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04 Priame dane:

 • Rozsudok Najvyššieho správneho súdu ČR vo veci zneužitia práva v súvislosti s Debt Push Down 
štruktúrou  

NSS ČR vo svojom rozhodnutí potvrdil rozhodnutie správcu dane vo veci spochybnenia daňovej uznateľnosti 
úrokov z akvizičného úveru prijatého v rámci skupiny za účelom vykonania vnútroskupinovej reštrukturalizácie. 
NSS ČR dospel k záveru, že aj cez rešpektovanie slobody jednotlivcov usporiadať si svoje podnikanie tak, aby 
si znížili svoju daňovú povinnosť, existuje taká sloboda len v rozsahu legálnych možností.

 • Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 zákona  
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2016

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo metodický pokyn zameraný na problematiku platenia 
preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby počnúc preddavkovým obdobím, ktoré začína prvým dňom 
nasledujúcim po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2015.

 • Informácia o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu o určení vzorov tlačív používaných  
v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti za rok 2015 a 2016.

08 Nepriame dane:

 • Informácie k tuzemskému samozdaneniu pri stavebných prácach

V nadväznosti na zavedenie tuzemského samozdanenia pri stavebných prácach na príjemcu plnenia  
od 1. 1. 2016 zverejnilo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky usmernenie ako aj vysvetlivky  
k uplatňovaniu prenosu daňovej povinnosti v sektore stavebníctva.

 • Usmernenie k uplatneniu zníženej sadzby DPH v prípade vybraných potravín

Colný úrad Bratislava zverejnil zoznam vybraných potravín uvedených v prílohe č. 7 k zákonu o DPH, 
ktoré od 1. 1. 2016 podliehajú zníženej sadzbe DPH.

 • Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania DPH na základe prijatia platby  
za dodanie tovaru alebo služby

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v nadväznosti na novelu zákona o DPH zverejnilo  
na svojej stránke metodický pokyn k novo-zavedenej úprave uplatňovania DPH na základe prijatia 
platby za dodanie tovaru alebo služby podľa § 68 písm. d) zákona o DPH.

 • Aktualizovaný metodický pokyn k zábezpeke na daň

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v nadväznosti na novelu zákona o DPH zverejnilo na svojej 
stránke aktualizovaný metodický pokyn k zábezpeke na daň podľa zákona o DPH.
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10 Právne:

 • Novela Občianskeho súdneho poriadku

Novela zvyšuje ochranu spotrebiteľa pred zneužívaním niektorých právnych inštitútov  
(napr. zmenky) proti spotrebiteľovi.

 • Novela zákona o súdnych poplatkoch

Novela upravuje výšku súdnych poplatkov vo veciach obchodného registra.

 • Zákon o štatutárnom audite

Zákonom je do slovenského právneho poriadku transponovaná smernica Európskeho parlamentu 
a Rady č. 2014/56/EÚ, ktorou sa mení smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných 
účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok.

 • Deloitte Legal Dbriefs

Pozývame Vás zúčastniť sa Deloitte Legal Dbriefs – živých webových prenosov (podcastov)  
na aktuálne právne témy.

12 Účtovníctvo:

 • Zmeny v postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného 
účtovníctva

V súvislosti s novelou zákona o účtovníctve platnou od 1. januára 2016 vydalo Ministerstvo financií 
SR opatrenie, ktorým sa menia a dopĺňajú postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave 
podvojného účtovníctva. 

 • Zmeny týkajúce sa zostavovania individuálnej účtovnej závierky malej a veľkej účtovnej 
jednotky

Ministerstvo financií SR vydalo opatrenia, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej 
účtovnej závierke a rozsahu údajov určených na zverejnenie z individuálnej účtovnej závierky malej 
a veľkej účtovnej jednotky. 

 • Doplnenie zákona o účtovníctve

V súvislosti s prijatím nového zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite, bol doplnený aj 
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 • Schvaľovanie IFRS v Európskej únii 

V decembri 2015 Európska únia prijala Dodatky k IAS 27: Metóda vlastného imania v individuálnej 
účtovnej závierke, Dodatky k IAS 1: Iniciatíva pre zverejňovanie informácií a Každoročné zlepšenia 
IFRS: cyklus 2012 – 2014 s účinnosťou od 1. januára 2016. 

 • Rada IASB vydala štandard IFRS 16 Lízingy

Dňa 13. januára 2016 vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) nový štandard IFRS 
16 Lízingy. Tento nový štandard nahrádza štandard IAS 17 – Lízingy a súvisiace interpretácie  
s účinnosťou od 1. januára 2019. Tento štandard ešte nebol prijatý Európskou úniou. 
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18 Iné:

 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky  
o platnosti zmluvy o sociálnom zabezpečení s Macedónskou republikou

Dňa 1. decembra 2015 nadobudla platnosť zmluva o sociálnom zabezpečení medzi Slovenskou 
republikou a Macedónskou republikou.

 • Informácia k zmene výšky odvodov na zdravotné a sociálne poistenie od 1. januára 2016

S účinnosťou od 1. januára 2016 sa na rok 2016 mení výška maximálneho vymeriavacieho základu  
pre výpočet odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, ktorá predstavuje v úhrne mesačne najviac 
sumu 4 290 EU.

 • Dbriefs

Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
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Rozsudok Najvyššieho správneho súdu 
ČR vo veci zneužitia práva v súvislosti 
so štruktúrou Debt Push Down

Interpretácia pojmu zneužitie daňového práva nie je 
jednoznačná. Na základe doterajších judikátov  
v oblasti daňového práva bolo daňovým subjektom  
vo všeobecnosti priznávané právo vybrať si daňovo 
optimálne riešenie spomedzi viacerých alternatív.  

V priebehu minulého roka v tejto otázke Nejvyšší správní 
soud České republiky („NSS ČR“) vydal rozhodnutie  
(9 Afs 57/2015; CTP Property VI, a.s. proti Odvolací 
finanční ředitelství ČR), v ktorom sa  zaoberal otázkou 
daňovej uznateľnosti úrokov z akvizičného úveru prijatého 
v rámci skupiny na účely vykonania vnútroskupinovej 
reštrukturalizácie. 

V merite veci tohto rozhodnutia NSS ČR postavil na misku 
váh na jednej strane práva daňových subjektov (právo 
usporiadania podnikania tak, aby daňová povinnosť bola 
čo najnižšia) a na druhej strane základné znaky zneužitia 
práva.  NSS ČR dospel k záveru, že vnútroskupinový úver 
prijatý na účely vnútroskupinovej akvizície, ktorého 
vykonanie daným spôsobom nemá žiadne racionálne 
ekonomické opodstatnenie (napr. zmena vlastníckej 
štruktúry, nová akvizícia, zjednotenie manažmentu 

alebo úspora prevádzkových nákladov), je nevyhnutné 
považovať za nastolenie čisto formálneho právneho 
stavu, ktorého jediným účelom je získať daňové 
zvýhodnenie, na ktoré by daňový subjekt za bežných 
okolností nemal nárok. 

