatie je povinná platiť daň (§
48e/8).
32) Osoba, ktorá spôsobí vyňatie tovaru z daňového skladu je povinná oznámiť
daňovému skladu svoje IČ DPH a doručiť mu súvisiacu prijatú faktúru
a vystavenú faktúru (§ 48e/9); v prípade porušenia pravidiel je daňový sklad
zodpovedný spoločne a nerozdielne za nezaplatenú daň (§ 48e/12).
33) Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný viesť príslušné štruktúrované
záznamy, napr. množstvo tovaru, dátum, osoba, pre ktorú bol tovar umiestnený
v daňovom sklade (§ 48e/10).
34) Odpočet dane - je umožnený aj vtedy, ak platiteľom dane vznikla povinnosť platiť
daň z dôvodu zániku oslobodenia, teda vyňatím tovarov z jednotlivých skladov
bez toho, aby to súviselo so zdaneným dodaním (§ 49/2/b).
35) Podľa dôvodovej správy sa zavádza mechanizmus opravy odpočítanej dane zo
služieb vykonaných na investičnom majetku v súlade s judikatúrou SDEÚ (C322/99 a C-323/99 Fischer a Brandenstein). Platiteľ dane bude povinný opraviť
odpočítanú daň len z tých služieb, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty
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investičného majetku v prípadoch, keď predmetný majetok dodá bezodplatne na
svoju osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu svojich zamestnancov (§ 53a). Pre
opravu odpočítanej dane bude aj časový test, a to 60 kalendárnych mesiacov pri
hnuteľnom investičnom majetku a 240 kalendárnych mesiacov pri nehnuteľnom
investičnom majetku.
36) Ak v priebehu päťročného ochranného obdobia na úpravu odpočítanej dane
platiteľ predá hnuteľný investičný majetok (§ 54/2/a) s uplatnením dane alebo
oslobodením od dane s možnosťou odpočítania dane – posudzuje sa tento
majetok až do uplynutia ochranného obdobia, akoby bol používaný len na
podnikanie (§ 54d/4).
37) Základom dane pri predaji služieb cestovného ruchu je kladný rozdiel medzi
celkovou predajnou cenou požadovanou od zákazníka a skutočnými nákladmi
cestovnej kancelárie za služby cestovného ruchu od iných osôb; ak skutočné
náklady nie sú v čase vzniku daňovej povinnosti známe použijú sa predpokladané
náklady (§ 65/3).
38) Cestovná kancelária musí opraviť základ dane a výšku dane, ak po vzniku
daňovej povinnosti sú skutočné náklady nižšie ako predpokladané náklady alebo
nastala iná skutočnosť, ktorá má za následok zvýšenie základu dane (§ 65/10);
zvýšenie sa uvedie v daňovom priznaní za december (§ 65/12).
39) Cestovná kancelária môže opraviť základ dane a výšku dane, ak po vzniku
daňovej povinnosti sú skutočné náklady vyššie ako predpokladané náklady alebo
nastala iná skutočnosť, ktorá má za následok zníženie základu dane (§ 65/11);
zníženie sa uvedie v daňovom priznaní za december (§ 65/12).
40) Kontrolný výkaz sa podáva len elektronicky vo formáte XML, ktorého opis
dátového rozhrania je zverejnený na webovom sídle FR SR, a doplňuje sa – na
kontrolný výkaz, ktorý platiteľ doručil inak, sa neprihliada (§ 78a/12).
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NOVELA DPH 2019
(zákon č.368/2018 Z.z.)
Národná rada SR schválila zákon č.368/2018 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon
č.289/2008 Z.z. o používaní ERP (www.nrsr.sk; tlač 1129). Súčasťou tohto zákona je
aj nepriama novela zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov
s účinnosťou od 1. apríla 2019. Ďalej uvádzame vybrané zmeny; praxi je potrebné
používať úplné znenie zákona o DPH (www.slov-lex.sk).
