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Priame dane:
••

Informácia k zdaňovaniu výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok u fyzickej
osoby v roku 2014
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky publikovalo Informáciu k zdaňovaniu výnosov
z dlhopisov a pokladničných poukážok u fyzickej osoby v roku 2014. Informácia sa vzťahuje na
daňovníkov, ktorí sú rezidentmi aj nerezidentmi SR a ich výnosy z dlhopisov a pokladničných
poukážok sú vyplácané zo zdrojov na území SR alebo zo zdrojov v zahraničí.

••

Nové vzory tlačív DP k dani z príjmov
V novembri 2014 vydalo MF SR opatrenie, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových
priznaní k dani z príjmov.

••

Nález Ústavného súdu SR
Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol nálezom vo veci zákazu retroaktivity v prípade
odpočtu daňových strát.

••

Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR
Najvyšší súd ČR rozhodol vo veci daňovej uznateľnosti výdavkov.

••

KVÍZ
Prinášame Vám vedomostný kvíz na tému novela zákona o dani z príjmov.
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Nepriame dane:

••

Metodický pokyn k registrácii tuzemských zdaniteľných osôb na účely DPH
V nadväznosti na nedávno prijatú novelu zákona o DPH zverejnilo finančné riaditeľstvo na
svojej stránke metodický pokyn k registrácii tuzemských zdaniteľných osôb na účely dane
z pridanej hodnoty.

••

Ustanovenie mechanizmu dočasného pozastavenia prístupu do elektronického
systému prepráv
Novelou zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja a zákona o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov sa ustanovuje mechanizmus dočasného pozastavenia prístupu do
elektronického systému prepráv minerálneho oleja a alkoholických nápojov.

••

Nové kontrolné známky na tabakové výrobky a alkohol
Ministerstvo financií SR postupne spúšťa nový systém tlače a distribúcie kontrolných známok,
ktoré budú na tabakových výrobkoch a fľašiach s alkoholom.
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Právne:
••

Novely Zákonníka práce
Prvá novela (schválená v NR SR) upravuje dočasné prideľovanie zamestnancov agentúrami
dočasného zamestnávania. Druhá novela (toho času v čítaní) navrhuje odstrániť povinnosť
preškoľovania zamestnancov z dopravných predpisov.

••

Novela Občianskeho zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku
Novela (toho času v čítaní) by mala priniesť podrobnejšiu úpravu ochrany života a zdravia
fyzickej osoby, ako aj podrobnejšiu úpravu poskytovania náhrady nemajetkovej ujmy
v peniazoch za ujmu spôsobenú na zdraví fyzickej osoby.

••

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 individuálnej účtovnej závierke pre niektoré typy účtovných jednotiek
Ministerstvo financií SR vydalo opatrenie z 24. septembra 2014 č. MF/16232/2014-74, ktorým
sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR z 10. decembra 2008 č. MF/22273/200874, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky,
obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na
zverejnenie, o rámcovej účtovnej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov,
Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných
inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo financií SR vydalo opatrenie z 24. septembra 2014 č. MF/18007/2014-74, ktorým
sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR z 13. decembra 2007 č. MF/25835/200774, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky,
obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na
zverejnenie, o rámcovej účtovnej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové
fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo financií SR vydalo opatrenie z 24. septembra 2014 č. MF/15523/2014-74, ktorým
sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR z 13. decembra 2007 č. MF/27076/200774, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní,
označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce
v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú
činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov
na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo financií SR vydalo opatrenie z 24. septembra 2014 č. MF/16228/2014-74, ktorým
sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR z 18. decembra 2007 č. MF/26307/200774, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky,
obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na
zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými
papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení
niektorých opatrení v znení neskorších predpisov.
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Ministerstvo financií SR vydalo opatrenie z 12. novembra 2014 č. MF/195532014-74, ktorým sa
mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej
závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na
zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov.

