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Vítame Vás v decembrovom vydaní Aktualít Legislatívnej rady NKÚ SR, v ktorom Vám prinášame informácie
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VESTNÍK EU

Ročník 61 december 2018
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/08/direct-access.html?ojYear=2017&locale=sk
1.1
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania
energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:328:FULL&from=SK
L 328/2018 z 21.11.2018
Podľa čl. 3 smernice Členské štáty spoločne zabezpečujú, aby podiel energie z obnoviteľných zdrojov v Únii na hrubej
konečnej energetickej spotrebe v roku 2030 predstavoval aspoň 32 %. Komisia posúdi tento cieľ a do roku 2023 predloží
legislatívny návrh na účely zvýšenia tohto cieľa, ak dôjde k ďalším výrazným zníženiam nákladov na výrobu energie z
obnoviteľných zdrojov, alebo ak to bude potrebné na splnenie medzinárodných záväzkov Únie v oblasti dekarbonizácie,
alebo ak bude takéto zvýšenie opodstatnené z dôvodu výrazného zníženia spotreby energie v Únii. Členské štáty stanovia
národné príspevky, aby spoločne splnili celkový záväzný cieľ Únie.
Komisia podporuje vysoké ambície členských štátov prostredníctvom vhodného rámca, ktorý zahŕňa zlepšené využívanie
finančných prostriedkov Únie vrátane dodatočných finančných prostriedkov na uľahčenie spravodlivého prechodu regiónov s vysokým využitím uhlíka smerom k zvyšovaniu podielu energie z obnoviteľných zdrojov, najmä finančných nástrojov,
hlavne na tieto účely: a) zníženie kapitálových nákladov na projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov; b) rozvoj
projektov a programov na integráciu obnoviteľných zdrojov do energetického systému, zvyšovanie flexibility energetického
systému, udržanie stability sústavy a zvládanie preťaženia sústavy; c) rozvoj infraštruktúry prenosových a distribučných
sústav, inteligentných sietí, zásobníkov a prepojení s cieľom dosiahnuť cieľ elektrického prepojenia vo výške 15 % do roku
2030, aby sa zvýšila technicky uskutočniteľná a ekonomicky prijateľná úroveň energie z obnoviteľných zdrojov v elektrizačnej sústave; d) posilnenie regionálnej spolupráce medzi členskými štátmi navzájom a medzi členskými štátmi a tretími
krajinami prostredníctvom spoločných projektov, spoločných systémov podpory a otváraním systémov podpory pre elektrinu z obnoviteľných zdrojov výrobcom nachádzajúcim sa v iných členských štátoch.
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Členské štáty môžu obmedziť verejnú súťaž na konkrétne technológie, ak by otvorenie systémov podpory pre všetkých
výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov viedlo k nepriaznivému výsledku vzhľadom na: a) dlhodobý potenciál danej
technológie; b) potrebu dosiahnuť diverzifikáciu; c) náklady na integráciu do sústavy; d) obmedzenia siete a stabilitu sústavy; e) v prípade biomasy potrebu zabrániť narušeniu trhov so surovinami. 6.Pri poskytovaní podpory pre elektrinu z
obnoviteľných zdrojov prostredníctvom verejnej súťaže a v záujme zaistenia vysokej miery realizácie projektov členské
štáty: a) stanovia a uverejnia nediskriminačné a transparentné kritériá na zaradenie do verejnej súťaže a stanovia jasné
termíny a pravidlá pre dodanie projektu; b) uverejnia informácie o minulých verejných súťažiach, a to aj o mierach realizácie projektov.
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NOVÉ ALEBO NOVELIZOVANÉ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY

(zverejnené v zbierke zákonov na portáli https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/,
na stránke NR SR: https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=184

2.1

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Vyhlásené v zbierke zákonov: 27.11.2018
Účinnosť: 05.12.2018
Číslo: 343/2018 Z. z.
Za § 54 bol vložený § 54a: „Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť;
ustanovenie § 151j ods. 2 tým nie je dotknuté. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho
novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel.“

