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Priame dane:
••

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
2015
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo metodický pokyn týkajúci sa spôsobu výpočtu
preddavkov a určovania povinnosti platby preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
s účinnosťou od 1. januára 2015.

••

Informácia o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov platných od 1. januára 2015
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky určilo vzory tlačív k zákonu o dani z príjmov
s účinnosťou od 1. januára 2015.

••

Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR
Najvyšší súd ČR rozhodol vo veci spojenia na účely zníženia základu dane.

••

Informácia o novele ZDP nadväzujúca na úpravu rezolučného konania
Finančné riaditeľstvo SR vypracovalo informáciu v súvislosti s posúdením daňových otázok v rámci
rezolučného konania.

••

Oznámenie o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov
Finančné riaditeľstvo SR vydalo oznámenie k otázkam novely týkajúcich sa medzinárodných
vzťahov.

••

Usmernenie k daňovým dôsledkom poskytnutia potravinovej pomoci Potravinovej banke
Slovenska
V nadväznosti na novelu zákona o dani z príjmov vydalo Finančné riaditeľstvo SR usmernenie
k daňovým dôsledkom poskytovania potravinovej pomoci.

••

Rozšírenie vyšetrovania Európskej komisie
Európska komisia rozšírila vyšetrovanie štátnej pomoci prostredníctvom tzv. „tax rulings“ na všetky
štáty EÚ.
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Nepriame dane:

••

Usmernenie k daňovým dôsledkom poskytnutia potravinovej pomoci Potravinovej banke
Slovenska
Finančné riaditeľstvo SR vydalo usmernenie k daňovým dôsledkom poskytnutia potravinovej
pomoci Potravinovej banke Slovenska.
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••

Informácia o spôsobe opravy chyby v podanom dodatočnom kontrolnom výkaze DPH
Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo na svojej stránke praktickú informáciu pre platiteľov DPH,
ktorí podali dodatočný kontrolný výkaz DPH, pričom im však chybový protokol vygeneroval
chybu „neexistuje transakcia na zrušenie“.

••

Informácia FR SR k uplatňovaniu DPH pri službe cestovného ruchu poskytnutej
zdaniteľnej osobe na jej podnikanie
Podľa rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie je možné použiť osobitný DPH režim
zdaňovania prirážky aj pri službách cestovného ruchu poskytnutých podnikateľom. Tento záver
potvrdzuje aj najnovšia informácia FR SR, čo pre cestovné kancelárie predstavuje významné
zjednodušenie.
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Právne:
••

Novela Exekučného poriadku
Novela by mala zmierniť dôsledky exekúcie predajom nehnuteľnosti, v ktorej má exekvovaná
osoba trvalý pobyt.

••

Zákon o odpadoch
Nové znenie zákona by malo odstrániť nejednotnosť niektorých ustanovení účinného zákona,
ako aj zaviesť potrebné zmeny vyžiadané aplikačnou praxou.

••

Novela Zákonníka práce
Prezident SR vrátil novelu Zákonníka práce o dočasnom prideľovaní zamestnancov na opätovné
prerokovanie Národnej rade SR.

••

Novela Obchodného zákonníka
Prezident SR vrátil novelu Obchodného zákonníka prinášajúcu viaceré zmeny pre spoločnosti
s ručením obmedzeným Národnej rade SR, ktorá ju v opätovnom rokovaní neschválila.

••

Reminder: Povinnosti zamestnávateľa od 1. 1. 2015 v súvislosti s pracovnou zdravotnou
službou

••

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

Zmeny v postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva
Ministerstvo financií SR vydalo opatrenie, ktorým sa menia postupy účtovania pre podnikateľov.

••

Individuálna účtovná závierka pre malé a veľké účtovné jednotky a subjekty verejného
záujmu
Ministerstvo financií SR vydalo opatrenie z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej
účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky, a opatrenie z 3. decembra 2014 č.
MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu
údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky
a subjekty verejného záujmu.

••

Schválenie účtovnej závierky
Ministerstvo financií SR vydalo vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky.
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••

Postupy účtovania a účtovná závierka pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky
Ministerstvo financií SR vydalo opatrenia týkajúce sa postupov účtovania a účtovnej závierky
pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky. Exportno-importná banka Slovenskej
republiky už nepostupuje podľa IFRS tak, ako boli schválené EÚ.

••

Zmeny v postupoch účtovania pre neziskové organizácie
Ministerstvo financií SR vydalo opatrenie, ktorým sa menia postupy účtovania pre neziskové
organizácie.

••

Schvaľovanie IFRS v Európskej únii
V decembri 2014 prijala Európska únia Ročné vylepšenia IFRS, cyklus 2010 – 2012, Ročné
vylepšenia IFRS, cyklus 2011 – 2013 a Dodatky k IAS 19: Programy so stanovenými požitkami:
zamestnanecké príspevky.
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Iné:
••

Novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení účinná od 1. januára 2015
Od 1. januára 2015 nadobúda účinnosť novela zákona o zdravotnom poistení, ktorej hlavnou
zmenou je zavedenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie.

••

Výzva na znižovanie emisií
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 22. decembra 2014 výzvu na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekty zamerané na znižovanie emisií.