Pri posudzovaní otázky, či došlo k zneužitiu práva, 
skúmajú súdy v Českej republike splnenie týchto dvoch 
podmienok: i) či bolo výsledkom dotknutých plnení 
získanie daňového zvýhodnenia, ktorého poskytnutie bolo 
v rozpore s cieľom sledovaným určitým ustanovením 
daňového zákona a ii) či zo všetkých objektívnych 
okolností vyplývalo, že hlavným účelom (t. j. nie 
jediným) dotknutých plnení bolo získanie daňového 
zvýhodnenia, na ktoré by inak daňový subjekt nemal 
nárok. Zákaz zneužitia práva pritom nie je relevantný, 
pokiaľ môžu mať dotknuté plnenia aj iné, ekonomicky 
racionálne odôvodnenia. 

NSS ČR pritom dospel k záveru, že aj napriek rešpektovaniu 
slobody jednotlivcov usporiadať si svoje podnikanie tak, 
aby si znížili svoju daňovú povinnosť, existuje taká sloboda 
len v rozsahu legálnych možností. Je potrebné rozlišovať 
situácie, keď daňový subjekt volí z rôznych alternatív, 
ktoré majú svoj samostatný zmysel, tú alternatívu, ktorá 
je pre neho daňovo najvýhodnejšia, čo je legálny postup, 
od situácie, keď práve hlavným zmyslom danej činnosti či 
transakcie je získanie daňového zvýhodnenia. 

Priame dane
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Je nutné uviesť, že NSS ČR nespochybnil tvrdenie 
sťažovateľa, že závisí čisto od podnikateľských rozhodnutí 
daňového subjektu, či bude pre neho výhodnejšie 
financovať činnosť z vlastných alebo cudzích zdrojov.  
V posudzovanej veci nie je rozhodujúci spôsob, akým 
došlo k financovaniu celej reštrukturalizácie, ale dôvody a 
okolnosti, za ktorých bola reštrukturalizácia uskutočnená. 
Podľa NSS ČR je vo vzťahu k vnútropodnikovým 
reštrukturalizáciám nutné vždy zvažovať jednotlivé kroky 
tak, aby ich bolo možné riadne objasniť jednotlivo aj ako 
celok, a preukázať racionálny ekonomický dôvod pre ich 
uskutočnenie.

K uvedenému judikátu je nutné poznamenať, že na základe 
našich skúseností v oblasti daňových kontrol, slovenské 
daňové úrady sledovali uvedený prípad a bezprostredne 
po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku začali uplatňovať 
argumentáciu NSS ČR v skutkovo podobných prípadoch  
na Slovensku.

Metodický pokyn k plateniu 
preddavkov na daň z príjmov 
fyzickej osoby podľa § 34 zákona  
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  
v znení neskorších predpisov  
od 1. januára 2016

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo metodický 
pokyn zameraný na problematiku platenia preddavkov na 
daň z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „preddavky na daň“) 
počnúc preddavkovým obdobím, ktoré začína prvým dňom 
nasledujúcim po uplynutí lehoty na podanie daňového 
priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2015.

1. Povinnosť platiť preddavky na daň

Vznik povinnosti platiť preddavky na daň závisí od výšky 
poslednej známej daňovej povinnosti. Podľa ustanovenia  
§ 34 ods. 1 zákona o dani z príjmov preddavky na daň  
v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého 
posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 EUR. 

2. Periodicita platenia preddavku na daň

Z vypočítanej daňovej povinnosti sa určí periodicita platenia 
preddavkov takto:

•	 Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka 
bude menšia alebo rovná ako 2 500 EUR, daňovník 
nie je povinný platiť preddavky na daň. 

•	 Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka 
presiahla 2 500 Eur a nepresiahla 16 600 EUR, 

daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky 
na  daň, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej 
povinnosti. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné  
do konca každého kalendárneho štvrťroka. 

•	 Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka 
presiahla 16 600 EUR, daňovník je povinný platiť 
mesačné preddavky na daň, a to vo výške 1/12 
poslednej známej daňovej povinnosti. Tieto preddavky 
na daň sú splatné do konca každého kalendárneho 
mesiaca. 

3. Preddavkové obdobie 

Preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa 
nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového 
priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie  
do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania 
v nasledujúcom zdaňovacom období. Po podaní daňového 
priznania za rok 2015 sa preddavkové obdobie začne 
1. 4. 2016 a skončí sa 31. 3. 2017, pričom na trvanie 
preddavkového obdobia má vplyv aj skutočnosť, či 
daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového 
priznania a taktiež, či posledný deň lehoty na podanie 
daňového priznania nepripadne na sobotu, nedeľu alebo 
deň pracovného pokoja.

4. Výpočet preddavkov na daň

Na výšku preddavkov na daň má vplyv štruktúra základu 
dane a posledná známa daňová povinnosť.

Štruktúra základu dane

•	 daňovník, ktorého základ dane tvorí súčet čiastkových 
základov dane z príjmov podľa § 5 a 6 zákona o dani  
z príjmov neplatí preddavky na daň, ak čiastkový 
základ dane zo závislej činnosti tvorí viac ako 50 %  
z tohto súčtu,

•	 ak čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti 
tvorí 50 % a menej zo súčtu čiastkových základov 
dane podľa § 5 a 6, preddavky na daň sa platia  
v polovičnej výške. 

Posledná známa daňová povinnosť je definovaná 
ako daň vypočítaná:

•	 zo základu dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 
zákona o dani z príjmov zníženého o odpočet daňovej 
straty a príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona o dani z 
príjmov uvedeného v poslednom daňovom priznaní,

•	 zníženého o nezdaniteľnú časť na daňovníka platnú  
v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky 
na daň,

Priame dane
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•	 pri použití sadzby dane podľa § 15 písm. a) zákona  
o dani z príjmov platnej v zdaňovacom období, na 
ktoré sú platené preddavky na daň,

•	 takto vypočítaná daň sa zníži o daňový bonus. 

Postup výpočtu preddavkov na daň v preddavkovom 
období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

V tomto preddavkovom období sa platia preddavky na daň 
podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej  
z údajov uvedených v daňovom priznaní typu B za rok 
2015, a to:

•	 zo súčtu čiastkových základov dane uvedených  
na r. 36 + r. 55 + r. 65 a sumy uvedenej na r. 79  
(v prípade uplatnenia metódy vyňatia príjmov po 
znížení aj o údaj uvedený na r. 82 daňového priznania 
typu B za rok 2015)

•	 zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane na 
daňovníka platnú v zdaňovacom období roku 2016,  
t. j. o 3 803,33 EUR, 

•	 pri použití sadzby dane podľa § 15 písm. a) zákona 
platnej v roku 2016,

•	 takto vypočítaná daň sa zníži o sumu daňového 
bonusu uvedenú na r. 95 daňového priznania typu B 
za rok 2015.