2.2

Zákon č. 345/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Vyhlásené v zbierke zákonov: 27.11.2018
Účinnosť: 01.01.2019
Číslo: 345/2018 Z. z.
Dňa 1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 345/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony.
Úrad pre verejné obstarávanie k predmetnej novele vydal všeobecné metodické usmernenia týkajúce sa nových finančných limitov:
 Finančné limity platné od 01. 01. 2019
 Pravidlá a postupy zadávania podlimitných civilných zákaziek a civilných zákaziek s nízkou hodnotou zadávané verejným obstarávateľom platné od 01.01. 2019
 Osoba podľa § 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 01.01.2019
Prehľad najvýznamnejších zmien týkajúcich sa kontroly a revíznych postupov, ktoré novela prináša:
A. Žiadosť o nápravu
Čo sa týka žiadosti o nápravu, ustanovenia tohto inštitútu prechádzajú komplexnou úpravou. Podľa ustanovenia §164 ods.
1 bude môcť uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť
dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8, podať žiadosť o nápravu proti
1. oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o
vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
2. podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu
poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 8.
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Po novom sa žiadosť o nápravu bude doručovať:
1. v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie žiadosti o nápravu umožňuje (v tomto prípade sa považuje za doručenú dňom jej odoslania),
2. v listinnej podobe, ak informačný systém podľa písmena a) doručenie žiadosti o nápravu neumožňuje alebo ak sa
verejné obstarávanie, ktorého sa žiadosť o nápravu týka, nerealizuje funkcionalitou informačného systému.
Lehoty sú pri žiadosti o nápravu upravené podrobnejšie a špecifickejšie v nadväznosti na zverejnenie dokumentov, prípadne ich poskytnutie. Podľa novely zákona platí, že ak v §164 ods. 6 nie je ustanovené inak, žiadosť o nápravu proti
podmienkam uvedeným
1. v oznámení podľa odseku 1 písm. a) musí byť doručená do desiatich dní odo dňa uverejnenia oznámenia podľa
odseku 1 písm. a) v európskom vestníku,
2. vo výzve podľa odseku 1 písm. a) musí byť doručená do desiatich dní odo dňa uverejnenia výzvy podľa odseku
1 písm. a) vo vestníku,
3. v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) v postupe zadávania nadlimitnej zákazky, nadlimitnej koncesie alebo v
súťaži návrhov musí byť doručená najneskôr štyri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk
alebo návrhov za predpokladu, že tieto dokumenty neboli poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk alebo návrhov; ak boli poskytnuté neskôr, musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam v nich
uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov,
4. v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) v postupe zadávania podlimitnej zákazky alebo podlimitnej koncesie musí
byť doručená najneskôr dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že
tieto dokumenty neboli poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk; ak boli poskytnuté neskôr, musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich
dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov.
Zároveň odsek 6 ustanovenia §164 hovorí, že ak je vo verejnom obstarávaní určená lehota na predloženie žiadostí o
účasť, žiadosť o nápravu proti podmienkam účasti uvedeným v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) poskytnutých v
lehote na predloženie žiadostí o účasť musí byť doručená najneskôr štyri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predloženie žiadostí o účasť za predpokladu, že tieto dokumenty neboli poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na
predloženie žiadostí o účasť; ak tieto dokumenty boli poskytnuté neskôr, musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam
účasti v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov.
B. Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného
Po novom sa bude konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva podľa ustanovenia §169 ods. 1 začínať aj na základe podnetu úradu vlády alebo
riadiaceho orgánu podľa osobitného predpisu.
Kontrola tzv. eurofondových zákaziek taktiež podlieha zmenám. V súlade s novelizovaným ustanovením §169 ods. 2 bude
kontrolovaný okrem zadania zákazky na základe rámcovej dohody alebo v rámci dynamického nákupného systému povinný pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov alebo pred
ukončením postupu inovatívneho partnerstva podať úradu podnet podľa odseku 1 písm. b), ak
1. ide o postup zadávania nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, nadlimitnej koncesie alebo súťaž
návrhov podľa § 120 ods. 2, ktorá je financovaná aspoň z časti z prostriedkov Európskej únie,
2. ide o postup zadávania nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v
prílohe č. 1, ktorá je financovaná aspoň z časti z prostriedkov Európskej únie a ktorej predpokladaná hodnota je
rovnaká alebo vyššia ako 600 000 eur, alebo
3. ide o postup zadávania nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1, ktorá je financovaná
aspoň z časti z prostriedkov Európskej únie.
C. Námietky
Od januára 2019 bude možné podať námietky pred uzavretím zmluvy alebo pred ukončením súťaže aj proti podmienkam
uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých kontrolovaným, pričom povinnou náležitosťou každých podmienok bude aj opis rozhodujúcich skutočností a dôkazy, ak nie sú
súčasťou dokumentácie.
Námietky sa po novom budú doručovať:
1. kontrolovanému
2. v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie námietok umožňuje,
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3. v listinnej podobe, ak informačný systém podľa bodu 1 doručenie námietok neumožňuje alebo ak sa verejné obstarávanie, ktorého sa námietky týkajú, nerealizuje funkcionalitou informačného systému, a
4. úradu v listinnej podobe, v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu alebo v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie námietok úradu umožňuje.
Výška kaucie pri podaní námietok je 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 2 000 eur a
najviac
1. 10 000 eur, ak ide o námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b),
2. 50 000 eur, ak ide o iné námietky, ako uvedené v písmene a).

2.3

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 5. decembra 2018 č.
MF/16648/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky

Vyhlásené v zbierke zákonov: 18.12.2018
Účinnosť: 18.12.2018
Číslo: 357/2018 Z. z.
Oznámením Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 17a ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
opatrenie z 5. decembra 2018 č. MF/16648/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č.
MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky
zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky (oznámenie
č. 557/2011 Z. z.) v znení opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/14275/2013-74 (oznámenie č. 377/2013 Z. z.), opatrenia z
3. decembra 2014 č. MF/21025/2014-74 (oznámenie č. 359/2014 Z. z.) a opatrenia zo 16. septembra 2015 č.
MF/14725/2015-74 (oznámenie č. 230/2015 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018 okrem bodov 1 až 4, 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi
pod poradovým číslom 30/2018 (časť 3 Aktualít: Finančný spravodajca), ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

2.4

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 5. decembra 2018 č.
MF/16715/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14.
novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej
osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

Vyhlásené v zbierke zákonov: 18.12.2018
Účinnosť: 18.12.2018
Číslo: 358/2018 Z. z.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov vydalo opatrenie z 5. decembra 2018 č. MF/16715/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
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o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č.
MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky,
ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra
2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74 (oznámenie
č. 102/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.), opatrenia z 26.
novembra 2010 č. MF/25000/2010-74 (oznámenie č. 456/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/201174 (oznámenie č. 559/2011 Z. z.), opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74 (oznámenie č. 404/2013 Z. z.),
opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74 (oznámenie č. 358/2014 Z. z.), opatrenia z 2. decembra 2015 č.
MF/19760/2015-74 (oznámenie č. 22/2016 Z. z.) a opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74 (oznámenie č.
272/2018 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018 okrem čl. I bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019 a čl. I
bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2019.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi
pod poradovým číslom 29/2018 (časť 3 Aktualít: Finančný spravodajca), ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

2.5

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 5. decembra 2018 č.
MF/13418/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky 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

Vyhlásené v zbierke zákonov: 18.12.2018
Účinnosť: 18.12.2018
Číslo: 359/2018 Z. z.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov opatrenie z 5. decembra 2018 č. MF/13418/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky 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.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky 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 (oznámenie č. 607/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie
č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24443/2008-74 (oznámenie č. 503/2008 Z. z.), opatrenia z 3.
decembra 2009 č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25054/201074 (oznámenie č. 457/2010 Z. z.), opatrenia z 21. októbra 2011 č. MF/24031/2011-74 (oznámenie č. 366/2011 Z. z.),
opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/17696/2013-74 (oznámenie č. 379/2013 Z. z.), opatrenia z 12. novembra 2014 č.
MF/19553/2014-74 (oznámenie č. 316/2014 Z. z.) a opatrenia z 21. októbra 2015 č. MF/14950/2015-74 (oznámenie č.
297/2015 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi
pod poradovým č. 32/2018 (časť 3 Aktualít: Finančný spravodajca), ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom
sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky
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2.6

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 5. decembra 2018 č.
MF/13417/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre zdravotné poisťovne

Vyhlásené v zbierke zákonov: 18.12.2018
Účinnosť: 18.12.2018
Číslo: 360/2018 Z. z.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov opatrenie z 5. decembra 2018 č. MF/13417/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č.
MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné
poisťovne v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 592/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č.
MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24442/2008-74 (oznámenie č.
504/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10208/2009-74 (oznámenie č. 101/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra
2009 č. MF/19523/2010-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.), opatrenia z 3. novembra 2011 č. MF/24652/2011-74 (oznámenie č. 398/2011 Z. z.) a opatrenia z 21. októbra 2015 č. MF/14949/2015-74 (oznámenie č. 296/2015 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2019.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi
pod poradovým č. 31/2018 (časť 3 Aktualít: Finančný spravodajca), ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom
sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

2.7

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných
opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení

Vyhlásené v zbierke zákonov: 20.12.2018
Účinnosť: 01.01.12.2019
Číslo: 362/2018 Z. z.
Národný bezpečnostný úrad podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vydal vyhlášku.
Vyhláška upravuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúru bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení, ktoré prijíma prevádzkovateľ základnej služby podľa § 3 písm. l) zákona pre informačné
systémy a siete, prostredníctvom ktorých zabezpečuje základnú službu podľa § 3 písm. k) zákona a pre informačné
systémy a siete, ktorých výpadok alebo poškodenie môže spôsobiť poškodenie alebo znemožnenie poskytovania základnej služby.
Bezpečnostné opatrenia sa prijímajú na základe odporúčaní medzinárodne akceptovaných štandardov kybernetickej bezpečnosti alebo iných vecne obdobných postupov a metód so zreteľom na najnovšie poznatky a pri súčasnom identifikovaní
rizík, zraniteľností a požiadaviek regulácie v rámci sektora prevádzkovateľa základnej služby podľa prílohy č. 1 zákona.