••

Účtovanie účtovných prípadov súvisiacich s odberom kontrolných známok
Oznámenie Finančného riaditeľstva SR o jednotnom postupe pri uplatňovaní zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a nadväzujúcich predpisov
pri účtovaní účtovných prípadov súvisiacich s odberom kontrolných známok podľa zákona
č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
a zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších
predpisov v účtovníctve odberateľa kontrolných známok.
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Iné:
••

Novela zákona o zdravotnom poistení upravujúca odpočítateľnú položku v zdravotnom
poistení
Dňa 28. novembra 2014 bola Národnou radou Slovenskej republiky schválená novela zákona
č.580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení upravujúca zníženie odvodov na zdravotné poistenie
tzv. nízkopríjmovým zamestnancom zavedením odpočítateľnej položky s účinnosťou od
1. januára 2015.

••

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

Informácia k zdaňovaniu
výnosov z dlhopisov
a pokladničných poukážok
u fyzickej osoby v roku 2014
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo
informáciu k zdaňovaniu výnosov z dlhopisov
a pokladničných poukážok u fyzickej osoby v roku
2014 z dôvodu zmeny v ich zdaňovaní s účinnosťou
od 1. januára 2014. Zmeny zdaňovania sa vzťahujú na
dlhopisy a pokladničné poukážky, ktoré boli vyplatené
daňovníkovi, ktorý je rezidentom SR, a zároveň boli
vyplatené zo zdrojov na území SR. To ale neplatí pre
výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných
poukážok (zdaňovanie je rovnaké ako aj v roku 2013).
•

Výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok
zo zdroja na území SR

V prípade, že daňovníkovi, ktorý je rezidentom SR,
plynú výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok,
ktoré sú zo zdroja na území SR, tieto výnosy sa zdaňujú
daňou vyberanou zrážkou vo výške 19 % priamo pri
zdroji príjmu. Povinnosť vykonať zrážku dane sa vzťahuje
na osobu vyplácajúcu tieto výnosy. Vykonaním zrážky
dane sa daňová povinnosť z týchto príjmov považuje
za splnenú a daňovník už zdanené výnosy v daňovom
priznaní neuvádza.
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Pokiaľ je daňovník nerezidentom SR, výnosy z dlhopisov
a pokladničných poukážok zo zdroja na území SR nie
sú predmetom dane a na území SR nepodliehajú dani
z príjmov.
•

Výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok
zo zdroja v zahraničí

Ak rezidentovi SR plynú výnosy z dlhopisov a pokladničných
poukážok zo zdroja v zahraničí, zdaňuje ich
prostredníctvom podania daňového priznania na území SR.
•

Výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych
pokladničných poukážok

Výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných
poukážok vyplatené rovnako zo zdroja na území SR ako
aj zo zdroja v zahraničí zdaňuje daňovník (rezident SR)
prostredníctvom daňového priznania.

Nové vzory tlačív daňových
priznaní k dani z príjmov
Ministerstvo financií SR vydalo opatrenie, ktorým sa
ustanovujú nové vzory tlačív daňových priznaní k dani
z príjmov. Doterajšie vzory tlačív daňových priznaní sa
použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov,
ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového
priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2014. Od
tohto dátumu sa na podávanie daňových priznaní budú
používať tieto nové vzory.

Priame dane
Zmeny vo vzoroch tlačív
•

•

V časti I. – Údaje o daňovníkovi, pribudli
zaškrtávacie kolónky súvisiace s daňovou licenciou
a taktiež riadky 810 a vyššie na vpísanie číselných
údajov daňovej licencie.
V tabuľke D – Evidencia a odpočet daňovej straty
je priamo vo formulári zadefinované rozdelenie
strát na roky 2009 a 2010 – 2013 a zmenil sa aj
obsah riadkov v tejto tabuľke.

•

Tabuľka H – Výpočet základu dane nerezidenta
obsahuje nové riadky rozdelenia príjmov
nerezidentov.

•

Pribudli nové tabuľky J a K, ktoré sa týkajú
daňovej licencie.

•

Pozmenená je aj časť IV. – Vyhlásenie o poukázaní
podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.

Nález Ústavného súdu SR
Poslanci NR SR vo svojom návrhu o posúdenie
súladu ustanovení zákona s Ústavou SR namietali, že
ustanovenie § 52za ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov týkajúce sa umorovania daňovej straty
za roky 2010 až 2013 je v rozpore s článkami Ústavy SR
a so zásadou zákazu retroaktivity zákona, t. j. zákazu
spätného pôsobenia zákonov do minulosti.
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí
pléna 12. novembra 2014 nálezom tomuto návrhu
nevyhovel.