5. Zmena poslednej známej daňovej povinnosti

Pri zmene poslednej známej daňovej povinnosti  
z podaného daňového priznania v bežnom zdaňovacom 
období k začiatku preddavkového obdobia sa preddavky 
na daň splatné do začiatku tohto preddavkového obdobia 
nemenia. Ak sú preddavky na daň zaplatené do tejto 
zmeny (do 1. 4. 2016) vyššie ako preddavky na daň 
vypočítané z podaného daňového priznania za rok 2015, 
prevyšujúca suma preddavkov sa započíta na úhradu 
ďalších preddavkov platených po tejto zmene alebo sa  
na základe žiadosti daňovníkovi vráti. 

6. Platenie preddavkov daňovníkmi s príjmami  
zo závislej činnosti v určených prípadoch 

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou  
s príjmami zo závislej činnosti, ktorý vykonáva závislú 
činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane 
ani zahraničným platiteľom dane, platí preddavky na daň 
z týchto príjmov miestne príslušnému správcovi dane 
spôsobom podľa § 35 zákona o dani z príjmov. Tieto 
preddavky sú splatné do konca kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol takýto príjem 
daňovníkovi vyplatený, poukázaný alebo pripísaný na účet. 

 

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou  
s príjmami podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona, ktorý 
vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie 
je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane, je 
povinný platiť preddavky z týchto príjmov. Ak zo zmluvy,  
na základe ktorej tento daňovník poberá príjmy:

a) vyplýva, že na území Slovenskej republiky sa bude 
zdržiavať viac ako 183 dní, platí preddavky na daň 
od začiatku svojho pobytu na území Slovenskej 
republiky,

b) nevyplýva, že na území Slovenskej republiky sa bude 
zdržiavať viac ako 183 dní, platí preddavky až  
za kalendárny mesiac nasledujúci po uplynutí 183 
dní pobytu na území Slovenskej republiky. 

Tieto preddavky sú tiež splatné do konca kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol takýto 
príjem daňovníkovi vyplatený, poukázaný alebo pripísaný 
na účet. 

7. Ukončenie platenia preddavkov na daň

Ak daňovník skončil podnikanie, inú samostatnú zárobkovú 
činnosť, prenájom, poberanie príjmov z použitia diela 
a umeleckého výkonu a výkon závislej činnosti, nie je 
povinný platiť preddavky, a to od platby preddavku, ktorý 
je splatný po dni, v ktorom došlo k zmene rozhodujúcich 
skutočností. V zmysle § 17 ods. 9 zákona sa za skončenie 
podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo 
prenájmu považuje zánik oprávnenia, osvedčenia alebo 
iného rozhodnutia na výkon činnosti, prerušenie alebo 
pozastavenie a neobnovenie podnikania do lehoty  
na podanie daňového priznania alebo skončenie poberania 
príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti 
alebo poberania príjmov z prenájmu. 

8. Kto neplatí preddavky na daň 

Preddavky na daň neplatí daňovník:

•	 ktorý poberal v predchádzajúcom zdaňovacom období 
len príjmy podľa § 7 a § 8 zákona, príjmy z ktorých sa 
daň vyberá zrážkovým spôsobom, alebo len príjmy  
zo závislej činnosti,

•	 ktorý mal kombináciu uvedených príjmov,

•	 ktorý okrem iných druhov príjmov dosahuje aj príjmy  
zo závislej činnosti a tento čiastkový základ dane tvorí 
viac ako 50 % zo súčtu čiastkových základov dane  
z príjmov podľa § 5 a § 6 zákona o dani z príjmov,

•	 ktorého posledná známa daňová povinnosť nepresiahla 
sumu 2 500 EUR. 

Finančné riaditeľstvo SR zároveň poskytuje príklady výpočtu 
preddavkov na daň.

Priame dane
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Informácia o určení vzorov tlačív 
používaných v súvislosti s príjmami 
zo závislej činnosti

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo 
nasledovné vzory tlačív: 

Rok 2015

•	 Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov 
na daň z príjmov zo závislej činnosti 

•	 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov  
zo závislej činnosti

•	 Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby  
zo závislej činnosti 

•	 Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov 
zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým 
zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné 
alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie 
obdobie, o zrazených preddavkoch na daň,  
o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse

•	 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane  
z príjmov fyzickej osoby, ktorej bolo za zdaňovacie 
obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov  
na daň z príjmov zo závislej činnosti

Rok 2016

•	 Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu 
dane na daňovníka a daňového bonusu 

•	 Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby  
zo závislej činnosti 

•	 Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch  
na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré 
zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 
zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a  
o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac.

Platné vzory tlačív sú uverejnené na internetovej stránke 
Ministerstva financií  SR: www.finance.gov.sk 

Priame dane

Valéria Morťaníková 
vmortanikova@deloittece.com

Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com

www.finance.gov.sk%20
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Informácie k tuzemskému 
samozdaneniu pri stavebných 
prácach
S účinnosťou od 1. 1. 2016 je platiteľ, ktorý je 
príjemcom plnenia od iného platiteľa, povinný platiť 
DPH vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác, 
dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy  
o dielo alebo inej obdobnej zmluvy a dodanie tovaru  
s inštaláciou alebo montážou. 

Zákon o DPH pri vyššie uvedených dodaniach odkazuje 
na sekciu F štatistickej klasifikácie produktov podľa 
činností (CPA). Pre ľahšiu orientáciu platiteľov  
v tejto problematike vydalo Finančné riaditeľstvo SR 
usmernenie k zatrieďovaniu stavebných prác do sekcie 
F štatistickej klasifikácie produktov a vysvetlivky ku 
klasifikácii produktov podľa činností (CPA) 2015 – 
sekcia F Stavby a stavebné práce. 

Sekcia F štatistickej klasifikácie produktov, t. j. Stavby a 
stavebné práce, zahŕňa nasledovné divízie 41 – Budovy 
a výstavba budov, 42 – Stavby a práce na stavbe 
inžinierskych stavieb a 43 – Špecializované stavebné 
práce. 

Zverejnené dokumenty poskytujú podrobné informácie 
o tom, ktoré dodania podliehajú tuzemskému 
samozdaneniu v zmysle §69 ods. 12 písm. j) zákona  
o DPH a ktoré idú štandardným režimom, t. j. 
dodávateľ plnenia je osobou povinnou platiť DPH. 

Usmernenie k uplatneniu zníženej 
sadzby DPH v prípade vybraných 
potravín
Usmernenie k uplatneniu zníženej sadzby DPH v 
prípade vybraných potravín uvedených v prílohe č. 7  
k zákonu o DPH účinnému od 1. januára 2016 
obsahuje zoznam tovarov podliehajúcich 10 % sadzbe 
dane z pridanej hodnoty spolu s číselnými kódmi 
Spoločného colného sadzobníka a opisom tovarov. 
Usmernenie zároveň uvádza, ktoré tovary patria, resp. 
nepatria do príslušného kódu Spoločného colného 
sadzobníka. 