2.8

Zákon č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019

Vyhlásené v zbierke zákonov: 05.12.2018
Účinnosť: 01.01.2019
Číslo: 370/2018 Z. z.
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2019 sa rozpočtujú sumou 15 497 653 878 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 sa určujú sumou 17 538 901 300 eur. Schodok štátneho rozpočtu na rok 2019 sa určuje sumou
2 041 247 422 eur.
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Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2019 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých
prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 1 344 303 466 eur; z toho do rozpočtov obcí 858 793 434 eur a do
rozpočtov vyšších územných celkov 485 510 032 eur. Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2019 rozpočtujú v celkovej
sume 225 265 936 eur.
Platové tarify sa v roku 2019 zvýšia o 10 % od 1. januára 2019, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2019
nedohodne inak. Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov a platové
tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa v roku 2019 zvýšia o 10 % od 1. januára 2019, ak sa v
kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2019 nedohodne inak. Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme sa v roku 2019 zvýši o 0 % od 1. januára 2019, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok
2019 nedohodne inak. Stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej
služby sa v roku 2019 zvýši o 10 % od 1. januára 2019. Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej
služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Národného bezpečnostného úradu sa v roku 2019 zvýšia o 10
% od 1. januára 2019. Funkčné platy colníkov sa v roku 2019 zvýšia o 10 % od 1. januára 2019. Ak osobitný predpis v roku
2019 ustanoví funkčné platy príslušníkov finančnej správy, ich funkčné platy sa v roku 2019 zvýšia o 0 %. Hodnostné platy
profesionálnych vojakov sa v roku 2019 zvýšia o 10 % od 1. januára 2019.

Vodohospodárska výstavba, š. p., odvedie za rok 2019 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení (ďalej
len „osobitný odvod“) v sume 200 000 eur. Lesy Slovenskej republiky, š. p., odvedú za rok 2019 do štátneho rozpočtu
osobitný odvod v sume 5 000 000 eur.