••

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

Platenie preddavkov na daň
z príjmov fyzických osôb od
1. januára 2015

povinnosť a štruktúra základu dane. V prípade,
že základ dane daňovníka tvorí súčet čiastkových
základov dane podľa § 5 a § 6 ZDP, takýto
daňovník neplatí preddavky na daň, ak čiastkový
základ dane z príjmov podľa § 5 ZDP tvorí viac
ako 50 % zo súčtu čiastkových základov dane.
V prípade, že čiastkový základ dane z príjmov
zo závislej činnosti tvorí 50 % a menej zo súčtu
čiastkových základov dane, preddavky na daň sa
platia v polovičnej výške.

Metodický pokyn Finančného riaditeľstva Slovenskej
republiky k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej
osoby rozoberá ustanovenia § 34 zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP)
účinné od 1. januára 2015.
Povinnosť platiť preddavky na daň závisí od výšky
poslednej známej daňovej povinnosti. Hranica, ktorá
určuje povinnosť platiť preddavky, sa oproti minulému
roku nezmenila, t. j. daňovník, ktorého posledná známa
daňová povinnosť presiahla 2 500 EUR, je povinný
platiť preddavky na daň. Ak je posledná známa daňová
povinnosť daňovníka vyššia než 2 500 EUR a zároveň
nižšia ako 16 600 EUR, daňovník je povinný platiť
štvrťročné preddavky na daň. V prípade, že posledná
známa daňová povinnosť daňovníka presiahne výšku
16 600 EUR, daňovník je povinný platiť mesačné
preddavky na daň.
Rovnako sa od 1. januára 2015 nemení ani určenie
preddavkového obdobia. Preddavkové obdobie je pre
fyzické osoby obdobie od prvého dňa nasledujúceho
po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za
predchádzajúce obdobie do posledného dňa lehoty na
podanie daňového priznania v nasledujúcom období.
Medzi najvýznamnejšie zmeny, ktoré sú účinné od
1. januára 2015, patria:
•
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Výpočet preddavkov na daň – na výšku
preddavkov vplýva posledná známa daňová

•

Posledná známa daňová povinnosť - na
zistenie poslednej známej daňovej povinnosti sa
od 1. januára 2015 posudzujú iba príjmy podľa
§ 5 ZDP – príjmy zo závislej činnosti, príjmy
podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP – príjmy z podnikania,
z inej samostatnej zárobkovej činnosti znížené
o odpočet daňovej straty a príjmy podľa § 6
ods. 3 a 4 ZDP – príjmy z prenájmu a z použitia
diela a použitia umeleckého výkonu, uvedené
v poslednom daňovom priznaní.
Pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti
sa postupuje takto:

»»

základ dane z vyššie uvedených príjmov
sa zníži o nezdaniteľnú časť základu dane
daňovníka platnú v zdaňovacom období, na
ktoré sú platené preddavky na daň,

»»

použije sa sadzba dane platná v zdaňovacom
období, na ktoré sú platené preddavky na
daň,

»»

takto vypočítaná daň sa zníži o daňový bonus.

Priame dane
To znamená, že na povinnosť platby preddavkov už
nevplývajú príjmy z kapitálového majetku podľa § 7
ZDP a ostatné príjmy podľa § 8 ZDP. Na účely výpočtu
poslednej známej daňovej povinnosti sa vypočítaná daň
zníži len o daňový bonus, nezníži sa už o zápočet dane
zaplatenej v zahraničí a nezníži sa ani o daň vybranú
podľa § 43 ZDP, odpočítanú ako preddavok na daň
v daňovom priznaní za predchádzajúce obdobie.
Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov
fyzických osôb zároveň obsahuje príklady výpočtov
preddavkov a povinnosti ich platby a upozorňuje aj na
prechodné ustanovenia.

Informácia o určení vzorov tlačív
podľa zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov platných od 1. januára
2015
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky podľa zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov určilo od 1. januára 2015 tieto vzory tlačív:
•

Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17
písm. a) ZDP o zrazení a odvedení dane vyberanej
zrážkou z nepeňažného plnenia podľa § 43 ods. 3
písm. o) ZDP,

•

Oznámenie držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b)
ZDP o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho
poskytnutia,

•

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby
zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39
ods. 5 ZDP za zdaňovacie obdobie ........

Rozhodnutie Najvyššieho správneho
súdu ČR
Najvyšší súd rozhodoval v prípade (sp. zn. 9 Afs
92/2013 – 27) dorubenia dane v súvislosti so zapojením
daňového subjektu do reťazca vytvoreného na účely
zníženia dane prostredníctvom neúmerne vysokých
nákladov na televíznu reklamu. Správca dane zistil, že
tieto ceny medzi osobami v reťazci boli dvadsaťkrát
vyššie ako ceny trhové, pričom ich výšku daňový subjekt
nevedel vysvetliť a bránil sa tvrdením, že si neúmerne
vysokých cien nebol vedomý.
Najvyšší súd potvrdil dorubenie dane a odkázal na svoju
predošlú judikatúru, podľa ktorej je na neuznanie nákladov
vynaložených na reklamu rozhodné, že bola preukázaná
a) existencia reťazca dodávateľov, v ktorom bol daňový
subjekt zapojený za účelom zníženia daňovej povinnosti,
b) priebeh finančných tokov súvisiacich s dodaním reklamy
pre daňový subjekt a zároveň c) odlišnosť dohodnutej
ceny od ceny obvyklej. Všetky tieto predpoklady boli podľa
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súdu splnené a nebolo teda podstatné, či daňový subjekt
o svojom zapojení v reťazci vedel.