Súčasťou usmernenia je príloha, v ktorej sú zatriedené 
vybrané potraviny do položiek Spoločného colného 
sadzobníka, pričom zoznam by sa mal priebežne 
aktualizovať.

Nepriame dane
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Metodický pokyn k osobitnej úprave 
uplatňovania DPH na základe prijatia 
platby za dodanie tovaru alebo služby
Vo zverejnenom metodickom pokyne Finančné riaditeľstvo 
SR bližšie popisuje samotné fungovanie osobitnej úpravy, 
ktorej cieľom by mala byť pomoc malým a stredným 
podnikom, ktoré majú problémy zaplatiť DPH skôr, ako 
prijmú platbu od svojich odberateľov. 

Samotný metodický pokyn je rozsiahly, pričom detailnejšie 
vymedzuje platiteľov DPH, ktorí môžu osobitnú úpravu 
uplatňovať; upresňuje, kedy vzniká daňová povinnosť  
pri uplatňovaní osobitnej úpravy, ako aj informácie o 
odvode a odpočítaní DPH platiteľom, ktorý uplatňuje 
osobitnú úpravu. Metodický pokyn sa venuje aj 
problematike vyhotovovania faktúr, oprave základu dane a 
DPH, resp. pokutám za porušenie povinností v súvislosti  
s uplatňovaním osobitnej úpravy. 

Súčasťou metodického pokynu sú aj praktické príklady, 
ktoré majú platiteľom zjednodušiť orientáciu v osobitnej 
úprave účinnej od 1. 1. 2016.

Aktualizovaný metodický pokyn  
k zábezpeke na daň
Finančné riaditeľstvo aktualizovalo metodický pokyn  
k zábezpeke na daň v nadväznosti na zmeny v § 4 písm. 
c) zákona o DPH účinné od 1. 1. 2016, ktorých cieľom 
by mala byť podpora začínajúcich podnikateľov (zrušenie 
zábezpeky v prípade vykonávania len prípravnej činnosti  
na podnikanie), resp. pristupovanie k nezloženiu zábezpeky 
na DPH ako k daňovému nedoplatku, t. j. žiadosť nebude 
automaticky daňovým úradom zamietnutá.

Nepriame dane

Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@deloittece.com
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Právne

Novela Občianskeho súdneho 
poriadku
Parlament schválil novelu Občianskeho súdneho 
poriadku, ktorý by mal zvýšiť ochranu spotrebiteľa, 
a to najmä pred zneužívaním niektorých právnych 
inštitútov proti spotrebiteľom (napr. zmenky) a zakročiť 
tak proti úžerníkom.

Novela zavádza nové povinnosti navrhovateľa, ktorý 
v súdnom konaní uplatňuje právo zo zmenky alebo 
zo šeku proti fyzickej osobe, a to na účely, aby súd 
mohol preskúmať, či zmenka nevznikla vo vzťahu 
so spotrebiteľom alebo či nejde o nedovolenú, 
resp. nezákonne vydanú zmenku. Navrhovateľ bude 
po novom musieť v žalobe opísať aj rozhodujúce 
skutočnosti týkajúce sa vzťahu so žalovaným a pripojiť 
k žalobe okrem zmenky/šeku aj zmluvu, na základe 
ktorej bola zmenka/šek vystavené.

Zároveň sa novelou vypustila úprava zmenkového 
a šekového platobného rozkazu. V súčasnosti teda 
už nie je možné práva zo zmenky/šeku uplatňovať 
prostredníctvom zmenkového/šekového platobného 
rozkazu, ale súd bude musieť v konaní vydať klasický 
rozsudok.

Novela tiež mení zákon o súdnych exekútoroch, 
kde okrem iného ukladá súdu povinnosť zamietnuť 
žiadosť o poverenie na vykonanie exekúcie, resp. 
zastaviť exekúciu v prípade, že exekučný titul bol 
vydaný v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo 
zmenky a vyšlo najavo, že nárok vznikol v súvislosti 
so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na 
neprijateľné zmluvné podmienky, obmedzenie alebo 
neprípustnosť použitia zmenky alebo rozpor s dobrými 
mravmi alebo so zákonom. Takéto zamietnutie, resp. 
nepovolenie exekúcie bude však zakladať dôvod na 
obnovu konania.

V takomto prípade bude však oprávnený (t. j. 
navrhovateľ ) mať možnosť podať návrh na obnovu 
občianskeho súdneho konania a opätovne sa domáhať 
svojho nároku, ktorý pôvodne zo zmenky uplatňoval.

V neposlednom rade novela mení aj Občiansky 
zákonník, kde dopĺňa zoznam neprijateľných 
podmienok spotrebiteľských zmlúv, v zmysle ktorého 
sa za neprijateľné bude považovať aj ustanovenia 
zmluvy, ktoré požadujú od spotrebiteľa také plnenie, 
ktoré v prevažnej miere nesleduje spotrebiteľove 
záujmy, alebo, aby v súvislosti s plnením plnil aj 
akékoľvek záväzky tretej osobe.

Novela	nadobudla	účinnosť	23.	decembra	2015.
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Zákon o štatutárnom audite
Parlament prijal nový zákon o štatutárnom audite, ktorým 
transponoval do slovenského právneho poriadku smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/56/EÚ, ktorou sa 
mení smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných 
účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok.

Zmeny, ktoré zákon prináša, sa týkajú predovšetkým:

•	 rozsahu subjektov verejného záujmu,

•	 rozšírenia zákonných povinností aj na subjekty 
verejného záujmu,

•	 zloženia a kompetencií výboru pre audit,

•	 zvýšenia nezávislosti a zabezpečenia systému 
vnútornej kvality štatutárnych audítorov a 
audítorských spoločností,

•	 vnútornej organizácie štatutárnych audítorov a 
audítorských spoločností,

•	 zavedenia mechanizmov na podporu ohlasovania 
porušenia smernice alebo nariadenia,

•	 presunu vybraných kompetencií zo Slovenskej komory 
audítorov na Úrad pre dohľad nad výkonom auditu a 
zavedenia nových kompetencií,

•	 zavedenia nových registračných poplatkov pre 
štatutárnych audítorov a audítorské spoločnosti, ktoré 
vykonávajú audit v subjektoch verejného záujmu.

Zákon	nadobúda	účinnosť	17.	júna	2016.

Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových 
prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.