1) V nadväznosti na novelu zákona o ERP, sa za zjednodušenú faktúru bude
považovať aj doklad vyhotovený - pokladnicou e-kasa klient (§ 74/3/b).
2) Za faktúru sa považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú
faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje (§ 71/2); ide o jednu z foriem
zjednodušenej faktúry; táto musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry
a údaje, ktoré sa menia – doplňuje sa tak, že číslom pôvodnej faktúry môže byť aj
pôvodný identifikátor pokladničného dokladu (§ 74/3/c).
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NOVELA DPH 2019 - 2020
(zákon č.369/2018 Z.z.)
NR SR schválila novelu zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov s rôznou účinnosťou (www.nrsr.sk; tlač 1132), ako je uvedené
nižšie. Táto rešerš prináša stručný prehľad zmien; v praxi je potrebné používať úplné
znenie zákona (www.slov-lex.sk).
Rok 2019 – účinnosť od 1. januára 2019
1) Zrušuje sa nástroj – zábezpeka na daň; z toho dôvodu sa upravujú príslušné
ustanovenia zákona (§ 4/3; § 4c). Už vydané rozhodnutia o zložení zábezpeky sa
zrušia a už zaplatené peniaze na zábezpeku sa vrátia (§ 85kg/2). V dôvodovej
správe sa uvádza, že tento nástroj už nie je potrebný vzhľadom na efektívnejší
boj proti daňovým podvodom.
2) Dodanie podniku alebo časti podniku (organizačná zložka) je pojmom EÚ, nie je
preto potrebné, aby sa predaj podniku riadil výlučne slovenským Obchodným
zákonníkom; preto sa na viacerých miestach vypúšťa odkaz na Obchodný
zákonník (§ 4/4; § 10/1; § 22/7).
3) Zavádza sa nová definícia obratu na účely DPH v súlade s článkom 288
eurosmernice 2006/112/ES. Doterajší účtovný pojem výnosy (príjmy) sa nahrádza
pojmom - hodnota. Podľa dôvodovej správy zmena znamená, že do obratu sa
zahrnie protihodnota podľa § 22 ods. 1 zákona o DPH, resp. sa nezahrnie fiktívna
protihodnota bezodplatne dodaných tovarov ani trhová hodnota podľa § 22 ods. 8
zákona o DPH. Platby prijaté vopred (preddavkové platby) sa zahrnú do obratu až
v zdaňovacom období, v ktorom bolo plnenie dodané (§ 4/7). Z dôvodu zmeny
definície obratu sa vykonajú príslušné úpravy aj pri výpočte koeficientu (§ 50/2);
nábeh na novú definíciu upravujú prechodné ustanovenia (§ 85kg/1,6).
4) Upresňuje sa pojem dodanie tovaru na osobnú spotrebu (§ 8/3) - ak pri kúpe
tohto tovaru alebo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou bola daň odpočítaná
(predtým „odpočítateľná“) - ide o dodanie tovaru za protihodnotu s povinnosťou
odviesť daň na výstupe. Podľa dôvodovej správy ide o zosúladenie s článkom 16
eurosmernice o DPH. Ak platiteľ odpočítal daň pomerne alebo vykonal úpravu
odpočítanej dane, zohľadní to pri výpočte dane na výstupe (§ 22/5).
5) Pojem finančný lízing má byť v EÚ vykladaný jednotne, preto sa pri cezhraničnom
lízingu vypúšťa pravidlo o posudzovaní v druhom členskom štáte (§ 8/7; §
11/1,3). Finančný lízing je podľa eurosmernice o DPH dodaním tovaru (článok
14/1/b).
6) Vybrané digitálne služby – je pracovné označenie telekomunikačných služieb,
služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb.