Informácia o novele ZDP
nadväzujúca na úpravu rezolučného
konania
NR SR dňa 26. 11. 2014 schválila zákon č. 371/2014 Z.
z o riešení krízových situácií na finančnom trhu, v rámci
ktorého bol novelizovaný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov (ďalej len „ZDP“). Zákon ustanovuje niekoľko
fáz riešenia systému krízových situácií a rezolučné
konanie je jednou z nich. Rezolučné konanie predstavuje
uplatňovanie opatrení na riešenie situácie, ak záchrana
upadajúcej spoločnosti je vo verejnom záujme. Zmeny
ZDP nadväzujú najmä na úpravu rezolučného konania
a týkajú sa týchto oblastí:
•

odpis záväzkov v rámci rezolučného konania –
§13 ods. 1 písm. f) ZDP,

•

odpis pohľadávok voči osobám v rezolučnom
konaní – § 19 ods. 2 písm. h) bod 6 ZDP,

•

tvorba opravných položiek k pohľadávkam voči
osobám v rezolučnom konaní – § 20 ods. 2 písm.
g), § 20 ods. 21 ZDP,

•

peňažné príspevky platené na zabezpečenie
uplatňovania opatrení na riešenie krízových
situácií – § 21 ods. 2 písm. o) ZDP.

Oznámenie o novele ZDP v oblasti
medzinárodných daňových vzťahov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
v decembri 2014 oznámenie o novele ZDP, v ktorom sa
zameriava na oblasti medzinárodných daňových vzťahov,
konkrétne na:
•

Úpravu podmienok zdaniteľnosti a spôsobu
zdaňovania príjmov nerezidentov zo služieb –
§ 16 ods. 1 písm. c), § 43 ods. 2 ZDP.
Ak služby nie sú poskytované na území SR,
príjmy zo služieb nerezidenta nie sú predmetom
dane z príjmov tohto daňovníka na území
SR. Ak sú služby nerezidenta poskytované na
území SR, daňová povinnosť sa považuje za
splnenú vykonaním zrážky dane podľa § 43
prostredníctvom platiteľa dane (osoby platiacej za
tieto služby).

•

Zavedenie pravidiel transferového oceňovania
pre vzájomné obchodné vzťahy tuzemských
závislých osôb a zmena formy povolenia
korešpondujúcej úpravy základu dane
správcom dane – § 17 ods. 5, § 17 ods. 6,
a § 18 ZDP.

Priame dane
Pravidlá transferového oceňovania zavedené aj
pre tuzemské závislé osoby sa v prípade týchto
osôb použijú za zdaňovacie obdobie, ktoré začína
najskôr 1. januára 2015.
•

Podmienenie daňovej uznateľnosti výdavkov
(nákladov) vzťahujúcich sa k príjmom
„vyplácaných“ daňovníkom nezmluvných
štátov – § 17 ods. 19 písm. e) ZDP.
Náklady vzťahujúce sa na úhradu príjmov
plynúcich zo zdrojov na území SR (§ 16 ods. 1)
a vyplácaných daňovníkovi tzv. nezmluvného štátu
môžu byť považované za daňový náklad až po ich
zaplatení a po splnení oznamovacej povinnosti
podľa § 43 ods. 11 alebo § 44 ods. 3 ZDP, ak mu
takáto povinnosť vznikla (t. j. na účely daňovej
uznateľnosti musia byť splnené obe podmienky
súčasne).

•

Obmedzenie daňovej uznateľnosti úrokov
z úverov a pôžičiek medzi závislými osobami
– zavedenie pravidiel nízkej kapitalizácie –
§ 21a ZDP.
Na účely zamedzenia obchádzania tohto
obmedzenia v prípadoch tzv. back-to-back úverov,
t. j. ak veriteľ nie je priamo vo vzťahu k dlžníkovi
závislou osobou, avšak tento veriteľ súčasne sám
prijme priamo súvisiaci úver od osoby závislej
vo vzťahu k dlžníkovi, na účely tohto uplatnenia
pravidiel nízkej kapitalizácie sa tento veriteľ
považuje vo vzťahu k dlžníkovi za závislú osobu.

Zavedené pravidlá nízkej kapitalizácie sa vzťahujú
nielen na právnické osoby, ktoré sú daňovníkom
s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ale aj na
právnické osoby s obmedzenou daňovou povinnosťou
(nerezidentov) so stálou prevádzkarňou na území SR.

Usmernenie k daňovým dôsledkom
poskytnutia potravinovej pomoci
Potravinovej banke Slovenska
Novelou ZDP došlo k doplneniu ustanovenia § 21
ods. 2 ZDP o nové písmeno n), kde sa v súvislosti
s poskytnutím potravín Potravinovej banke doplnilo, že
obstarávaciu cenu zásob tovaru, ktoré majú stanovenú
dobu použiteľnosti alebo trvanlivosti, možno zahrnúť do
daňových výdavkov pri ich vyradení z dôvodu uplynutia
tejto doby len v takom prípade, ak daňovník preukáže,
že pred uplynutím doby použiteľnosti alebo trvanlivosti
zásob tovaru postupne znižoval ich cenu (napr. internou
smernicou, z ktorej bude zrejmé kedy, v akej výške a za
akých podmienok bude znižovať ceny zásob tovarov).
V prípade zásob potravín je možné postupné znižovanie
ceny zásob potravín nahradiť ich bezodplatným
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odovzdaním Potravinovej banke Slovenska. V takomto
prípade bude obstarávacia cena zásob potravín
u daňovníka, ktorý ich bezodplatne odovzdal Potravinovej
banke Slovenska (čo preukáže dokladom, z ktorého bude
zrejmé, že na základe zmluvy uzatvorenej s Potravinovou
bankou Slovenska bezodplatne odovzdal zásoby potravín),
považovaná za daňový výdavok bez ohľadu na to, či cenu
zásob potravín pred uplynutím doby ich použiteľnosti
alebo trvanlivosti postupne znižoval.