Program nadchádzajúcich webcastov nájdete  
pod nasledovným odkazom:

http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-
deloitte/articles/dbriefs-legal.html

Právne
Novela zákona o súdnych poplatkoch
Na začiatku roka vstúpila do účinnosti novela zákona o súdnych poplatkoch, ktorá okrem iného mení výšku súdnych 
poplatkov vyberaných vo veciach obchodného registra, a to nasledovne:

Výška poplatku 
do 31. 12. 2015

Výška poplatku 
od 1. 1. 2016

Prvozápis akciovej spoločnosti 829,50 EUR 750 EUR

Prvozápis iných právnických osôb, ako akciovej spoločnosti 331,50 EUR 300 EUR

Prvozápis fyzickej osoby - podnikateľa 165,50 EUR 150 EUR

Prvozápis organizačnej zložky podniku právnickej osoby 331,50 EUR 300 EUR

Prvozápis organizačnej zložky podniku fyzickej osoby 33 EUR 30 EUR

Prvozápis podniku alebo organizačnej zložky podniku 
zahraničnej právnickej osoby

331,50 EUR 300 EUR

Prvozápis podniku alebo organizačnej zložky podniku 
zahraničnej fyzickej osoby

165,50 EUR 150 EUR

Návrh na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti 331,50 EUR 330 EUR

Návrh na zápis zmeny alebo doplnenie údajov týkajúcich sa 
zapísanej osoby

66 EUR 66 EUR

Návrh akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia 99,50 EUR 99 EUR

Zákon	nadobúda	účinnosť	1.	februára	2016.

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloittece.com

http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/dbriefs-legal.html
http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/dbriefs-legal.html
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Zmeny v postupoch účtovania  
pre podnikateľov účtujúcich  
v sústave podvojného účtovníctva
V súvislosti s novelou zákona o účtovníctve platnou  
od 1. januára 2016, ktorá nadviazala na smernicu 
2013/34/EÚ bolo vo Finančnom spravodajcovi  
č. 12/2015 publikované opatrenie Ministerstva financií 
SR, ktoré sa týka postupov účtovania pre podnikateľov 
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. 
Najvýznamnejšie zmeny nastali v týchto oblastiach:

•	 Pri oceňovaní hmotného a nehmotného majetku 
(napr. dlhodobý hmotný a nehmotný majetok novo 
zistený pri inventarizácii, emisné kvóty  
v deň ich pripísania, príchovky a prírastky zvierat 
ak nie je možné zistiť vlastné náklady) sa namiesto 
reprodukčnej obstarávacej ceny použije reálna 
hodnota.

•	 Postupy účtovania o konkurze a reštrukturalizácii 
boli rozšírené o ďalšie transakcie týkajúce sa 
dlžníka aj veriteľa. V účtovníctve dlžníka sa účtuje:

a) na základe potvrdenia reštrukturalizačného 
plánu súdom, a to buď zníženie výšky záväzku 
v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy 
z hospodárskej činnosti, alebo zvýšenie 

záväzku, ak záväzok nie je zaúčtovaný  
v účtovníctve ale preukázateľne existuje  
na základe schváleného zoznamu 
pohľadávok, v prospech vecne príslušného 
účtu záväzkov so súvzťažným zápisom  
na ťarchu účtu 428 – Nerozdelený zisk 
minulých rokov alebo 429 – Neuhradená 
strata minulých rokov,

b) vydanie akcií alebo iných majetkových účastí 
na účel výmeny za pohľadávku na ťarchu 
účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku 
činnosť, ak sa zvyšuje suma zaúčtovaného 
záväzku,

c) uspokojenie pôvodnej pohľadávky veriteľa  
zo zisku alebo iných vlastných zdrojov dlžníka 
po splnení reštrukturalizačného plánu  
na ťarchu vecne príslušných účtov účtovej 
skupiny 41 – Základné imanie a kapitálové 
fondy, 42 – Fondy tvorené zo zisku a 
prevedené výsledky hospodárenia alebo 43 – 
Výsledok hospodárenia a v prospech účtu 325 
– Ostatné záväzky.

Možnosť uspokojiť pôvodnú pohľadávku veriteľa  
z vytvoreného zisku alebo iných vlastných zdrojov sa  
u dlžníka uvádza ako podmienený záväzok  
v poznámkach účtovnej závierky.

Účtovníctvo
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V účtovníctve veriteľa sa na riziko nezaplatenia pohľadávky 
dlžníkom v reštrukturalizácii účtuje opravná položka 
podľa § 18 postupov účtovania. Uspokojenie pôvodnej 
pohľadávky vydaním akcií alebo iných majetkových 
účastí počas plnenia reštrukturalizačného plánu sa 
účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 06 – Dlhodobý 
finančný majetok. Po splnení reštrukturalizačného 
plánu dlžníkom sa v účtovníctve veriteľa účtuje o odpise 
neuspokojenej hodnoty pohľadávky a zúčtovaní opravnej 
položky k pohľadávke, alebo v prípade uspokojenej 
pôvodnej hodnoty pohľadávky z vytvoreného zisku alebo 
iných vlastných zdrojov na ťarchu účtu 315 – Ostatné 
pohľadávky a v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy  
z hospodárskej činnosti.

Možnosť uspokojiť pôvodnú pohľadávku z vytvoreného 
zisku alebo iných vlastných zdrojov dlžníka sa u veriteľa 
uvádza ako podmienený majetok v poznámkach účtovnej 
závierky. Pri uplatnení pohľadávky podľa osobitného 
predpisu sa táto pohľadávka účtuje v súlade so zmluvou  
o postúpení pohľadávky.

•	 Účtovanie na účte 347 – Ostatné dotácie bolo 
rozšírené o účtovanie nároku na peňažné a nepeňažné 
plnenia (ďalej len „sponzorské“) podľa osobitného 
predpisu. Nárok na sponzorské sa účtuje na ťarchu 
účtu 347 na základe uzatvorenej zmluvy o sponzorstve 
v športe so súvzťažným zápisom  
v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej 
činnosti alebo v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich 
období. Suma sponzorského sa účtuje do výnosov 
systematicky v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním 
príslušných nákladov. Ak je sponzorské spojené  
s nadobudnutím majetku (kúpou, zhotovením alebo 
inou formou) alebo s technickým zhodnotením 
dlhodobého majetku, účtuje sa na ťarchu účtu 384  
pri odpisovanom majetku so súvzťažným zápisom  
v prospech účtu 648 systematicky v časovej a vecnej 
súvislosti s nákladmi (napr. odpisy, zostatková cena 
pri vyradení). Pri neodpisovanom majetku v prospech 
vecne príslušného účtu výnosov, a to v účtovnom 
období, v ktorom je účtovaný súvisiaci náklad (napr. 
spotreba majetku, náklad na vyradenie  
z účtovníctva). Sponzorské prijaté na kompenzáciu 
konkrétnych nákladov sa účtuje do výnosov v 
účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný 
náklad. Pri povinnosti vrátiť poskytnuté sponzorské 
sa vznik záväzku najskôr  zúčtuje s hodnotou 
na účte 384. Suma, o ktorú prevýši zostatok na 
tomto účte, alebo ak neexistuje zostatok na tomto 
účte, sa zúčtuje do nákladov bežného účtovného 
obdobia. Poskytnuté sponzorské na základe zmluvy 
o sponzorstve v športe sa účtuje do nákladov na 
účet 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť 
v časovej a vecnej súvislosti počas doby trvania 
dohodnutej v zmluve. 