Rozhodnutie Najvyššieho
správneho súdu ČR
Najvyšší súd ČR rozhodoval v spore týkajúcom sa
uznania daňových nákladov a uplatnenia nároku na
odpočet dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“),
ktoré správca dane neuznal za daňové a nárok na
odpočet považoval za neoprávnený. Správca dane
pripustil, že plnenia boli dodané a žalobca za nich
zaplatil, vznikli však pochybnosti o poskytovateľoch
predmetných plnení.
Najvyšší súd poukázal na odlišnosti dane z príjmov
právnických osôb (ďalej len „DPPO“) a DPH, keď v
prípade DPH musí daňový subjekt preukázať, že mu boli
dodávky dodané od konkrétneho dodávateľa, avšak
v prípade DPPO táto skutočnosť nemusí byť významná,
pokiaľ je preukázané dodanie, za ktoré daňový subjekt
zaplatil. Najvyšší súd odkázal na nález Ústavného súdu
ČR II. ÚS 664/04, podľa ktorého sa daňové náklady dajú
preukázať aj iným spôsobom ako účtovným dokladom
(napr. rôzne podania, svedecké výpovede atď.). Ak
má správca dane dôvodné pochybnosti o dôkazných
prostriedkoch, prenáša sa dôkazné bremeno na správcu

5

dane, ktorý musí preukázať skutočnosti vyvracajúce
vierohodnosť predložených dôkazov.

Kvíz
Veríme, že ste sa už v problematike novely zákona
o dani z príjmov účinnej od 1. januára 2015 aspoň
čiastočne zorientovali aj vďaka informáciám, ktoré sme
vám priniesli v newslettroch.
Na spestrenie prinášame krátky kvíz na preverenie
porozumenia niektorým z rozsiahlych zmien v zákone.
Ak nebudete vedieť správne odpovedať na niektoré
otázky, sme Vám k dispozícii, aby sme ich s Vami
prekonzultovali. Rovnako aj v prípade, že kvíz zodpoviete
na 100 %, radi s Vami túto rozsiahlu novelu a jej dopad
na Vašu podnikateľskú činnosť prekonzultujeme.
1. Výdavky (náklady) na zmarené investície sa
v zmysle novely:
A. nepovažujú za daňové výdavky a nezahŕňajú sa do
základu dane
B. zahŕňajú do základu dane v celej výške v tom
období, v ktorom bola investícia zmarená
C. zahŕňajú do základu dane rovnomerne počas 36
mesiacov
2. Povinnosť viesť transferovú dokumentáciu má
podľa novely:
A. daňovník s obratom nad 49 790 EUR ročne
B. daňovník, ktorý sa považuje za tuzemsku závislú
osobu
C. daňovník, ktorý sa považuje za zahraničnú závislú
osobu
3. Výdavky (náklady) na poradenské a právne
služby sa v zmysle novely:
A. nepovažujú za daňové výdavky a nezahŕňajú sa do
základu dane
B. zahŕňajú do základu dane
C. zahŕňajú do základu dane až po ich zaplatení
4. Aký je podľa novely druh výdavkov vzniknutých
v súvislosti s projektom výskumu a vývoja, ktoré
môžu byť opätovne odpočítané od základu dane?
A. 25 % výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum
a vývoj v zdaňovacom období
B. 25 % mzdových a ostatných pracovnoprávnych
nárokov nového zamestnanca do 26 rokov, ktorý
sa podieľa na realizácii projektu a pred uzatvorením
pracovného pomeru bol absolventom školy
C. 25 % navýšených výdavkov (nákladov) na výskum
a vývoj oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu
obdobiu

Priame dane
5. Daňovú stratu možno podľa novely odpočítať:
A. rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe
nasledujúcich zdaňovacích období
B. rovnomerne najviac počas štyroch bezprostredne
po sebe nasledujúcich zdaňovacích období
C. rovnomerne počas siedmich bezprostredne po sebe
nasledujúcich zdaňovacích období

11. Za reklamné predmety sa v zmysle novely
nepovažujú:
A. alkoholické nápoje okrem vína v úhrnnej výške
najviac 5 % zo základu dane
B. alkoholické nápoje
C. alkoholické nápoje okrem vína a piva