2.9

Zákon č. 372/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony

Vyhlásené v zbierke zákonov: 05.12.2018
Účinnosť: 01.01.2019 do 31.12.2019, od 01.01.2020
Číslo: 372/2018 Z. z.
V novele zákona sa:
Dopĺňa nový pojem v § 2: hodnotením kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu overovanie dodržiavania ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov súvisiacich s vykonávaním finančnej kontroly a auditu.
Dopĺňa pôsobnosť MF SR podľa § 3: k) rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny a ukladá a vymáha sankcie
podľa § 4 ods. 4 písm. b) a c), ak je to potrebné, l) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
Dopĺňa pôsobnosť Úradu vládneho auditu podľa § 4:
b) rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami zo zahraničia poskytnutými
na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu,
ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia týchto finančných prostriedkov, v konaní o porušení finančnej disciplíny
štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo o porušení finančnej disciplíny inou osobou
pri nakladaní s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu a s finančnými prostriedkami Európskej únie; to neplatí, ak ide
o rozhodovanie v konaní o porušení finančnej disciplíny prijímateľom pri nakladaní s finančnými prostriedkami Európskej
únie podľa osobitného predpisu8a) a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov
Slovenskej republiky a Európskej únie poskytnutými Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,8b)
c) ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami zo zahraničia poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia týchto finančných prostriedkov, za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny
inou osobou pri nakladaní s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu a s finančnými prostriedkami Európskej únie; to
neplatí, ak ide o ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny prijímateľom pri nakladaní s finančnými
prostriedkami Európskej únie podľa osobitného predpisu8a) a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie poskytnutými Pôdohospodárskou platobnou agentúrou,
na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,8b)
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Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 10a Hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu
(1) Ministerstvo financií hodnotí kvalitu vykonávania finančnej kontroly a auditu. Úrad vládneho auditu hodnotí kvalitu
vykonávania finančnej kontroly a vnútorného auditu; to neplatí pre hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontroly a
vnútorného auditu ministerstva financií.
(2) Hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu sa vykonáva pod vedením vládneho audítora na základe
písomného poverenia na hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu vydaného štatutárnym orgánom auditujúceho orgánu alebo ním písomne splnomocneným vedúcim zamestnancom auditujúceho orgánu.
(3) Hodnotenie kvality vykonávania vládneho auditu sa vykonáva v auditujúcom orgáne a inej právnickej osobe podľa §
19 ods. 5. Hodnotenie kvality vykonávania vnútorného auditu sa vykonáva v správcovi kapitoly štátneho rozpočtu. Hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontroly sa vykonáva v orgáne verejnej správy.
(4) Na hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu sa primerane použijú základné pravidlá finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27.
(5) Hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontroly a vnútorného auditu v orgánoch verejnej správy, ktorými sú Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, vykonáva ministerstvo financií za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch alebo medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná,11) a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia.“.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
„§ 11 Výbor pre vnútorný audit a vládny audit
(1) Zriaďuje sa Výbor pre vnútorný audit a vládny audit (ďalej len „výbor“) ako nezávislý orgán, ktorý plní úlohy podľa
odseku 2. Členmi výboru sú traja zástupcovia ministerstva financií, zástupca Úradu vládneho auditu, zástupca Úradu vlády
Slovenskej republiky, zástupca Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, zástupca Úradu pre verejné obstarávanie
a zástupca Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Členov výboru vymenúva a odvoláva štatutárny orgán príslušného orgánu verejnej správy. Predsedom výboru je zástupca ministerstva financií.
(2) Výbor plní najmä tieto úlohy:
a) vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť pre správcov kapitoly štátneho rozpočtu a auditujúci orgán pri vykonávaní
auditu,
b) posudzuje návrh na odvolanie vnútorného audítora alebo vládneho audítora do 30 pracovných dní od doručenia návrhu
na odvolanie vnútorného audítora alebo vládneho audítora výboru podľa § 15 ods. 3 a 4,
c) posudzuje ročnú správu o vykonaných vnútorných auditoch za predchádzajúci rok schválenú štatutárnym orgánom
správcu kapitoly štátneho rozpočtu a môže zaslať návrh odporúčaní vyplývajúcich z posúdenia ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch správcovi kapitoly štátneho rozpočtu,
d) spolupracuje pri zabezpečovaní vzdelávania vnútorných audítorov a vládnych audítorov a overuje splnenie podmienok
odborného vzdelávania podľa § 14.
(3) Ďalšie úlohy výboru, spôsob rokovania a podrobnosti o činnosti výboru upraví štatút výboru, ktorý schvaľuje nadpolovičná väčšina členov výboru.“.
Dopĺňa sa ods. 5 § 12 Podmienky vymenovania vnútorného audítora a vládneho audítora
Ministerstvo financií vedie zoznam vnútorných audítorov a zoznam vládnych audítorov, ktoré sú verejne prístupnými registrami zverejnenými na webovom sídle ministerstva financií. Zoznam vnútorných audítorov a zoznam vládnych audítorov
obsahuje meno a priezvisko vnútorného audítora alebo vládneho audítora, dátum jeho vymenovania a právnickú osobu,
v ktorej je vymenovaný; to neplatí, ak si to vyžaduje ochrana utajovaných skutočností. Ak zanikne výkon funkcie vnútorného audítora alebo vládneho audítora, ministerstvo financií ho vyčiarkne zo zoznamu vnútorných audítorov alebo zoznamu vládnych audítorov.
V § 14 Odborné vzdelávanie odseky 2 až 4 znejú:
„(2) Vnútorný audítor a vládny audítor sú povinní absolvovať odborné vzdelávanie, ktoré zabezpečuje ministerstvo financií.
Ako súčasť odborného vzdelávania môže výbor uznať aj absolvovanie iných foriem vzdelávania za predpokladu ich odbornej, obsahovej a kvalitatívnej porovnateľnosti s odborným vzdelávaním zabezpečovaným ministerstvom financií, pričom rovnakú vzdelávaciu aktivitu možno do odborného vzdelávania započítať len raz za kalendárny rok.
(3) Ako súčasť odborného vzdelávania môže výbor uznať vnútornému audítorovi alebo vládnemu audítorovi aj jeho samostatnú lektorskú činnosť, ak je po odbornej, obsahovej a kvalitatívnej stránke porovnateľná s odborným vzdelávaním
zabezpečovaným ministerstvom financií.
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(4) Výbor môže uznať absolvovanie iných foriem vzdelávania alebo vykonávanie lektorskej činnosti na základe žiadosti o
uznanie absolvovania iných foriem vzdelávania alebo žiadosti o uznanie vykonávania lektorskej činnosti. Vnútorný audítor
alebo vládny audítor predkladá žiadosť podľa predchádzajúcej vety výboru spolu s dokladmi preukazujúcimi absolvovanie
inej formy vzdelávania alebo vykonávanie lektorskej činnosti a preukazujúcimi termín ich konania, obsahovú náplň, meno
a priezvisko prednášajúceho, najneskôr do 20 pracovných dní od ich realizácie. Vyjadrenie k žiadosti o uznanie absolvovania iných foriem vzdelávania alebo k žiadosti o uznanie vykonávania lektorskej činnosti zašle výbor vnútornému audítorovi alebo vládnemu audítorovi najneskôr do 30 pracovných dní od jej predloženia.“.
V § 15 Odvolanie a zánik výkonu funkcie vnútorného audítora a vládneho audítora odseky 1 až 4 znejú:
„(1) Výbor na základe overenia splnenia podmienok odborného vzdelávania zasiela návrh na odvolanie vnútorného audítora ministerstva financií ministrovi financií alebo návrh na odvolanie vnútorného audítora inému správcovi kapitoly štátneho rozpočtu, ktorý ho vymenoval, ak tento vnútorný audítor nesplnil podmienky odborného vzdelávania podľa § 14.
Minister financií na základe návrhu podľa prvej vety odvolá vnútorného audítora ministerstva financií. Štatutárny orgán
iného správcu kapitoly štátneho rozpočtu na základe návrhu podľa prvej vety odvolá vnútorného audítora, ktorého vymenoval. Iný správca kapitoly štátneho rozpočtu odvolanie vnútorného audítora oznámi najneskôr do desiatich pracovných
dní odo dňa odvolania vnútorného audítora ministerstvu financií. Ministerstvo financií alebo iný správca kapitoly štátneho
rozpočtu oznámi výboru odvolanie vnútorného audítora do desiatich pracovných dní od jeho odvolania.
(2) Výbor na základe overenia splnenia podmienok odborného vzdelávania zasiela návrh na odvolanie vládneho audítora
ministerstvu financií, ak tento vládny audítor nesplnil podmienky odborného vzdelávania podľa § 14. Ministerstvo financií
na základe návrhu podľa prvej vety odvolá vládneho audítora. Ministerstvo financií oznámi výboru odvolanie vládneho
audítora do desiatich pracovných dní od jeho odvolania.
(3) Ministerstvo financií môže navrhnúť odvolanie vnútorného audítora ministerstva financií, vnútorného audítora iného
správcu kapitoly štátneho rozpočtu, vládneho audítora ministerstva financií alebo vládneho audítora Úradu vládneho auditu, ak pri hodnotení kvality vykonávania auditu podľa § 10a zistí, že vnútorný audítor ministerstva financií, vnútorný
audítor iného správcu kapitoly štátneho rozpočtu, vládny audítor ministerstva financií alebo vládny audítor Úradu vládneho
auditu pri vykonávaní auditu porušil všeobecne záväzné právne predpisy, právne záväzné akty Európskej únie alebo
medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná. Ak ministerstvo financií navrhne odvolanie vnútorného
audítora alebo vládneho audítora, zasiela návrh na odvolanie vnútorného audítora alebo vládneho audítora na posúdenie
výboru do desiatich pracovných dní odo dňa ukončenia hodnotenia kvality vykonávania auditu podľa § 10a.
(4) Ministerstvo financií zasiela návrh na odvolanie vnútorného audítora alebo vládneho audítora s uvedením dôvodov na
odvolanie vnútorného audítora ministerstva financií, vládneho audítora ministerstva financií alebo vládneho audítora Úradu
vládneho auditu alebo iný správca kapitoly štátneho rozpočtu zasiela návrh na odvolanie vnútorného audítora s uvedením
dôvodov na odvolanie vnútorného audítora iného správcu kapitoly štátneho rozpočtu na posúdenie výboru pred uskutočnením zmeny, skončením alebo zánikom ich štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo pracovného
pomeru podľa osobitných predpisov.22) Pri zmene štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo pracovného pomeru podľa osobitných predpisov22) preložením vládneho audítora z ministerstva financií na Úrad vládneho auditu
alebo z Úradu vládneho auditu na ministerstvo financií, ministerstvo financií nezasiela návrh na odvolanie vládneho audítora na posúdenie výboru a neodvolá vládneho audítora.“.
§ 15 sa zároveň dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Výkon funkcie vnútorného audítora alebo vládneho audítora zaniká
a) odvolaním,
b) právoplatným rozhodnutím súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
c) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol vnútorný audítor alebo vládny audítor odsúdený za trestný
čin proti majetku alebo iný úmyselný trestný čin,
d) smrťou alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení za mŕtveho.“.
V § 19 Vládny audit ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Ak je výkon vládneho auditu zabezpečený viacerými oprávnenými osobami, poverenie na výkon vládneho auditu vydáva
štatutárny orgán auditujúceho orgánu alebo štatutárny orgán inej právnickej osoby podľa odseku 5 alebo ním písomne
splnomocnený vedúci zamestnanec auditujúceho orgánu alebo inej právnickej osoby podľa odseku 5, ktorých vládny audítor je poverený vedením vládneho auditu.“.
V § 20 Základné pravidlá finančnej kontroly a auditu ods. 2 písmeno c) znie:
„c) vyžadovať od povinnej osoby predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote určenej oprávnenou osobou; ak oprávnená
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osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov, že prijaté opatrenia nie sú účinné, vyžadovať prepracovanie písomného zoznamu prijatých opatrení a predloženie prepracovaného písomného zoznamu prijatých opatrení
v lehote určenej oprávnenou osobou,“.
V § 20 sa zároveň odsek 2 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:
„d) vyžadovať od povinnej osoby splnenie prijatých opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
e) vyžadovať od povinnej osoby predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení po uplynutí lehoty
podľa písmena d),
f) overiť splnenie prijatých opatrení.“.
V § 20 ods. 4 písmená b) a c) znejú:
„b) oboznámiť povinnú osobu s návrhom čiastkovej správy alebo s návrhom správy jeho doručením, ak boli zistené nedostatky a poučiť povinnú osobu o možnosti podať v určenej lehote písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy,
c) preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v
návrhu správy a zohľadniť opodstatnené námietky v čiastkovej správe alebo v správe a neopodstatnenosť námietok spolu
s odôvodnením neopodstatnenosti oznámiť povinnej osobe v čiastkovej správe alebo v správe,“.
V § 20 odseky 7 a 8 znejú:
„(7) Pri výkone auditu sa skutočnosti zistené počas auditu prerokujú s povinnou osobou pred doručením návrhu čiastkovej
správy a návrhu správy povinnej osobe na oboznámenie podľa odseku 4 písm. b). Ak sa povinná osoba nezúčastní na
prerokovaní skutočností zistených počas auditu v termíne určenom oprávnenou osobou, považujú sa tieto skutočnosti za
prerokované.
(8) Na prerokovaní skutočností zistených počas auditu je oprávnený zúčastniť sa aj iný zamestnanec správcu kapitoly
štátneho rozpočtu alebo auditujúceho orgánu ako ten, ktorý bol poverený na výkon vnútorného auditu podľa § 16 ods. 2
alebo vládneho auditu podľa § 19 ods. 2.“.
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FINANČNÝ SPRAVODAJCA
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=14