•	 Na účtoch 378 – Iné pohľadávky a 379 – Iné 
záväzky sa nebudú účtovať pohľadávky spoločníka 
alebo člena na priznané podiely zo zisku, vyrovnacie 
podiely a podiely na likvidačnom zostatku, záväzky 
spoločníka alebo člena z úhrady straty v obchodnej 
spoločnosti alebo družstve. Na účtovanie týchto 
transakcií sa použije účet 355- Ostatné pohľadávky 
voči spoločníkom a členom a účet 365 – Ostatné 
záväzky voči spoločníkom a členom.

•	 V súvislosti s účtovaním na účtoch pohľadávok 351 – 
Pohľadávky v rámci podielovej účasti, 355 a  
na účtoch záväzkov 361 – Záväzky v rámci 
podielovej účasti, 365 a 471 – Dlhodobé záväzky  
v rámci podielovej účasti bolo doplnené 
ustanovenie, že na týchto účtoch sa neúčtujú 
pohľadávky alebo záväzky z obchodného styku.

Zmeny pri oceňovaní majetku reálnou hodnotou ako aj 
rozšírený postup účtovania zmlúv o sponzorstve v športe 
sa  prvýkrát použijú v účtovnom období, ktoré sa začína 
najskôr 1. januára 2016. 

Ostatné vyššie spomenuté zmeny sa použijú pri 
zostavovaní účtovnej závierky k 31. decembru 2015, 
pričom rozšírenie účtovania o konkurze a reštrukturalizácii 
sa môže použiť aj pri zostavovaní účtovnej závierky  
ku dňu, ktorý predchádza 31. december 2015 v prípade, 
že účtovná jednotka má účtovné obdobie hospodársky 
rok alebo zostavuje priebežnú účtovnú závierku, a takáto 
účtovná závierka sa zostavuje po 31. decembri 2015.

Opatrenie	MF	SR	č.	MF/19930/2015-74	je	dostupné		
na	tejto	stránke:

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10551

Zmeny týkajúce sa zostavovania 
individuálnej účtovnej závierky malej 
a veľkej účtovnej jednotky
V súvislosti so zostavovaním individuálnej účtovnej 
závierky malej a veľkej účtovnej jednotky vydalo 
Ministerstvo financií SR opatrenia, ktoré okrem iného 
upresňujú postup pri vykazovaní údajov za bezprostredne 
predchádzajúce účtovné obdobie v prípadoch, ak účtovná 
jednotka vznikla v predchádzajúcom účtovnom období, 
alebo účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva 
alebo v období, za ktoré sa individuálna účtovná závierka 
zostavuje, došlo k preradeniu účtovnej jednotky do inej 
veľkostnej skupiny.

Individuálna účtovná závierka malej účtovnej jednotky

V súvahe účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne 
predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave 
jednoduchého účtovníctva, sa údaje za toto obdobie 

Účtovníctvo
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(stĺpce 3 a 5) nevykazujú. Vo výkaze ziskov a strát 
sa pri zostavovaní prvej účtovnej závierky po vzniku 
účtovnej jednotky alebo v prípade, ak účtovná jednotka 
v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období 
účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, údaje  
v stĺpci 2 nevykazujú. 

Ak účtovná jednotka v bezprostredne predchádzajúcom 
účtovnom období nezostavila účtovnú závierku ako malá 
účtovná jednotka, preradí konečné zostatky súvahových 
účtov v stĺpcoch 3 a 5 súvahy tak, aby zodpovedali 
položkám súvahy na zverejnenie pre malé účtovné 
jednotky. Podobný postup zvolí aj pri konečných stavoch 
nákladových a výnosových účtov vykázaných v stĺpci 2 
výkazu ziskov a strát, ktoré preradí tak, aby zodpovedali 
položkám na zverejnenie pre malé účtovné jednotky.

Opatrenie	č.	MF/19927/2015-74	je	dostupné	na	tejto	
stránke:

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10550

Individuálna účtovná závierka veľkej účtovnej jednotky

Spoločné ustanovenia na účely zostavenia individuálnej 
účtovnej závierky veľkej účtovnej jednotky boli upravené 
tak, že z nich bola vypustená definícia dcérskej účtovnej 
jednotky a prepojenej účtovnej jednotky, ktorú nahradila 
definícia pridruženej účtovnej jednotky. Na účely 
zostavenia poznámok bola do definície osoby spriaznenej 
s vykazujúcou účtovnou jednotkou doplnená osoba, ktorá 
vykazujúcej účtovnej jednotke poskytuje služby kľúčového 
manažmentu, alebo tieto služby poskytuje materskému 
podniku vykazujúcej účtovnej jednotky. 

Ak účtovná jednotka v bezprostredne predchádzajúcom 
účtovnom období nezostavila účtovnú závierku ako veľká 
účtovná jednotka, preradí konečné zostatky súvahových 
účtov v stĺpcoch 3 a 5 súvahy tak, aby zodpovedali 
položkám súvahy na zverejnenie pre veľké účtovné 
jednotky. Podobný postup zvolí aj pri konečných stavoch 
nákladových a výnosových účtov vykázaných v stĺpci 2 
výkazu ziskov a strát, ktoré preradí tak, aby zodpovedali 
položkám na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky.

Opatrenie	č.	MF/19926/2015-74	je	dostupné	na	tejto	
stránke:

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10549

Doplnenie zákona o účtovníctve
Súčasťou nového zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom 
audite bolo aj doplnenie zákona o účtovníctve, v ktorom 
bolo upresnené obdobie, ktoré sa berie do úvahy pri 

posudzovaní splnenia podmienok na zatriedenie účtovnej 
jednotky do veľkostnej skupiny. Upravené bolo aj 
členenie nákladov účtovnej jednotky, ktoré jej vznikli voči 
štatutárnemu audítorovi, a ktoré sa uvádzajú  
v poznámkach účtovnej závierky. 

Účinnosť spomenutých doplnení je od 1. januára 2016. 
Zo zákona o účtovníctve sa s účinnosťou od 17. júna 2016 
vypúšťa §19a, ktorý sa týka zriaďovania výboru  
pre audit. V súvislosti s touto úpravou sa nebude 
skutočnosť, že účtovná jednotka nezriadi výbor  
pre audit podľa § 19 a) považovať za správny delikt,  
za ktorý môže byť v súčasnosti uložená pokuta až do výšky 
2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe alebo  
vo výkaze o majetku a záväzkoch za kontrolované obdobie. 

Zákon	o	štatutárnom	audite	a	o	zmene	a	doplnení	
zákona	č.	431/2002	Z.	z.	o	účtovníctve	v	znení	
neskorších	predpisov	je	dostupný	na	tejto	stránke:

http://www.zbierka.sk/sk/ciastky/ciastka-113-2015

Schvaľovanie IFRS v Európskej únii
Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo 
(EFRAG) aktualizovala správu, v ktorej sa uvádza stav 
schvaľovania IFRS, t. j. štandardov, interpretácií a ich 
úprav, dňa 13. januára 2016. Európska komisia schválila  
na použitie v Európskej únii tieto dokumenty:

•	 Dodatky k IAS 27 – Individuálna účtovná závierka: 
Metóda vlastného imania v individuálnej účtovnej 
závierke, 

•	 Dodatky k IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky: 
Iniciatíva pre zverejňovanie informácií, 

•	 Každoročné zlepšenia IFRS: cyklus 2012 – 2014.