Miestom dodania vybraných digitálnych služieb nezdaniteľnej osobe usadenej
v inom členskom štáte, ako je členský štát usadenia dodávateľa – je miesto
usadenia dodávateľa, ak je tento usadený len v jednom členskom štáte a hodnota
služieb bez dane pre kupujúcich z iných členských štátov v danom roku a tiež
v predchádzajúcom roku nepresiahne sumu 10.000 eur (§ 16/14). Podľa
dôvodovej správy je cieľom v prípadoch malých dodávateľov zúžiť povinnosť
registrácie len v štáte usídlenia dodávateľa. Dodávateľ usídlený v SR má
možnosť sa rozhodnúť, že miestom dodania bude štát usídlenia kupujúcej
nezdaniteľnej osoby (§ 16/16).
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7) Osobitná úprava uplatňovania dane pre vybrané digitálne služby podľa § 68a a §
68b sa bude vzťahovať len na služby, ktorých miestom dodania je členský štát,
v ktorom je usídlená kupujúca nezdaniteľná osoba (§ 68 a/ až d/).
8) Platiteľ, ktorý dodáva stavbu alebo časť stavby, ktorá spĺňa podmienky na
oslobodenie (napr. časový test 5 rokov po kolaudácii) sa môže rozhodnúť, že
dodanie nebude oslobodené od dane; to neplatí pri dodaní stavby určenej na
bývanie, dodaní jednotlivého bytu a dodaní jednotlivého apartmánu v bytovom
dome (§ 38/8; § 69/12/c). Určenie stavby na bývanie vyplýva z kolaudačného
rozhodnutia.
9) Platiteľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť zdaniteľnej osobe, sa môže rozhodnúť, že
nájom nebude oslobodený od dane; to neplatí pre nájom bytu, rodinného domu
a nájom apartmánu v bytovom dome – tieto sú vždy oslobodené (§ 38/5). Podľa
dôvodovej správy vyplýva obmedzenie rozsahu voľby zdaňovať prenájom
nehnuteľností z judikatúry SDEÚ (rozsudky C-381/97; C-487/01). Zmena sa
vzťahuje na zmluvy o nájme nehnuteľnosti uzavreté po 31.12. 2018 (§ 85kg/5).
10) Podľa judikatúry SDEÚ (C-308/16) je možné zdaňovať dodanie nielen nových
budov ale aj dodanie použitých alebo starých budov. Časový test 5 rokov na
oslobodenie od dane sa bude vzťahovať aj na kolaudáciu, ktorou sa povolila
zmena účelu užívania stavby, ak stavebné práce sú najmenej 40 % z hodnoty
stavby pred začatím stavebných prác, pričom sa použije ocenenie porovnateľnej
stavby na voľnom trhu (§ 38/1/b; § 85kg/4).
11) Časový test 5 rokov na oslobodenie od dane sa bude vzťahovať aj na kolaudáciu,
ktorou došlo k podstatnej zmene podmienok doterajšieho užívania stavby, ak
stavebné práce sú najmenej 40 % z hodnoty stavby pred začatím stavebných
prác (§ 38/1/c; § 85kg/4).
12) Osobitné podmienky oslobodenia od dane sa zavádzajú pri dodaní – jednotlivého
bytu, jednotlivého apartmánu alebo jednotlivého nebytového priestoru. Tiež tu
platí časový test na oslobodenie od dane po 5 rokoch od kolaudácie podobne ako
pri stavbách všeobecne (§ 38/7; § 85kg/4), ale nie je tu možnosť dobrovoľne sa
rozhodnúť pre zdanenie (§ 38/8). Inak povedané, vždy bude predaj oslobodený,
preto sa vždy bude testovať vrátenie odpočítanej dane (§ 54).
13) Ak platiteľ nadobudne investičný majetok formou finančného lízingu, pri ktorom po
nadobudnutí zmení účel jeho použitia – ochranná doba 5 alebo 20 rokov na
úpravu odpočítanej dane sa testuje od roku, v ktorom bol investičný majetok
odovzdaný do užívania (nie do vlastníctva) platiteľovi (§ 54/4; § 54a/2).