V decembri 2018 bol vydaný príspevok:

3.1

Príspevok č. 29 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2018 č. MF/16715/201874, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č.
MF/24342/2007-74, 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

https://www.finance.gov.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2018/
z 5.12.2018
Za § 29 sa vkladá § 29a:
§ 29a Účtovanie garantovanej energetickej služby
(1) U prijímateľa energetickej služby s garantovanou úsporou energie34a) (ďalej len „garantovaná energetická služba“),
ktorý uzavrel zmluvu o energetickej efektívnosti pre verejný sektor,34b) sa prijatie energetického zhodnotenia majetku
účtuje ako technické zhodnotenie hmotného majetku34c) na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
a v prospech účtu 479 – Ostatné dlhodobé záväzky.
(2) U prijímateľa garantovanej energetickej služby sa poskytovateľom fakturované služby počas trvania zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor účtujú na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby a v prospech účtu 321 – Dodávatelia.
(3) Ak sa nedosiahnu zmluvne určené hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti alebo poskytovateľ garantovanej energetickej služby poruší akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor,
11
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účtuje sa u prijímateľa garantovanej energetickej služby zníženie nároku na platby do hodnoty nákladov účtovaných v
účtovnom období v prospech účtu 518 – Ostatné služby a nad hodnotu nákladov účtovaných v účtovnom období v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy. Ak sa dosiahnu vyššie hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti, pri ktorých vzniká
poskytovateľovi garantovanej energetickej služby nárok na odmenu, účtuje sa u prijímateľa garantovanej energetickej
služby tento nárok na odmenu na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby a v prospech účtu 321 – Dodávatelia.
Opatrenie nadobudlo účinnosť 31. decembra 2018 okrem čl. I bodu 2, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2019 a čl. I
bodu 1, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2019.

3.2

Príspevok č. 30 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2018 č. MF/16648/201874, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č.
MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných
údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej
poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov

https://www.finance.gov.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2018/
z 5.12.2018
V § 1 ods. 1 sa za slovo „poisťovne,1)“ vkladajú slová „pobočky poisťovne z iného členského štátu,1a)“ a za slovo „zaisťovne,3)“ sa vkladajú slová „pobočky zaisťovne z iného členského štátu,3a)“.
Príloha č. 1 sa dopĺňa časťou IV., ktorá vrátane nadpisu znie:
„Časť IV. Údaje k vybraným
Náklady
daniam a vybraným odvodom
Dane a odvody
a
1
Splatná daň z príjmov
Odložená daň z príjmov
Osobitný odvod
Odvod časti poistného pri PZP
Odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia
Daň z poistenia
Miestne dane a poplatky
V prílohe č. 1 v časti Vysvetlivky sa za ôsmy bod vkladá nový deviaty bod, ktorý znie:
„9. V účtovnej jednotke, ktorá postupuje pri vykazovaní podľa medzinárodného účtovného štandardu finančného vykazovania IFRS 9, sa v riadkoch „Finančné nástroje na predaj“ vykazujú informácie „Finančné nástroje v reálnej hodnote preceňované cez ostatné súčasti komplexného výsledku“, v riadkoch „Finančné nástroje držané do splatnosti“ sa vykazujú
informácie „Dlhové cenné papiere v amortizovanej hodnote“, v riadkoch „Termínované vklady v bankách“ sa vykazujú
informácie „Termínované vklady v amortizovanej hodnote“ a v riadkoch „Oceňovacie rozdiely z ocenenia finančných nástrojov na predaj“ sa vykazujú informácie „Oceňovacie rozdiely z ocenenia finančných nástrojov v reálnej hodnote preceňovaných cez ostatné súčasti komplexného výsledku“.“.
V prílohe č. 1 sa časť Vysvetlivky dopĺňa bodom 21, ktorý znie:
„21. V časti IV. sa vykazujú údaje o odvodovej povinnosti a daňovej povinnosti účtovnej jednotky, vrátane odvodu časti
poistného pri PZP,8a) odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia,8b) dane z poistenia,8c) miestnych daní a
poplatkov8d) a dane z motorových vozidiel.8e) V stĺpci „Náklady“ sa uvádzajú náklady vyplývajúce z daňovej povinnosti a
odvodovej povinností okrem údaja k dani z poistenia, pri ktorom sa uvádza súčet zaplatenej dane za obdobie 1. až 3.
štvrťroka a záväzku, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna individuálna účtovná závierka.“
Opatrenie nadobudlo účinnosť 31. decembra 2018 okrem bodov 1 až 4, 6 a 7, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2019.
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3.3