Rozšírenie vyšetrovania Európskej
komisie
Európska komisia dňa 17. 12. 2014 rozšírila oblasť
vyšetrovania prípadného poskytnutia štátnej pomoci
spoločnostiam na všetky členské štáty Európskej únie.
Ide o vyšetrovanie konkrétnej formy pomoci, a to
prostredníctvom poskytnutia tzv. „tax rulings“ (záväzných
stanovísk finančného riaditeľstva k uplatneniu daňových
predpisov).
V podmienkach právneho systému SR je toto záväzné
stanovisko novým inštitútom, ktorý je upravený
v § 53a-53c zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok), a oblasti, v ktorých je možné toto
stanovisko vydať, sú dosť úzko zadefinované. Ustanovenia
týkajúce sa záväzného stanoviska finančného riaditeľstva
nadobudli účinnosť len 1. septembra 2014.

Valéria Mortaniková
vmortanikova@deloittece.com

Katarína Kalafut
kkalafut@deloittece.com

Nepriame dane

Usmernenie k daňovým dôsledkom
poskytnutia potravinovej pomoci
Potravinovej banke Slovenska
V nadväznosti na novelu zákona o dani z príjmov
zverejnilo Finančné riaditeľstvo SR usmernenie, ktoré sa
venuje problematike poskytnutia potravinovej pomoci
Potravinovej banke Slovenska z pohľadu zákona o dani
z príjmov aj z pohľadu zákona o DPH.
Podľa zákona o DPH sa bezodplatné dodanie tovaru,
pri ktorého kúpe alebo vytvorení vlastnou činnosťou
bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná,
považuje za dodanie tovaru za protihodnotu. To
neplatí pri bezodplatnom dodaní tovaru na obchodné
účely s hodnotou do 17 EUR bez DPH za jeden kus
a bezodplatnom dodaní obchodných vzoriek.
Platiteľ DPH, ktorý daruje Potravinovej banke Slovenska
potraviny, pri ktorých obstaraní si odpočítal daň
a neprekročí pritom zákonom stanovenú hranicu pre
hodnotu jedného darovaného kusu tovaru, nie je podľa
vyššie uvedených ustanovení povinný z takejto dodávky
odviesť DPH do štátneho rozpočtu.

Informácia o spôsobe opravy
chyby v podanom dodatočnom
kontrolnom výkaze DPH
Finančné riaditeľstvo SR popisuje a vysvetľuje
pomocou praktických príkladov prípad, kde platiteľ
DPH v dodatočnom kontrolnom výkaze urobil chybu
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s označením „neexistuje transakcia na zrušenie“ (chyba
číslo 4001).
Uvedené označenie znamená, že platiteľ v podanom
dodatočnom kontrolnom výkaze DPH kódom 1 uviedol
transakcie na zrušenie, ale v predchádzajúcich platných
kontrolných výkazoch DPH sa transakcie s takýmito
údajmi nenachádzajú alebo sa platiteľ pomýlil
a v dodatočnom kontrolnom výkaze neuviedol presne
tie isté údaje ako v kolónkach príslušného riadku
podaného kontrolného výkazu. Z uvedeného dôvodu sa
predmetná transakcia s kódom opravy číslo 1 nespáruje
s údajmi z predchádzajúcich kontrolných výkazov
a celý dodatočný kontrolný výkaz je nespracovateľný,
t. j. ani tie transakcie, ktoré boli uvedené správne,
nebudú spracované. Preto je potrebné podať opätovne
dodatočný kontrolný výkaz, v ktorom budú chybné
údaje opravené.
Nedostatky je platiteľ DPH povinný odstrániť podaním
dodatočného kontrolného výkazu do 5 pracovných dní od
doručenia výzvy od správcu dane.

Informácia FR SR k uplatňovaniu
DPH pri službe cestovného ruchu
poskytnutej zdaniteľnej osobe na jej
podnikanie
Podľa aktuálnych právnych predpisov nie je možné použiť
osobitný DPH režim zdaňovania prirážky, ak poskytovateľ
služby – cestovná kancelária – poskytuje služby
cestovného ruchu iným podnikateľom na ich podnikanie.

Nepriame dane
Cestovná kancelária je tak nútená použiť štandardný
režim DPH, čo v mnohých prípadoch vedie k viacerým
DPH registráciám v EÚ.
Podľa rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie je však
možné tento osobitný DPH režim použiť aj pri službách
cestovného ruchu poskytnutých podnikateľom, čo
potvrdzuje aj najnovšia informácia FR SR. Cestovné
kancelárie tak majú k dispozícii významné zjednodušenie.
Cestovná kancelária, ktorá sa rozhodne, že pri
poskytovaní služieb cestovného ruchu bude uplatňovať
DPH len na svoju prirážku, nemusí tento postup oznámiť
daňovému úradu.

Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com
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Právne

Novela Exekučného poriadku
Národnej rade SR bola predložená novela Exekučného
poriadku, ktorá by mala zabrániť exekúcii nehnuteľnosti,
v ktorej má exekvovaná osoba trvalý alebo prechodný
pobyt v prípade, že je exekvovaná pohľadávka
v nepomerne nižšej hodnote ako nehnuteľnosť. Podľa
navrhovanej novely by tak malo byť možné pristúpiť
k exekúcii formou predaja nehnuteľnosti, v ktorej má
exekvovaná osoba nahlásený pobyt, len v prípade, že
výška peňažnej pohľadávky bez príslušenstva (teda bez
úrokov z omeškania a pod.) ku dňu doručenia návrhu
na vykonanie exekúcie bude aspoň 10 000 EUR.
Uvedené ustanovenia navrhovanej novely by sa mali
použiť aj v prípade exekučných konaní začatých pred
navrhovanou účinnosťou novely.
Navrhovaná účinnosť novely je 1. mája 2015.

Zákon o odpadoch
V súčasnosti vláda rokuje o návrhu nového znenia
zákona o odpadoch, ktoré by malo nahradiť súčasne
účinné znenie. Cieľom nového zákona je odstrániť
nejednotnosť vzniknutú z mnohopočetného
novelizovania účinného zákona o odpadoch, ako
aj zmeniť ustanovenia, pri ktorých si to vyžiadala
aplikačná prax.
Návrh by mal oproti súčasnému stavu upraviť znenie
základných definícií zákona, ako aj zaviesť rozšírenú
zodpovednosť výrobcov vyhradených výrobkov.
Výrobcom vyhradeného výrobku sa podľa návrhu
rozumejú výrobcovia elektrozariadení, výrobcovia
batérií a akumulátorov, výrobcovia obalov, výrobcovia
vozidiel, výrobcovia pneumatík a výrobcovia
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neobalového výrobku. Rozšírená zodpovednosť by mala
predstavovať povinnosti výrobcov vyhradeného výrobku
ustanovené zákonom o odpadoch alebo zákonom
č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní
a používaní výrobkov, napríklad povinnosť zaregistrovať
sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku, ustanoviť
zodpovedného zástupcu v prípade, že výrobca nemá
sídlo v Slovenskej republike, zabezpečiť materiálové
zloženie a označenie výrobku v súlade zo zákonom,
plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a iné.
V neposlednom rade návrh upravuje fungovanie
Organizácie zodpovednosti výrobcov, čo je organizácia
so sídlom na Slovensku, založená a vlastnená výrobcami
vyhradených výrobkov so sídlom v členskom štáte
Európskej únie, autorizovaná ministerstvom životného
prostredia. Organizácia zodpovednosti výrobcov by
podľa návrhu mala zabezpečiť plnenie povinností
výrobcov vyhradeného výrobku. Návrh tiež ráta
s existenciou Recyklačného fondu, v ktorom sa budú
naďalej sústreďovať peňažné prostriedky na podporu
zberu, zhodnotenia a spracovania odpadov, ktoré
odvádzajú výrobcovia štvrťročne vo forme príspevku do
Recyklačného fondu.
Navrhovaná účinnosť novely je 1. januára 2016,
s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré by mali
nadobudnúť účinnosť 1. júla 2016, resp. 1. januára 2017.

Novela Zákonníka práce
Novela zákonníka práce o dočasnom prideľovaní
zamestnancov (agentúrne zamestnávanie), o ktorej
sme informovali v predchádzajúcom vydaní Tax and
Legal News, bola prezidentom vrátená na opätovné
prerokovanie v Národnej rade SR.

Právne
Na základe podnetov od viacerých organizácií
združujúcich zamestnávateľov, ako aj individuálnych
zamestnávateľov, ktorí poukázali na zvýšenú
administratívu a náklady zamestnávateľov, sa
prezident domnieva, že posudzovanie vplyvov novely
na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest nebolo
dostatočné.
Národná rada teda bude musieť prerokovať
prezidentove pripomienky k novele, pričom na
opätovné schválenie novely je v tomto prípade potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

Novela Obchodného zákonníka
Novela Obchodného zákonníka, ktorá mala
priniesť viaceré zmeny v oblasti spoločností
s ručením obmedzeným, o ktorej sme informovali
v predchádzajúcom vydaní Tax and Legal News, bola
prezidentom vrátená Národnej rade SR na opätovné
prerokovanie.
Prezident argumentoval tým, že novela nedostatočne
upravuje povinnosti štatutárneho orgánu (konateľov)
a ich vymáhanie a ustanovuje povinnosti, ktoré sú
nevymáhateľné (napríklad povinnosť konateľov zvolať
valné zhromaždenie, ak je spoločnosť v kríze – novela
neustanovovala žiadnu sankciu v prípade, že konateľ
valné zhromaždenie nezvolá). Rovnako prezident
nevidel dôvod na to, aby spoločnosť s ručením
obmedzeným, ktorá má viac ako 5 spoločníkov, musela
mať základné imanie aspoň 25 000 EUR.
V opätovnom rokovaní o vrátenej novele Obchodného
zákonníka poslanci nedosiahli potrebnú väčšinu na
prelomenie prezidentovho „práva veta“ a vrátená
novela parlamentom neprešla.
Nový návrh v tej istej veci, ako upravovala vrátená novela,
je možné podať najskôr po uplynutí 6 mesiacov od
neschválenia vrátenej novely, teda najskôr v júni 2015.