A. 4

12. V zmysle novely sú daňovým výdavkom členské
príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva
v právnickej osobe:

B. 6

A. len ak sa týkajú predmetu podnikania daňovníka

C. 8

B. len do výšky 5 ‰ z úhrnu zdaniteľných príjmov

6. Počet odpisových skupín po novele zákona:

7. Metódy odpisovania majetku po novele zákona:
A. pri majetku zaradenom do 2. a 3. odpisovej skupiny
sa vždy používa metóda zrýchleného odpisovania

C. maximálne do výšky 5 % zo základu dane, najviac
však do výšky 30 000 EUR ročne
13. Zmluvné pokuty sú v zmysle novely:

B. hmotný aj nehmotný majetok sa odpisuje už len
rovnomernou metódou

A. daňovým výdavkom až po zaplatení

C. len pri majetku zaradenom do 2. a 3. odpisovej
skupiny sa môže použiť metóda zrýchleného
odpisovania

C. nie sú daňovým výdavkom

8. Hmotný majetok prenajatý formou finančného
prenájmu po novele zákona:
A. hmotný majetok prenajatý formou finančného
prenájmu odpíše nájomca počas doby trvania
finančného prenájmu
B. v prípade odpisov majetku prenajatého formou
finančného prenájmu sa postupuje ako v prípade
majetku obstaraného kúpou
C. hmotný majetok prenajatý formou finančného
prenájmu môže nájomca odpísať už za tri roky
9. Za daňovo uznateľné rezervy sa v zmysle novely
považujú:

B. daňovým výdavkom maximálne do výšky 300 EUR

14. Zjednodušené pravidlá pri odpise tzv.
„drobných“ pohľadávok v zmysle novely:
A. je možné uplatniť pri pohľadávkach s menovitou
hodnotou nepresahujúcou 332 EUR
B. je možné uplatniť u daňovníkov účtujúcich
v sústave jednoduchého účtovníctva
C. nie je možné uplatniť

Správne odpovede:
1c / 2b,c / 3c / 4a,b,c / 5a / 6b / 7c / 8b / 9 žiadna
odpoveď nie je správna /10a / 11a / 12c / 13c / 14c

A. rezervy na nevyfakturované dodávky a služby
B. rezervy na zostavenie, overenie, zverejnenie
účtovnej závierky a výročnej správy

Valéria Morťaniková
vmortanikova@deloittece.com

C. rezervy na zostavenie daňového priznania
10. Novelou boli do zákona opäť zavedené pravidlá
nízkej kapitalizácie, ktoré znamenajú:
A. limit pre maximálnu výšku daňovo uznateľných
nákladov na úroky, ktoré je daňovník povinný platiť
z úverov a pôžičiek, ktoré mu poskytli závislé osoby
B. daňový limit na výnosy získané bankami
a poisťovňami z úrokov z poskytnutých úverov
a pôžičiek
C. limit pre maximálnu výšku daňovo uznateľných
nákladov na nepeňažný vklad do inej spoločnosti

6

Katarína Kalafut
kkalafut@deloittece.com

Nepriame dane

Metodický pokyn k registrácii
tuzemských zdaniteľných osôb na
účely DPH
Zverejnený metodický pokyn rieši problematiku týkajúcu
sa registrácie tuzemských zdaniteľných osôb na účely
dane z pridanej hodnoty aj s uvedením praktických
príkladov na jednoduchšie pochopenie predmetných
ustanovení zákona o DPH.
V nadväznosti na nedávno prijatú novelu zákona o DPH
je v metodickom pokyne upravené aj skrátenie lehoty
na registráciu tuzemských platiteľov dane, pričom od
1. januára 2015 bude mať daňový úrad povinnosť
vykonať registráciu daňového subjektu za platiteľa dane,
ak sú splnené podmienky, najneskôr do 21 dní odo
dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň (doteraz
30 dní). V prípade povinnosti zloženia zábezpeky zostáva
60-dňová lehota nezmenená.