Príspevok č. 31 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2018 č. MF/13417/201874, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č.
MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove
pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

https://www.finance.gov.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2018/
z 5.12.2018
V § 3 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pri príspevku do kapitálového fondu z príspevkov akcionárov) je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň splatenia príspevku, pričom pri nepeňažnom príspevku je dňom splatenia príspevku deň
prevzatia príspevku akcionára zdravotnou poisťovňou.“.
V § 47 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „V rámci syntetického účtu Ostatné kapitálové fondy sa účtuje na samostatnom analytickom účte kapitálový fond z príspevkov akcionárov.2a) V prospech analytického účtu Kapitálový fond z príspevkov akcionárov sa účtuje prijatie príspevku akcionára v hodnote uvedenej v príslušnej zmluve súvzťažne na ťarchu
účtu účtovej skupiny 31 Pohľadávky voči spoločníkom. Použitie splateného príspevku do kapitálového fondu z príspevkov
akcionárov na prerozdelenie medzi akcionárov sa účtuje na základe rozhodnutia valného zhromaždenia na ťarchu analytického účtu Kapitálový fond z príspevkov akcionárov a v prospech účtu účtovej skupiny 34 Záväzky voči spoločníkom.“.
Doterajší text § 55 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Na účtoch účtovej skupiny 48 sa účtujú aj dlhodobé záväzky z dôvodu financovania energetickej služby s garantovanou úsporou energie29a) (ďalej len „garantovaná energetická služba“) na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre
verejný sektor.29b) Prijatie energetického zhodnotenia majetku sa účtuje ako technické zhodnotenie hmotného majetku29c) na ťarchu účtu účtovej skupiny 22 a v prospech účtu účtovej skupiny 48. Na tomto účte sa neúčtujú služby za
servis počas trvania zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor fakturované poskytovateľom garantovanej energetickej služby. Tieto služby sa účtujú na ťarchu účtu Správna réžia účtovej skupiny 51 a v prospech účtu Rôzni veritelia
účtovej skupiny 36. Ak sa nedosiahnu zmluvne dohodnuté hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti, účtuje sa na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor zníženie záväzku na ťarchu účtu účtovej skupiny 48. Ak bola
garantovaná energetická služba obstaraná z dotácií na obstaranie dlhodobého majetku, účtuje sa v časovej a vecnej
súvislosti s účtovaním zníženia hodnoty energetického zhodnotenia majetku použitie dotácie na ťarchu účtu Výnosy budúcich období účtovej skupiny 39 a v prospech účtu Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo Ostatné dotácie účtovej skupiny
37. Technické zhodnotenie hmotného majetku sa odpíše v priebehu trvania zmluvného vzťahu s poskytovateľom garantovanej energetickej služby.“.
Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I bodu 4, ktorý nadobudnú účinnosť 1. februára 2019.

3.4

Príspevok č. 32 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2018 č. MF/13418/201874, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky 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

https://www.finance.gov.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2018/
z 5.12.2018
Za § 4f sa vkladá § 4g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019, ktorý znie:
Podľa opatrenia v znení účinnom od 1. januára 2019 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky,
ktorá sa zostavuje k 31. marcu 2019.“.
V prílohe č. 1 časti Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu súvaha Pasíva prvý bod znie:
„1. V položke A – Vlastné imanie sa vykazuje základné imanie, emisné ážio, oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a
záväzkov, rezervné fondy, kapitálový fond tvorený z príspevkov akcionárov,2a) ostatné fondy tvorené zo zisku, výsledok
hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia. V položke základné imanie sa osobitne vykazuje upísané základné imanie splatené. V položke ostatné kapitálové fondy sa vykazuje aj kapitálový fond tvorený z príspevkov akcionárov. Ako rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku sa vykazujú zostatky účtov účtovej
skupiny 41. V položke výsledok hospodárenia minulých rokov sa vykazujú zostatky účtov účtovej skupiny 43. Ako výsledok
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hospodárenia bežného účtovného obdobia sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71. Suma sa vykazuje
v stĺpci 5.“.
V prílohe č. 3 čl. VI sa na konci pripája táto veta: „K informáciám o kapitálovom fonde tvorenom z príspevkov akcionárov
sa okrem členenia podľa čl. IX bodu 14 uvádza aj opis tvorby tohto fondu, najmä počet príspevkov a jednotlivé sumy
príspevkov akcionárov, opis vplyvu vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov na rozdelenie čistého zisku
alebo iných vlastných zdrojov účtovnej jednotky pre jej akcionárov, ako aj na zvýšenie základného imania.“.
V prílohe č. 3 čl. IX bod 14 znie:
„14. Informácie k čl. VI
Vlastné imanie
Stav na začiatku
bežného účtovného obdobia
a
Základné imanie
Emisné ážio
Rezervné fondy
Kapitálový fond tvorený z
príspevkov akcionárov
Ostatné fondy tvorené zo
zisku
Ostatné kapitálové fondy
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia
Nerozdelený zisk
Neuhradená strata
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Dividendy
Vlastné imanie spolu

b

V prílohe č. 3 čl. IX bod 19 znie:
„19. Informácie k čl. VIII štvrtému bodu 3
Bežné účtovné obdobie
Štruktúra
Počet poisPrírastok/
platiteľov
tencov
Úbytok
poistného
a
b
c
Zamestnanci
a zamestnávatelia
SZČO
Štát
Iní platitelia
Počet poistencov spolu
x