Metóda vlastného imania v individuálnej účtovnej 
závierke

Úvod

Súčasný štandard IAS 27 Individuálna účtovná závierka 
(Separate financial statements) vyžaduje, aby účtovná 
jednotka účtovala o svojich podieloch  
v dcérskych, spoločných a pridružených spoločnostiach 
buď v obstarávacej cene alebo podľa štandardu IFRS 9 
Finančné nástroje (alebo podľa IAS 39 Finančné nástroje: 
vykazovanie a oceňovanie v účtovných jednotkách, ktoré 
zatiaľ neuplatnili IFRS 9).

IFRS nevyžadujú zostavenie individuálnej (separate) 
účtovnej závierky. Zvyčajne individuálnu účtovnú závierku 
vyžaduje miestna legislatíva alebo ostatní používatelia 
účtovnej závierky. V niektorých jurisdikciách obchodné 
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právo tiež vyžaduje použitie metódy vlastného imania  
v individuálnej účtovnej závierke pri ocenení podielov  
v dcérskych, spoločných a pridružených spoločnostiach.  
V mnohých prípadoch je jediný rozdiel medzi 
individuálnou účtovnou závierkou zostavenou v súlade 
s IFRS a individuálnou účtovnou závierkou zostavenou 
podľa miestnych požiadaviek práve v použití metódy 
vlastného imania. Rada IASB uznala tieto námietky a 
vykonala úpravy štandardu IAS 27, aby doplnila možnosť 
použitia metódy vlastného imania v individuálnej účtovnej 
závierke pre účtovanie podielov v dcérskych, spoločných a 
pridružených spoločnostiach.

Úpravy

Úpravy umožňujú účtovnej jednotke účtovať o podieloch  
v dcérskych, spoločných a pridružených spoločnostiach  
v individuálnej účtovnej závierke takto:

•	 v obstarávacej cene,

•	 v súlade so štandardom IFRS 9 Finančné	nástroje 
(alebo podľa štandardu IAS 39 Finančné nástroje: 
vykazovanie a oceňovanie v účtovných jednotkách, 
ktoré zatiaľ neuplatnili  štandard IFRS 9),

•	 použitím metódy vlastného imania, ako sa uvádza 
v  IAS 28 Investície v pridružených spoločnostiach a 
spoločných podnikoch.

Zvolená metóda účtovania musí byť aplikovaná podľa 
kategórie investícií. 

Úpravy taktiež objasňujú situáciu, kedy materská 
spoločnosť prestane byť investičným subjektom 
(investment entity), alebo naopak sa stane investičným 
subjektom - o zmene má účtovať od dátumu, kedy  
k zmene došlo. 

Okrem úprav štandardu IAS 27 došlo k následným 
úpravám IAS 28, aby sa predišlo prípadnému konfliktu 
s IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka a IFRS 1 Prvé 
uplatnenie IFRS.

Dátum účinnosti

Úpravy sú účinné pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 
1. januára 2016 alebo neskôr, existuje možnosť skoršieho 
uplatnenia. Úpravy sa majú uplatniť retrospektívne  
v súlade so štandardom IAS 8 Účtovné politiky, zmeny  
v účtovných odhadoch a chyby.

•	 Zdroj: Amendments to IAS 27 -  Equity Method 
in Separate Financial Statements na našej stránke 
www.iasplus.com

Iniciatíva pre zverejňovanie informácií

Rada IASB v roku 2013 pridala k svojmu pracovnému 
programu iniciatívu pre zverejňovanie informácií, ako 
pokračovanie práce, ktorá sa uskutočnila v rámci projektu 
Koncepčný rámec. Iniciatívu tvorí niekoľko menších 
projektov, ktorých cieľom je posúdiť možnosti zlepšenia 
princípov a požiadaviek na zverejňovanie v rámci súčasných 
štandardov. Medzi ne patrí aj projekt, ktorý je úzko 
zameraný práve na štandard IAS 1°Prezentácia účtovnej 
závierky s cieľom zabezpečiť, aby účtovné jednotky mohli 
pri príprave svojej účtovnej závierky použiť úsudok, pretože 
znenie niektorých požiadaviek v štandarde IAS 1 bolo 
chápané tak, že bránia použitiu úsudku.   

Dodatky k štandardu IAS 1 Iniciatíva pre zverejňovanie 
informácií prinášajú tieto zmeny: 

Významnosť	(angl.	materiality)

Dodatky vyjasňujú, že: 

•	 informácie by nemali byť zastierané agregáciou alebo 
poskytovaním nevýznamných informácií, 

•	 kritérium významnosti sa týka všetkých častí účtovnej 
závierky, 

•	 kritérium významnosti sa týka aj prípadov, keď 
štandard požaduje špecifické zverejnenia informácií.  

Výkaz	o	finančnej	situácii,	výkaz	ziskov	a	strát	a	
ostatného	súhrnného	výsledku

•	 Dodatky uvádzajú vyjasnenie, že zoznam položiek 
riadkov prezentovaných v týchto výkazoch sa môže 
rozdeliť alebo spojiť, ak je to relevantné, a poskytujú 
ďalšie pokyny k súčtovým riadkom v týchto výkazoch.

•	 Dodatky ďalej vyjasňujú, že podiel účtovnej jednotky 
na ostatnom súhrnnom výsledku pridruženého alebo 
spoločného podniku by sa mal vykázať v celku ako 
položky samostatného riadku na základe toho, či 
bude alebo nebude následne reklasifikovaný  
do výkazu ziskov a strát.  

Poznámky

•	 Dodatky prinášajú ďalšie príklady možných spôsobov 
usporiadania bodov poznámok s cieľom vyjasniť, že 
pri rozhodovaní o usporiadaní jednotlivých bodov 
poznámok by sa mala brať do úvahy zrozumiteľnosť 
a porovnateľnosť a ukázať, že jednotlivé body 
poznámok nemusia byť usporiadané v poradí doteraz 
uvedenom v odseku 114 štandardu IAS 1. 

•	 Rada IASB taktiež odstránila návod a príklady 
týkajúce sa určenia významných účtovných politík, 
ktoré boli vnímané ako potenciálne neužitočné.    

Úpravy sú účinné pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 
1. januára 2016 alebo neskôr, existuje možnosť skoršieho 
uplatnenia. Tieto úpravy ešte neboli prijaté Európskou úniou.

•	 Zdroj: Amendments to IAS 1 - Disclosure Initiative 
na našej stránke www.iasplus.com
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Každoročné zlepšenia IFRS: cyklus 2012 - 2014

Ide o siedme vydanie úprav vydaných v rámci procesu každoročného zlepšovania IFRS, ktorý je určený na vykonanie 
potrebných, ale nie urgentných úprav štandardov IFRS.