Reminder: Povinnosti
zamestnávateľa od 1. 1. 2015
v súvislosti s pracovnou zdravotnou
službou
Chceli by sme pripomenúť povinnosti zamestnávateľa
od 1. januára 2015, ktoré zaviedla novela Zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia („zákon“), prijatá v júni 2014.
Podľa zákona je zamestnávateľ povinný zaviesť výkon
zdravotného dohľadu vo forme pracovnej zdravotnej
služby pre všetkých zamestnancov, pričom nezáleží
na tom, do ktorej kategórie sú zaradené práce, ktoré
zamestnanci vykonávajú. Vykonávanie pracovnej
zdravotnej služby zamestnávateľom je možne buď
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vlastnými zamestnancami, alebo dodávateľským
spôsobom.
Ak zamestnávateľ vykonáva pracovnú zdravotnú službu
pre svojich zamestnancov vlastnými zamestnancami, je
povinný mať dostatočný počet vlastných zamestnancov
(lekár so špecializáciou v špecializovanom obore podľa
zákona, verejný zdravotník, bezpečnostný technik alebo
autorizovaný bezpečnostný technik) alebo minimálny
tím pracovnej zdravotnej služby zložený aspoň z lekára
so špecializáciou v špecializovanom obore podľa zákona
a verejného zdravotníka. Zároveň je zamestnávateľ
povinný vykonávanie pracovnej zdravotnej služby
vlastnými zamestnancami písomne oznámiť príslušnému
orgánu verejného zdravotníctva (regionálny Úrad
verejného zdravotníctva).
Pracovná zdravotná služba vykonávaná dodávateľským
spôsobom môže byť vykonávaná len takými osobami,
ktoré spĺňajú predpoklady podľa zákona na výkon
takejto činnosti. Zoznam týchto osôb je prístupný na
stránke Úradu verejného zdravotníctva:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=390:pracovna-zdravotnasluba&catid=64:preventivne-pracovnelekarstvo&Itemid=73.
Čo sa týka vstupných a preventívnych prehliadok
zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej
a druhej kategórie, tieto sú podľa zákona povinné len
v prípade:
•

opakovaného výskytu choroby z povolania
u rovnakej profesie na tom istom pracovisku,

•

že zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje
osobitný predpis,

•

vykonávania práce zaradenej do druhej kategórie,
ak túto prácu zamestnanec nevykonával viac ako
šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov.

Za porušenie povinností stanovených zákonom hrozí
pokuta vo výške od 150 EUR do 20 000 EUR.

Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových
prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete pod
nasledovným odkazom:
http://www.deloitte.com/dbriefs/deloittelegal

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloittece.com

Účtovníctvo

Zmeny v postupoch účtovania pre
podnikateľov účtujúcich v sústave
podvojného účtovníctva
Finančný spravodajca č. 12/2014, ktorý môžete nájsť na
stránke www.finance.gov.sk, prináša zmeny a novinky
týkajúce sa účtovníctva.
Ministerstvo financií SR vydalo opatrenie z 3. decembra
2014 č. MF/23635/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa
opatrenie Ministerstva financií SR zo 16. decembra
2002 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.
Toto opatrenie prináša dve skupiny zmien, a to zmeny
platné k 31. decembru 2014 a zmeny platné od
1. januára 2015.
Významné zmeny platné k 31. decembru 2014
1. Rušia sa účty mimoriadnych nákladov
a mimoriadnych výnosov a s tým súvisí aj zrušenie
vykazovania mimoriadnej činnosti vo výkaze
ziskov a strát.
2. Výsledok hospodárenia sa sleduje za hospodársku
činnosť a finančnú činnosť. Výsledok
hospodárenia za bežnú činnosť zaniká.
3. Zanikajú prevodové účty 597 – Prevod nákladov
na hospodársku činnosť, 598 – Prevod finančných
nákladov, 697 – Prevod výnosov z hospodárskej
činnosti, 698 – Prevod finančných výnosov.
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4. Mikro účtovná jednotka nepoužíva účty
súvisiace s pohľadávkami a záväzkami v rámci
podielovej účasti (351, 361, 471) a účty súvisiace
s preceňovaním na reálnu hodnotu a používaním
metódy vlastného imania (414, 373, 376, 377,
564, 567, 664, 667).
5. Mikro účtovná jednotka nemá povinnosť účtovať
o odloženej dani.
6. Upresňuje sa účtovanie na účtoch časového
rozlíšenia nákladov a výnosov, a to nasledovne:
a. Mikro účtovná jednotka nemusí účtovať
na účtoch časového rozlíšenia, ak ide
o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný
prípad medzi dvoma účtovnými obdobiami,
pričom nejde o dotácie a emisné kvóty.
b. Malé a veľké účtovné jednotky nemusia
časovo rozlišovať náklady a výnosy, ak ide
o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný
prípad týkajúci sa posledného a prvého
mesiaca účtovného obdobia.
Významné zmeny platné od 1. januára 2015
1. Zadefinovanie nových pojmov, ako napríklad:
a. skupina – materská účtovná jednotka
a všetky jej dcérske účtovné jednotky. Do
skupiny sa zahŕňajú aj sesterské účtovné
jednotky,
b. prepojené účtovné jednotky – účtovné
jednotky v rámci skupiny,