Zvýšenie Povinný
prídel

Iné zvýšenie

Zníženie

c

e

f

Poistné

d

Stav na konci
bežného účtovného obdobia
g

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Počet poisPrírastok/
Poistné
tencov
Úbytok

d

e

f

g

x

V prílohe č. 3 čl. IX sa za bod 19 vkladá bod 19a, ktorý znie:
„19a. Informácie k čl. VIII piatemu bodu vykazované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka
č. r.
Ukazovateľ
Bežné účtovné ob- Bezprostredne predchádobie
dzajúce obdobie
a
b
c
d
1
Preddavky na poistné splatné v príslušnom kalendárnom roku
14

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

2

Ročný úhrn poistného pred prerozdeľovaním poistného za príslušný kalendárny rok

3

Objem zákonom ustanovenej výšky výdavkov na
prevádzkové činnosti poisťovne podľa § 6a zákona
č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
Skutočná výška výdavkov na prevádzkové činnosti
z toho
na bežné výdavky
na kapitálové výdavky
na splátky úrokov z úverov alebo pôžičiek
Rozdiel medzi zákonom ustanovenou výškou výdavkov na prevádzkové činnosti a použitím výdavkov na prevádzkové činností (r.3 - r.4)
Použitie prostriedkov z iných zdrojov vrátane minulých účtovných období

4
4a
4b
4c
5
6

Počet poistencov zdravotnej poisťovne
Limit výdavkov na prevádzkové činnosti poisťovne podľa § 6a zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v %
Reálne plnenie limitu výdavkov na prevádzkové činnosti v %

3.5

Príspevok č. 33 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2018 č.
MF/013724/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74,
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 účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy

https://www.finance.gov.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2018/
z 5.12.2018
Za § 36a sa vkladá § 36b „Účtovanie o požičaných drahých kovoch a komoditách a o vypožičaných drahých kovoch
a komoditách“, ktorý znie:
O požičaných drahých kovoch a komoditách a o vypožičaných drahých kovoch a komoditách sa účtuje rovnako ako sa
účtuje o požičaných cenných papieroch a vypožičaných cenných papieroch podľa § 36a.“.
V § 44g ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „a základné imanie podfondu investičného fondu s premenlivým základným
imaním“.
§ 44j „Účtovná závierka investičného fondu s premenlivým základným imaním“ znie:
Účtovná závierka investičného fondu s premenlivým základným imaním sa zostavuje s rovnakým usporiadaním a obsahovým vymedzením jej položiek ako má účtovná závierka iného subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, s týmito odchýlkami:
a) v položkách pasív súvahy
1. v riadkoch 11, 16a, 16b, 17, 18, 19 a 20 sa namiesto číselného údaja uvedie pomlčka,
2. v riadku 16 Základné imanie sa uvedie čisté základné imanie,
3. v súčtovom riadku II. Vlastné imanie sa uvedie základné imanie,
b) poznámky k účtovnej závierke, časť C „Prehľad o peňažných tokoch“ a časť D „Prehľad o zmenách v základnom
imaní“ sa zostavia s usporiadaním a obsahovým vymedzením ich položiek podľa prílohy č. 7a.“.
Za § 44j sa vkladá § 44k „Účtovná závierka podfondu investičného fondu s premenlivým základným imaním“, ktorý
znie:
Účtovná závierka podfondu investičného fondu s premenlivým základným imaním sa zostavuje ako účtovná závierka príslušného druhu podielového fondu podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2, pričom v pasívach súvahy v riadku „podielové listy“
sa uvedú slová „akcie podfondu“.“.
V § 45 ods. 1 sa vypúšťa čiarka a slová „deriváty a drahé kovy“.
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Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu
V prílohe č. 2 tabuľke súvahy „Aktíva“ v riadku 7 sa vypúšťajú slová „otvorených podielových fondov“.
V prílohe č. 2 časti C. Prehľad o peňažných tokoch v riadku 2 sa text „(+/)“ nahrádza textom „(+/-)“.
V prílohe č. 2 časti C. Prehľad o peňažných tokoch v riadku 21 sa vypúšťajú slová „/príspevky sporiteľov“.
V prílohe č. 2 časť D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu znie:
„
OznaBezprostredne
Bežné účtovné
čenie D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu
predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie
a
b
1
2
I.
Čistý majetok na začiatku obdobia
a)
počet podielov
b)
hodnota jedného podielu
1.
Upísané podielové listy
2.
Zisk alebo strata fondu
3.
Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu
4.
Výplata výnosov podielnikom
5.
Vrátené podielové listy
II.
Nárast/pokles čistého majetku
A.
Čistý majetok na konci obdobia
a)
počet podielov
b)
hodnota jedného podielu

Nadpis prílohy č. 4 znie: „Rámcová účtová osnova pre subjekty kolektívneho investovania, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy“.
V prílohe č. 4 účtová trieda 1 znie:
Účtová trieda 1 – Peňažné prostriedky, ekvivalenty peňažných prostriedkov
Účtová skupina
-

Peňažné prostriedky
Peniaze v hotovosti
Bežné účty v bankách
Vklady v bankách a úvery bankám na 24 hodín

Účtová skupina
-

Ekvivalenty peňažných prostriedkov
Vklady v bankách a úvery bankám na viac ako 24 hodín
Štátne pokladničné poukážky a pokladničné poukážky Národnej banky Slovenska
Iné ekvivalenty peňažných prostriedkov“.

V prílohe č. 4 účtovej triede 3 – Investície sa za účtovú skupinu „Drahé kovy“ vkladá nová účtová skupina, ktorá znie:
Účtová skupina
-

Komodity
Kovy
Energetické suroviny a energie
Poľnohospodárske produkty a potraviny
Ostatné komodity“.

V prílohe č. 4 účtovej triede 4 – Dlhodobý majetok a záväzky z financovania v účtovej skupine Krátkodobé záväzky účet
„Krátkodobé úvery a pôžičky“ znie: „Krátkodobé úvery a pôžičky peňažné“ a dopĺňa sa účtom, ktorý znie: „Krátkodobé
pôžičky nepeňažné“.
16

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

V prílohe č. 4 účtovej triede 6 – Výnosy sa účtová skupina Výnosy z operácií s majetkom a záväzkami dopĺňa účtom, ktorý
znie: „Výnosy z operácií s komoditami“.
V prílohe č. 4 účtovej triede 7 – Náklady sa účtová skupina Náklady na operácie s majetkom a záväzkami dopĺňa účtom,
ktorý znie: „Náklady na operácie s komoditami“.