Štandard Téma Úprava

IFRS 5 

Dlhodobý 

majetok držaný 

na predaj 

a ukončené 

činnosti

Zmeny v metóde 

úbytku

•	 Reklasifikácia majetku (vyraďovanej skupiny) z držaného na predaj na držaný 

na distribúciu vlastníkom sa nepovažuje za zmenu plánu predaja alebo 

distribúcie vlastníkom a uplatnia sa požiadavky na klasifikáciu, prezentáciu a 

ocenenie platné pre novú metódu úbytku. 

•	 Majetok, ktorý už viac nespĺňa kritéria pre držaný na distribúciu vlastníkom  

(a nespĺňa kritéria pre držaný na predaj), sa má vykázať rovnako ako 

majetok, ktorý prestal byť klasifikovaný ako držaný na predaj. 

•	 Prospektívne uplatnenie.

IFRS 7 Finančné 

nástroje: 

zverejňovanie

Servisné zmluvy •	 Dodatočné usmernenia pre vyjasnenie, či servisná zmluva predstavuje 

pokračujúcu zainteresovanosť v prevedenom majetku na účely zverejnení 

požadovaných v súvislosti s prevedeným majetkom. Paragraf 42C (c) IFRS 7 

uvádza, že dohoda o prevode (pass through arrangement) podľa servisnej 

zmluvy samostatne nepredstavuje pokračujúcu zainteresovanosť na účely 

zverejnení o prevode majetku. V praxi má však väčšina servisných zmlúv 

dodatočné črty, ktoré vedú k pokračujúcej zainteresovanosti v majetku, napr. 

keď suma a/alebo načasovanie platby za servisné služby závisia od sumy  

a/alebo načasovania inkasovaných peňažných tokov.  

•	 Retrospektívne uplatnenie s určitými výnimkami.

Uplatnenie 

zverejnenia  

o vzájomnom 

zápočte v skrátenej 

priebežnej 

účtov-nej závierke

•	 Úpravy vyjasňujú, že zverejnenia o vzájomnom zápočte finančného majetku 

a finančných záväzkov nie sú explicitne vyžadované pre všetky priebežné 

účtovné obdobia. Zverejnenia sa však môžu požadovať v skrátenej priebežnej 

účtovnej závierke v súlade s IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu 

účtovného roka.

•	 Retrospektívne uplatnenie.

IAS 19 

Zamestnanecké 

požitky

Diskontná 

sadzba: otázka 

regionálneho trhu

•	 Vysoko kvalitné podnikové dlhopisy použité na odhad diskontnej sadzby  

pre požitky po skončení zamestnania majú byť vydané v tej istej mene ako 

platené požitky.

•	 Úpravy platia od začiatku najskoršieho prezentovaného porovnateľného 

obdobia v účtovnej závierke, v ktorej sa úpravy uplatnia prvýkrát. Počiatočný 

vplyv sa vykáže v nerozdelenom zisku minulých rokov na začiatku tohto 

obdobia

IAS 34 

Finančné 

vykazovanie 

v priebehu 

účtovného roka

Zverejnenie 

informácie “inde  

v priebežnej 

správe”

•	 Úpravy vyjasňujú požiadavku súvisiacu s informáciami požadovanými podľa 

IAS 34, ktoré sa uvádzajú v inej časti priebežnej finančnej správy, ale mimo 

priebežnej účtovnej závierky. Úpravy požadujú, aby sa tieto informácie 

zapracovali spôsobom referencie z priebežnej účtovnej závierky na inú časť 

priebežnej finančnej správy, ktorá je k dispozícii používateľom za rovnakých 

podmienok a v rovnakom čase ako priebežná účtovná závierka.

•	 Retrospektívne uplatnenie.

Zdroj: Annual Improvements (cycle 2012-2014) na našej stránke www.iasplus.com

Dátum účinnosti

Všetky tieto dodatky sú účinné v EÚ pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2016 alebo neskôr, existuje 
možnosť skoršieho uplatnenia.
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Rada IASB vydala štandard IFRS 16 
Lízingy
Dňa 13. januára 2016 Rada pre medzinárodné účtovné 
štandardy (IASB) zverejnila nový štandard IFRS 16 Lízingy. 
Podľa nového štandardu sa v prípade nájomcov väčšina 
lízingov vykazuje v súvahe na základe jednotného modelu, 
pričom sa odstraňuje rozdiel medzi operatívnym a 
finančným prenájmom. 

Účtovanie na strane prenajímateľa však zostáva z veľkej 
miery nezmenené a rozdiel medzi operatívnym a finančným 
prenájmom sa zachováva. IFRS 16 nahrádza IAS 17 Lízingy 
a súvisiace interpretácie a platí pre ročné účtovné obdobia 
začínajúce sa 1. januára 2019 alebo neskôr; skoršie prijatie 
je povolené, ak bol uplatnený aj IFRS 15 Výnosy zo zmlúv 
so zákazníkmi.

Viac informácií o tomto novom štandarde nájdete  
na iasplus IFRS 16

Štandardu IFRS 6 Lízingy sa budeme venovať aj  
v nasledujúcich vydaniach publikácie Deloitte News.

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloittece.com
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Oznámenie Ministerstva zahraničných 
vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky o platnosti zmluvy  
o sociálnom zabezpečení  
s Macedónskou republikou
Dňa 1. decembra 2015 nadobudla platnosť zmluva  
o sociálnom zabezpečení medzi Slovenskou republikou a 
Macedónskou republikou, ktorá bola podpísaná  
21. novembra 2014. Ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má 
podľa Ústavy Slovenskej republiky prednosť pre zákonmi.

Informácia k zmene výšky odvodov  
na zdravotné a sociálne poistenie  
od 1. januára 2016
S účinnosťou od 1. januára 2016 sa na rok 2016 mení výška 
odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, ktorá sa vypočíta  
v závislosti od zmeny priemernej mesačnej mzdy v 
hospodárstve Slovenskej republiky vyhlásenej Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky. 

Výška maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet 
odvodov na zdravotné a sociálne poistenie predstavuje na rok 
2016 v úhrne mesačne najviac sumu 4 290 EUR vypočítanú 
ako päťnásobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2014, ktorá 
predstavuje 858 EUR.

Maximálny vymeriavací základ pre výpočet sociálneho  
poistenia je platný pre všetky fondy sociálneho poistenia 
s výnimkou úrazového poistenia: nemocenské poistenie, 
dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné 
poistenie, rezervný fond solidarity. 

Úrazové poistenie nie je obmedzené maximálnym 
vymeriavacím základom. Vypočíta sa zo skutočne dosiahnutého 
vymeriavacieho základu zamestnanca a pripočíta sa k celkovej 
sume poistného.

Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových  
prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.

Program nadchádzajúcich webcastov nájdete v odkazoch:

Dbriefs Veľká Británia
www.emeadbriefs.com

Globálne Dbriefs
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/dbriefs-webcasts/
upcoming-webcasts.html

Iné

Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com

www.emeadbriefs.com
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/dbriefs-webcasts/upcoming-webcasts.html
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/dbriefs-webcasts/upcoming-webcasts.html
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