Ustanovenie mechanizmu
dočasného pozastavenia prístupu
do elektronického systému prepráv
S účinnosťou od 1. januára 2015 bude môcť správca
dane pozastaviť prístup do elektronického systému
prepráv minerálneho oleja a alkoholických nápojov
daňovému subjektu, ktorý je užívateľským podnikom,
prevádzkovateľom daňového skladu, oprávneným
príjemcom alebo registrovaným odosielateľom
v prípadoch, ak bude mať odôvodnenú obavu, že
nesplatná alebo nevyrubená daň bude v rozsahu
presahujúcom zloženú zábezpeku na daň v čase jej
splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo
že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so
značnými ťažkosťami.
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Nové kontrolné známky na
tabakové výrobky a alkohol
Od 1. januára 2015 je oprávnený tlačiť kontrolné známky
iba štátny podnik Mincovňa Kremnica.
Nové kontrolné známky sa budú zavádzať postupne. Fľaše
s alkoholom možno označovať pôvodnou kontrolnou
známkou do 31. marca 2015 a takto označené výrobky
možno uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr
do 30. júna 2015, pričom takto označené spotrebiteľské
balenie liehu možno predávať najneskôr do 30. septembra
2016. Po tomto dátume sa bude takto označené
spotrebiteľské balenie považovať za neoznačené.
V prípade tabakových výrobkov sa spotrebiteľské balenia
cigariet môžu označovať pôvodnou kontrolnou známkou
najneskôr do 31. marca 2015 a uvádzať do daňového
voľného obehu najneskôr do 30. júna 2015, pričom
predávať sa budú môcť najneskôr do 31. augusta 2015.
Spotrebiteľské balenie tabaku musí byť od 1. decembra
2014 označené kontrolnou známkou. Spotrebiteľské
balenie tabaku neoznačené kontrolnou známkou možno
uvádzať do daňového voľného obehu do 15. februára
2015 a predávať najneskôr do 31. marca 2015. Po
tomto dátume sa takéto spotrebiteľské balenie tabaku
bude považovať za neoznačené.
Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Peter Pompura
ppompura@deloittece.com

Právne

Novely Zákonníka práce
Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu
Zákonníka práce, o návrhu ktorej sme vás už informovali
v jednom z predchádzajúcich vydaní Tax and Legal
News. Touto novelou dochádza k zmene právnej úpravy
dočasného prideľovania zamestnancov.
Novela zavádza maximálnu dobu, na ktorú bude
možné dočasné pridelenie zamestnanca dohodnúť,
ako aj limitáciu opakovaného obnovovania dočasného
pridelenia. V zmysle novely bude možné dočasné
pridelenie dohodnúť najdlhšie na dobu 24 mesiacov.
Zároveň v rámci predmetných 24 mesiacov bude možné
predĺžiť alebo opätovne dohodnúť dočasné pridelenie
toho istého zamestnanca k tomu istému užívateľskému
zamestnávateľovi najviac štyrikrát. V prípade
nedodržania predmetných lehôt pracovný pomer
založený medzi zamestnancom a agentúrou dočasného
zamestnávania, resp. prideľujúcim zamestnávateľom,
zo zákona zanikne a vznikne nový pracovný pomer
medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom
na neurčitý čas, ktorý sa bude primerane spravovať
dohodou o dočasnom pridelení alebo pracovnou
zmluvou.
Novela ďalej ustanovuje, že počas dočasného pridelenia
bude môcť vyslať zamestnanca na pracovnú cestu len
užívateľský zamestnávateľ. Zároveň nebude možné, aby
užívateľský zamestnávateľ prideleného zamestnanca
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ďalej dočasne pridelil k inému užívateľskému
zamestnávateľovi.
Čo sa týka odmeny prideleného zamestnanca, novela
Zákonníka práce zavádza povinnosť zamestnávateľa,
resp. agentúry, vyplácať dočasne pridelenému
zamestnancovi najmenej rovnako priaznivú mzdu, aká
patrí porovnateľnému zamestnancovi u užívateľského
zamestnávateľa. V prípade, ak zamestnávateľ alebo
agentúra túto povinnosť nedodržia, bude povinnosťou
užívateľského zamestnávateľa, aby pridelenému
zamestnancovi túto mzdu (resp. rozdiel) doplatil.
V súvislosti s uvedeným budú mať zamestnávateľ,
resp. agentúra, povinnosť poskytnúť užívateľskému
zamestnávateľovi na jeho požiadanie informácie, ktoré
budú potrebné na splnenie stanovenej povinnosti.
Predmetná novela Zákonníka práce nadobúda účinnosť
1. januára 2015, s výnimkou niektorých ustanovení,
ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2015. Predmetnou
novelou došlo v príslušnom rozsahu taktiež k novelizácii
zákona o cestovných náhradách.
Do parlamentu bola zároveň predložená ďalšia novela
Zákonníka práce, ktorá by mala odstrániť povinnosť
zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú zamestnancov
využívajúcich pri plnení pracovných úloh osobné
motorové vozidlo, preškoľovať týchto zamestnancov
z dopravných predpisov.
Navrhovaná účinnosť novely je 1. mája 2015.