Účtovníctvo
c. podielová účasť – aspoň 20 %-ný podiel na
základnom imaní v inej účtovnej jednotke.
2. V súvislosti s novými pojmami sa upravuje
obsahová náplň týchto účtov:
061 – Podielové cenné papiere a podiely
v dcérskej účtovnej jednotke
062 – Podielové cenné papiere a podiely
s podstatným vplyvom
066 – Pôžičky v rámci podielovej účasti
351 – Pohľadávky v rámci podielovej účasti
355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom
a členom
361 – Záväzky v rámci podielovej účasti
365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom
a členom
471 – Dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti

Individuálna účtovná závierka pre
malé a veľké účtovné jednotky
a subjekty verejného záujmu
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov prináša od 1. januára 2015
členenie účtovných jednotiek do troch veľkostných
skupín:
•

mikro účtovná jednotka,

•

malá účtovná jednotka,

•

veľká účtovná jednotka.

Tomuto členeniu sme sa podrobnejšie venovali
v novembrovom vydaní publikácie Deloitte News.
V súvislosti s uvedeným členením Ministerstvo
financií SR vydalo pre každú skupinu účtovných
jednotiek samostatné opatrenie o štruktúre a obsahu
individuálnej účtovnej závierky s účinnosťou od
1. januára 2015.

Schválenie účtovnej závierky
Účtovná jednotka má povinnosť uložiť v registri
riadnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú
závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu,
ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. V prípade,
že v tejto lehote nie je účtovná závierka schválená,
účtovná jednotka uvedie, že ukladá neschválenú
účtovnú závierku. Účtovná jednotka oznámi schválenie
účtovnej závierky podľa vzoru oznámenia o dátume
schválenia účtovnej závierky, ktoré tvorí prílohu
opatrenia Ministerstva financií SR z 3. decembra 2014
č. MF/22497/2014-74, ktorým sa ustanovuje vzor
oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky. Toto
opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Postupy účtovania a účtovná
závierka pre Exportno-importnú
banku Slovenskej republiky

•

pri zostavení riadnej individuálnej účtovnej
závierky za účtovné obdobie, ktoré sa začína
1. januára 2015 a neskôr,

Exportno-importná banka SR už nebude zostavovať
účtovnú závierku podľa IFRS tak, ako boli schválené
EÚ. Vo finančnom spravodajcovi č. 12 z decembra
2014 bolo zverejnené opatrenie Ministerstva financií
SR z 3. decembra 2014 č. MF/22162/2014-74, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovej osnove pre Exportno-importnú
banku Slovenskej republiky a Opatrenie MF SR z 3.
decembra 2014 č. MF/22164/2014-74, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní
položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom
vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených
z účtovnej závierky na zverejnenie pre Exportnoimportnú banku Slovenskej republiky. Tieto opatrenia
nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.

•

pri zostavení mimoriadnej individuálnej účtovnej
závierky za účtovné obdobie, ktoré končí
v priebehu roka 2015.

Zmeny v postupoch účtovania pre
neziskové organizácie

Malé účtovné jednotky, ako aj veľké účtovné jednotky
a subjekty verejného záujmu majú vlastné opatrenie
o účtovnej závierke. Malé účtovné jednotky a veľké
účtovné jednotky postupujú podľa svojho opatrenia
nasledovne:

Opatrenie pre malé účtovné jednotky sa vzťahuje aj
na organizačnú zložku zahraničnej právnickej osoby.
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Súvaha a výkaz ziskov a strát pre malú účtovnú
jednotku sú rovnaké ako súvaha a výkaz ziskov a strát
pre veľkú účtovnú jednotku. Rozdiel je iba v tom, že
malá účtovná jednotka uplatní zjednodušený postup pri
ich zostavení. Malá účtovná jednotka nemusí vykázať
samostatne niektoré zostatky a transakcie s prepojenou
účtovnou jednotkou a účtovnou jednotkou
s podielovou účasťou. Obsahová náplň poznámok malej
účtovnej jednotky je výrazne zjednodušená v porovnaní
s veľkou účtovnou jednotkou. Malá účtovná jednotka
nemusí uviesť v poznámkach napríklad prehľad zmien
vlastného imania a prehľad peňažných tokov. Tabuľková
forma poznámok nie je predpísaná.

Vo finančnom spravodajcovi č. 12 z decembra 2014
bolo zverejnené opatrenie Ministerstva financií SR

Účtovníctvo
z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74, ktorým sa
mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej
republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/200774, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré
nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania
v znení neskorších predpisov. Hlavnou témou tohto
opatrenia je účtovanie verejnej zbierky. Táto novela
postupov účtovania pre neziskové organizácie
nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Schvaľovanie IFRS v Európskej únii
Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo
(EFRAG) aktualizovala dňa 9. januára 2015 správu,
v ktorej sa uvádza stav schvaľovania IFRS, t. j.
štandardov, interpretácií a ich úprav. Európska komisia
schválila na použitie v Európskej únii tieto dokumenty:
•
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Dodatky k IAS 19: Programy so stanovenými
požitkami: zamestnanecké príspevky – platné v EÚ
pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. februára
2015 alebo neskôr,

•

Ročné vylepšenia IFRS, cyklus 2010 – 2012 –
platné v EÚ pre účtovné obdobia začínajúce sa
1. februára 2015 alebo neskôr,

•

Ročné vylepšenia IFRS, cyklus 2011 – 2013 –
platné v EÚ pre účtovné obdobia začínajúce sa
1. januára 2015 alebo neskôr.