Obstarávacou cenou investičného majetku sa pre účely úpravy odpočítanej dane
rozumie aj – hodnota splátok pri finančnom lízingu (príloha 1).
14) Platiteľ, ktorý odpočítal časť dane pri hnuteľnom investičnom majetku (§ 49/5),
upraví odpočítanú daň, ak neskôr zmení rozsah použitia majetku na účely
podnikania a na iný účel ako na podnikanie (§ 54d).
15) V záujme podpory cestovného ruchu sa zavádza vracanie dane cestujúcim
z tretích štátov pri vývoze tovaru – využitím elektronických prostriedkov
prostredníctvom poverenej osoby, ktorá má uzavretú dohodu o vrátení dane s FR
SR (§ 59/4,5; § 60/6-9).
16) Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín
a tovarov z kovov sa neuplatní, ak je tam vyhotovená zjednodušená faktúra
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napríklad doklad z ERP – lebo zjednodušený doklad neobsahuje údaje potrebné
k zdaneniu formou prenosu (§ 69/12/f,g).
17) Rozširuje sa povinnosť vedenia záznamov (§ 70/2/d) - o dodaní služby s miestom
dodania v treťom štáte, dodaní služby s miestom dodania v inom členskom štáte
(§ 15/1), ktorá je oslobodená od dane, a dodaní služby s miestom dodania v inom
členskom štáte (§ 16/1-4,10,11).
18) Rozširuje sa povinnosť vedenia záznamov (§ 70/2/e) - o dodaní tovaru
s inštaláciou alebo montážou s miestom dodania v inom členskom štáte, ak sa
preprava tohto tovaru začala v tuzemsku.
19) Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru (§ 72/1/h) – pri dodaní vybraných digitálnych
služieb (§ 16/14) s miestom dodania v inom členskom štáte právnickej osobe,
ktorá nie je zdaniteľnou osobou a nie je identifikovaná pre daň v inom členskom
štáte, ak uplatňuje osobitnú úpravu (§ 68a, § 68b).
20) Zahraničná osoba z tretieho štátu je povinná vyhotoviť faktúru pri dodaní tovaru
alebo dodaní služby s miestom dodania v tuzemsku; to neplatí, ak má táto osoba
na území EÚ prevádzkareň, ktorá sa zúčastňuje na tomto plnení (§ 72/3).
Rok 2019 – účinnosť od 1. októbra 2019
1) Zavádzajú sa pravidlá pri dodaní tovaru a služby pri použití poukazu v súlade
s eurosmernicou 2016/1065 – s účinnosťou od 1. októbra 2019. Poukaz je
nástroj spojený s povinnosťou ho prijať ako protihodnotu za dodanie konkrétneho
plnenia alebo je na ňom uvedená totožnosť možných dodávateľov (§ 9a/1/a).
2) Jednoúčelový poukaz obsahuje miesto dodania konkrétneho plnenia a k tomu
prislúchajúcu daň (§ 9a/1/b); ak poukaz neobsahuje tieto parametre, potom je to –
viacúčelový poukaz ((§ 9a/1/c). Pravidlá sa vzťahujú na poukazy vystavené po
30. septembri 2019 (§ 85kg/3).
3) Jednoúčelový poukaz - každý prevod uskutočnený zdaniteľnou osobou vo
vlastnom mene (aj pri priamom zastúpení inou osobou) sa považuje za dodanie
konkrétneho plnenia; skutočné plnenie sa už nepovažuje za samostatnú
transakciu, teda sa nezdaňuje (§ 9a/2,3).
4) Jednoúčelový poukaz – v praxi budú aj situácie, že poukaz vystaví a vo svojom
mene distribuuje iná osoba (vystaviteľ) ako je dodávateľ plnenia (dodávateľ).