Právne
Novela Občianskeho zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku
Národnej rade SR bola predložená novela, ktorá by mala priniesť podrobnejšiu hmotnoprávnu aj procesnoprávnu
úpravu poskytovania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch (tzv. materiálna satisfakcia) za spôsobenie fyzickej ujmy
na zdraví, prípadne smrti. Nárok na náhradu nemajetkovej ujmy by vznikal popri práve na náhradu spôsobenej škody.
Navrhovaná účinnosť novely je 1. marca 2015.

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
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Účtovníctvo

Zmeny v individuálnej účtovnej
závierke pre niektoré typy
účtovných jednotiek
V minulom čísle našej publikácie Deloitte News
sme Vám predstavili niektoré zmeny v účtovníctve a
účtovnej závierke pre podnikateľov účtujúcich v sústave
podvojného účtovníctva a pre mikro účtovné jednotky.
V tomto čísle pokračujeme so zmenami v účtovnej
závierke pre niektoré typy účtovných jednotiek, ktoré
priniesli jednotlivé opatrenia Ministerstva financií
SR uvedené v úvode tejto publikácie. Opatrenia sú
zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2014
a v prípade opatrenia pre zdravotné poisťovne vo
Finančnom spravodajcovi č. 11/2014, ktoré môžete
nájsť na stránke www.finance.gov.sk.
Zmeny v individuálnej účtovnej závierke pre
Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií,
inštitúcie elektronických peňazí a pobočky
zahraničných finančných inštitúcií
Predmetom opatrenia je:
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•

nový vzor účtovnej závierky jednotlivých
účtovných jednotiek s cieľom znížiť
administratívnu záťaž pri zostavovaní účtovnej
závierky a jej zverejňovaní,

•

vykazovanie vlastných akcií v účtovnej závierke
platobnej inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí.

Podľa tohto opatrenia sa vlastné akcie vykážu v súvahe
na strane aktív v rámci položky Majetok na predaj
a rezervný fond na vlastné akcie sa vykáže v súvahe na
strane pasív v rámci položky Fondy z rozdelenia zisku
po zdanení.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2014.
Zmeny v individuálnej účtovnej závierke pre
podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové
dôchodkové fondy
Predmetom opatrenia je:
•

nový vzor účtovnej závierky jednotlivých
účtovných jednotiek s cieľom znížiť
administratívnu záťaž pri zostavovaní účtovnej
závierky a jej zverejňovaní,

•

vykazovanie vlastných akcií v účtovnej závierke
subjektu kolektívneho investovania s právnou
subjektivitou,

•

zmeny v rámcovej účtovej osnove.

Podľa tohto opatrenia sa vlastné akcie vykážu v súvahe
na strane aktív ako majetok a rezervný fond na vlastné
akcie sa vykáže v súvahe na strane pasív, ktorý sa
zvyšuje o obstarávaciu cenu vlastných akcií. V súvislosti
s touto úpravou sa mení aj rámcová účtová osnova.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2014.

Účtovníctvo
Zmeny v individuálnej účtovnej závierke
pre účtovné jednotky účtujúce v sústave
jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú
alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú
činnosť

kontrolných známok a prevzatie kontrolných známok.
Obidva účtovné prípady je odberateľ kontrolných
známok povinný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov doložiť
účtovnými dokladmi.

Predmetom opatrenia je nový vzor účtovnej závierky
pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého
účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú
samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje
výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie
a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane
z príjmov.