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloittece.com

Iné

Novela zákona č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení účinná od
1. januára 2015
Novelu zákona o zdravotnom poistení upravujúcu
odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie schválila
Národná rada Slovenskej republiky dňa 28. novembra
2014. Uvedená novela vyšla v Zbierke zákonov pod
číslom 364/2014 Z. z. Cieľom tejto novely je znížiť
odvodovú povinnosť na zdravotné poistenie tzv.
nízkopríjmovým zamestnancom.
Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie funguje
podobne ako nezdaniteľná časť základu dane na
daňovníka. Vymeriavací základ zamestnanca na
zdravotné poistenie sa znižuje o sumu odpočítateľnej
položky. V prípade, že vymeriavací základ je nižší
než odpočítateľná položka, ani zamestnanec, ani
zamestnávateľ neplatia poistné na zdravotné poistenie.
Kto si môže odpočítateľnú položku uplatniť?
Odpočítateľná položka sa týka len zamestnancov
v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere,
služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom
vzťahu. O odpočítateľnú položku sa teda neznižuje
vymeriavací základ napríklad samostatne zárobkovo
činným osobám.
Uplatnenie odpočítateľnej položky
Zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie tejto
odpočítateľnej položky a chce si ju uplatniť pri
výpočte preddavkov poistného, písomne oznámi
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túto skutočnosť zamestnávateľovi do 8 dní od vzniku
pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého
pomeru, služobného pomeru alebo obdobného
pracovného vzťahu. Podľa prechodného ustanovenia
je zamestnanec túto skutočnosť povinný oznámiť
zamestnávateľovi prvýkrát do 25. januára 2015.
Pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia nie je
potrebné žiadať o uplatnenie tejto odpočítateľnej
položky, zdravotná poisťovňa určí nárok a jej sumu
poistencovi automaticky.
Výška odpočítateľnej položky
Odpočítateľná položka predstavuje 4 560 EUR ročne,
čo mesačne tvorí 380 EUR (ak sa nekráti podľa
podmienok stanovených zákonom).
S rastom vymeriavacieho základu sa odpočítateľná
položka kráti, a to vo výške dvojnásobku rozdielu
celkového príjmu zamestnanca a 380 EUR. Ak je príjem
zamestnanca dosiahnutý v mesiaci najmenej vo výške
570 EUR, odpočítateľná položka je 0.
Ak príjem zamestnanca nepresahuje hranicu 380 EUR,
odpočítateľná položka je vo výške jeho príjmu. Ak
zamestnanec nebol v pracovnom pomere celý mesiac,
odpočítateľná položka sa následne alikvotne kráti podľa
počtu kalendárnych dní.
Ak zamestnanec v rozhodujúcom období dosiahol
príjmy od viacerých zamestnávateľov, na uplatnenie
odpočítateľnej položky u každého zamestnávateľa sa
odpočítateľná položka uplatní pomerne podľa výšky
príjmu. Ak mal zamestnanec na základe spomínaných

Iné
pracovných pomerov počas mesiaca viacerých
zamestnávateľov alebo bol súčasne samostatne
zárobkovo činnou osobou, odpočítateľná položka sa
uplatní až v ročnom zúčtovaní poistného.
Odpočítateľná položka sa zaokrúhľuje na dve desatinné
miesta na najbližší eurocent nahor.
Katarína Kalafut
kkalafut@deloittece.com

čerpadiel na účely náhrady produkcie tepla a teplej
vody z neobnoviteľných na obnoviteľné zdroje energie.
Maximálna intenzita pomoci pre súkromný sektor na
projekt môže byť do výšky 95 % v závislosti od typu
projektu a prijímateľa. Fyzickú realizáciu projektu je
potrebné ukončiť do 31. decembra 2015. Oprávnenými
žiadateľmi sú s určitými výnimkami aj právnické osoby,
pričom uzávierka prijímania žiadostí je stanovená na 23.
marca 2015.

Martin Rybár
mrybar@deloitteCE.com

Výzva na ochranu ovzdušia
a minimalizácia nepriaznivých
vplyvov zmeny klímy
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
vyhlásilo dňa 22. decembra 2014 výzvu na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok. V rámci
tejto výzvy budú podporované projekty s celkovými
oprávnenými výdavkami neprevyšujúcimi 50 mil. EUR
zamerané na znižovanie emisií základných a ostatných
znečisťujúcich látok v ovzduší, ako aj emisií skleníkových
plynov v oblasti výroby tepla vrátane zmeny palivovej
základne energetických zdrojov v prospech využívania
obnoviteľných zdrojov. V rámci výzvy budú podporené
projekty zamerané na znižovanie emisií znečisťujúcich
látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia,
a to zmena palivovej základne na environmentálne
prijateľnejšie palivo a likvidácia kotolne a napojenie
sa na centrálny zdroj tepla, ďalej projekty zamerané
na znižovanie emisií skleníkových plynov spolu
so znižovaním emisií základných znečisťujúcich
látok v oblasti výroby tepla, a to zmena palivovej
základne v prospech palív s nižším obsahom uhlíka
a obnoviteľné zdroje energie a inštalácia tepelných
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