V takom prípade sa má za to, že dodávateľ dodal vystaviteľovi plnenie podľa
poukazu – pričom k tomuto prevodu dôjde súčasne v momente, keď dodávateľ
výmenou za poukaz odovzdá plnenie zákazníkovi (§ 9a/4). Podľa dôvodovej
správy je zdaniteľné plnenie len medzi vystavovateľom a dodávateľom; transakcia
odovzdania plnenia medzi dodávateľom a zákazníkom je mimo režimu DPH.
5) Viacúčelový poukaz – predmetom dane je skutočné odovzdanie plnenia; každý
predchádzajúci prevod viacúčelového poukazu nie je predmetom dane (§ 9a/5).
6) Viacúčelový poukaz – v prípade prevodu inou osobou ako dodávateľ - predmetom
dane sú len súvisiace služby napríklad distribučné služby a reklamné služby (§
9a/6).
7) Viacúčelový poukaz – základom dane pri dodaní plnenia je protihodnota
zaplatená za poukaz znížená o daň (tzv. výpočet zhora); ak dodávateľ nemá
informáciu o tejto sume, základom dane je nominálna hodnota znížená o daň (§
22/10). Pre úplnosť uvádzame výpočet zhora: (suma x sadzba) : (100 + sadzba).
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Rok 2020 – účinnosť od 1. januára 2020
1) Z dôvodovej správy vyplýva, že eurosmernica Rady 2006/112/ES o DPH
umožňuje, aby členské štáty EÚ implementovali do svojej národnej legislatívy
oslobodenie od DPH pri transakciách spojených s medzinárodným obchodom;
v praxi ide najmä o dodávky tovarov, ktoré sú umiestnené v colných skladoch
alebo osobitných skladoch.
2) Takéto oslobodenie má zavedené viacero členských štátov EÚ. Takéto
oslobodenie umožní aj v SR obchodovanie na burze bez DPH, ak predmetný
tovar (surová ropa, nafta, benzín) neopustí colný sklad alebo osobitný sklad na
území SR.
3) Zavádza sa - oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených
s medzinárodným obchodom. Oslobodené od dane je dodanie tovaru uvedeného
v prílohe 9 časti I označeného v colnom sadzobníku kódom 27090090 (ropné
oleje) v colnom sklade a v osobitnom sklade (§ 48c/1). Oslobodenie sa
nevzťahuje na dodanie tovarov, ktoré sú určené na konečné použitie alebo
spotrebu (§ 48c/3).
4) Oslobodený od dane je dovoz tovaru (dodanie tovaru, nadobudnutie tovaru
v tuzemsku z iného členského štátu) uvedeného v prílohe 9 časti II (rôzne ropné
oleje - spolu 11 položiek colného sadzobníka), ktorý je určený na umiestnenie do
daňového skladu (§ 48c/2); oslobodenie sa nevzťahuje na dodanie tovarov, ktoré
sú určené na konečné použitie alebo spotrebu (§ 48c/3).
5) Osoba, ktorá spôsobí, že sa na tovar prestane vzťahovať režim oslobodenia – je
povinná platiť daň (§ 48c/5). Výška splatnej dane po ukončení režimu
oslobodenia zodpovedá výške dane, ktorá by bola splatná, keby každý
uskutočnený zdaniteľný obchod podliehal dani (§ 48c/4).
6) Osobitným skladom sa rozumie priestorovo ohraničené miesto v tuzemsku,
v ktorom sa v rámci podnikania predmetný tovar (ropné oleje kód 27090090)
skladuje, prijíma alebo odosiela. Osobitný sklad musí spĺňať podmienky podľa
zákona č.98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších
predpisov (§ 48d/1).
7) Zdaniteľná osoba, ktorá chce prevádzkovať osobitný sklad, je povinná požiadať
colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie osobitného skladu; na podanie
žiadosti sa vzťahuje zákon č.98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení neskorších predpisov (§ 48d/2).
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