Zloženie peňažných prostriedkov pred prevzatím
kontrolných známok sa z účtovného hľadiska považuje
u odberateľa kontrolných známok za poskytnutý
preddavok. Dokladmi preukazujúcimi uvedenú
skutočnosť sú výpis z bankového účtu a oznámenie
colného úradu vydaného na základe žiadosti o vydanie
kontrolných známok v zmysle § 9b ods. 6 zákona
č. 106/2004 Z. z. a § 53 zákona č. 530/2011 Z. z.,
prípadne ďalšie doklady.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2014.
Zmeny v individuálnej účtovnej závierke pre
obchodníkov s cennými papiermi
Predmetom opatrenia je:
•

nový vzor účtovnej závierky jednotlivých
účtovných jednotiek s cieľom znížiť
administratívnu záťaž pri zostavovaní účtovnej
závierky a jej zverejňovaní,

•

vykazovanie vlastných akcií v účtovnej závierke
obchodníka s cennými papiermi.

Podľa tohto opatrenia sa vlastné akcie vykážu v súvahe
na strane aktív v rámci položky Majetok na predaj
a rezervný fond na vlastné akcie sa vykáže v súvahe na
strane pasív v rámci položky Fondy tvorené zo zisku po
zdanení.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2014.
Zmeny v individuálnej účtovnej závierke pre
zdravotné poisťovne
Predmetom opatrenia je nový vzor riadnej a priebežnej
účtovnej závierky zdravotnej poisťovne vrátane zmien
v poznámkach.
Podľa tohto opatrenia budú zdravotné poisťovne
postupovať prvýkrát pri zostavovaní riadnej
individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje
k 31. decembru 2014 a pri zostavovaní priebežnej
účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. marcu 2015.

Účtovanie účtovných prípadov
súvisiacich s odberom kontrolných
známok
Cieľom oznámenia Finančného riaditeľstva SR je
zabezpečenie jednotného postupu pri účtovaní
účtovných prípadov súvisiacich s odberom kontrolných
známok pri alkoholických nápojoch a tabakových
výrobkoch. Účtovnými prípadmi súvisiacimi s
odberom kontrolných známok sú okrem iného
zloženie peňažných prostriedkov pred prevzatím
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Kontrolná známka má povahu ceniny. Vyplýva to z § 9
ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. a § 51 ods. 2 zákona
č. 530/2011 Z. z. Z uvedeného vyplýva, že prevzatím
kontrolných známok odberateľ nadobúda ceniny.
Dokladmi preukazujúcimi uvedený účtovný prípad sú
protokol o prevzatí kontrolných známok vyhotovený
podľa § 53 ods. 8 zákona č. 530/2011 Z. z. a § 9b ods.
8 zákona č. 106/2004 Z. z., účtovný doklad za odber
kontrolných známok vystavený v mene Mincovňa, príp.
ďalšie doklady.

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloittece.com

Iné

Novela zákona o zdravotnom poistení upravujúca odpočítateľnú položku
v zdravotnom poistení
S účinnosťou od 1. januára 2015 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení. Hlavným cieľom tejto novely zákona je prostredníctvom zavedenej odpočítateľnej položky
znížiť odvody na zdravotné poistenie tzv. nízkopríjmovým zamestnancom.
Odpočítateľná položka v zdravotnom poistení sa bude týkať zamestnancov v pracovnom pomere,
štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere a zamestnancov v štátnej službe za podmienky, že
zamestnanec má len jediného zamestnávateľa, neuplatňuje si odvodovú výnimku ako predtým dlhodobo
nezamestnaný a nie je súčasne SZČO. Odpočítateľná položka bude vo výške 380 EUR mesačne a budú si ju môcť
uplatniť za splnených podmienok zamestnanci, ktorých vymeriavací základ za rok 2015 nepresiahne sumu 6 840,00
EUR. Odpočítateľná položka sa bude krátiť za podmienok stanovených zákonom.

Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových
prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete na týchto odkazoch:
Dbriefs Veľká Británia
www.emeadbriefs.com
Globálne Dbriefs
www.deloitte.com/view/en_US/us/Insights/Browse-by-Content-Type/dbriefs-webcasts/Tax-Executives/index.htm
Katarína Kalafut
kkalafut@deloittece.com
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Martin Rybár
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