3.6

Príspevok č. 34 - Usmernenie MF SR č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods.
1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

https://www.finance.gov.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2018/
z 5.12.2018
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov a § 160 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na zabezpečenie jednotného postupu vydáva usmernenie, ktorým určuje obsah dokumentácie o použitej metóde
na účely zistenia rozdielu cien alebo podmienok v kontrolovaných transakciách), ktoré by sa použili medzi nezávislými
osobami v porovnateľných vzťahoch (ďalej len „dokumentácia“).
Toto usmernenie nahrádza usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Obsah dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktorým sa ustanovuje vedenie dokumentácie, určuje obsah dokumentácie
takto:
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Vymedzenie obsahu dokumentácie daňovníka, ktorým je závislá osoba podľa § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov alebo
daňovník, ktorý vykonáva transakcie so stálou prevádzkarňou v rozsahu vymedzenom podľa § 2 písm. r) zákona o dani z
príjmov (ďalej len „daňovník“), vychádza z princípov a zásad stanovených smernicou OECD o transferovom oceňovaní
pre nadnárodné spoločnosti a daňové správy a Uznesením Rady a zástupcov vlád členských štátov EÚ, ktorí sa zišli na
zasadnutí Rady z 27. júna 2006, o kódexe správania pre dokumentáciu o transferovom oceňovaní pre pridružené podniky
v Európskej únii (2006/C 176/01).
Článok 2
Všeobecné zásady
1. Pravidlá určenia obsahu a rozsahu dokumentácie sa uplatnia vždy na konkrétne zdaňovacie obdobie, v ktorom sú
podmienky pre jednotlivé typy dokumentácie splnené.
2. Toto usmernenie určuje minimálny rozsah dokumentácie. Správca dane môže vyzvať daňovníka na predloženie ďalších
informácií slúžiacich k preukázaniu súladu cien použitých v kontrolovaných transakciách s princípom nezávislého vzťahu.
3. Obsah dokumentácie závisí od okolností a podmienok jednotlivých kontrolovaných transakcií daňovníka, ako aj od
použitej metódy ocenenia.
4. Úplná dokumentácia alebo základná dokumentácia podľa článku 3 sa vypracuje za každú kontrolovanú transakciu
samostatne alebo spoločne za skupinu kontrolovaných transakcií. Skupina kontrolovaných transakcií je viacero kontrolovaných transakcií, ktoré sú
a) rovnakého druhu a sú uzatvorené za porovnateľných podmienok,
b) vzájomne úzko prepojené a vzájomne podmienené, alebo
c) porovnateľné z hľadiska využívaného majetku, funkcií a rizík,
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ak vypracovanie dokumentácie za tieto kontrolované transakcie spoločne poskytne spoľahlivejší obraz o použitých metódach ocenenia. V dokumentácii sa uvedú dôvody zlúčenia transakcií do skupiny kontrolovaných transakcií.
5. Dokumentácia sa vedie za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak nenastanú žiadne nové skutočnosti ovplyvňujúce spôsob
ocenenia kontrolovaných transakcií, pri vypracovaní dokumentácie sa môže daňovník odvolať na informácie uvedené v
dokumentácii za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.
6. V prípade stálej prevádzkarne sa hodnota uvedená v článku 3 bode 2 písm. a) vzťahuje na celkové ročné príjmy priraditeľné tejto stálej prevádzkarni v súlade s princípom nezávislého vzťahu.
7. V prípade finančných transakcií sa na účely významnosti a hodnôt transakcií uvedených v tomto usmernení vychádza
z najvyššej hodnoty istiny alebo podkladového aktíva v rámci zdaňovacieho obdobia.
8. Významnou transakciou sa na účely tohto usmernenia rozumie transakcia, ktorá spĺňa charakteristiky významnosti
podľa § 17 ods. 9 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“)
alebo podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy.
9. Cezhraničnou transakciou sa pre účely tohto usmernenia rozumie transakcia, ktorej sa zúčastňuje jeden alebo viacero
závislých osôb2), ktoré nie sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou3) alebo jedna alebo viacero stálych
prevádzkarní daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou3), ktoré sú umiestnené v zahraničí.
10. Tuzemskou transakciou sa pre účely tohto usmernenia rozumie transakcia, ktorej sa zúčastňujú len daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou3) alebo stále prevádzkarne4) daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré
sú umiestnené na území Slovenskej republiky.
Článok 3
Rozsah dokumentácie
1. Úplná dokumentácia v rozsahu uvedenom v článku 4 sa vedie o
a) významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je povinný vykazovať výsledok hospodárenia
v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo5),
b) cezhraničnej kontrolovanej transakcii alebo skupine cezhraničných kontrolovaných transakcií, ktoré je možné zlúčiť
podľa článku 2 bodu 4 tohto usmernenia, ak hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií za zdaňovacie obdobie presiahla 10 000 000 eur,
c) významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu,6)
d) kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy
ocenenia,7)
e) kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada o úpravu základu dane8), okrem úpravy základu dane z príjmov
(ďalej len „základ dane“) vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám,
f) kontrolovaných transakciách, pri ktorých za príslušné zdaňovacie obdobie bola podaná žiadosť o začatie mechanizmu
riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia,9)
g) významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na
dani.10)
2. Základná dokumentácia v rozsahu uvedenom v článku 5, ak sa pri týchto kontrolovaných transakciách nevypracováva
dokumentácia podľa bodu 1 tohto článku, sa vedie o
a) významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorého celkové výnosy z hospodárskej činnosti a
z finančnej činnosti11) za príslušné zdaňovacie obdobie presiahli 8 000 000 eur,
b) kontrolovanej cezhraničnej transakcii alebo skupine kontrolovaných cezhraničných transakcií, ktoré je možné zlúčiť
podľa článku 2 bodu 4 tohto usmernenia, ak ročná hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných
transakcií presiahla 1 000 000 eur,
c) významných tuzemských kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na
dani,10)
d) nevýznamných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu.6)
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3. Skrátená dokumentácia v rozsahu uvedenom v článku 6, ak pri týchto kontrolovaných transakciách nevypracováva
dokumentácia podľa bodu 1 alebo bodu 2 tohto článku, sa vedie o
a) významných kontrolovaných transakciách daňovníka, na ktorého sa za príslušné zdaňovacie obdobie vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom podľa § 19 zákona o účtovníctve,
b) významných kontrolovaných transakciách daňovníka fyzickej osoby, ktorá zisťuje základ dane alebo daňovú stratu
podľa § 17 zákona o dani z príjmov,
c) významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou4), okrem kontrolovaných transakcií vo vzťahu k stálym prevádzkarňam týchto daňovníkov umiestnených v zahraničí;
d) významných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou
účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve, pre tuzemské kontrolované transakcie s inými osobami, ktoré sú
konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve alebo s
osobami podľa písmena e),
e) významných kontrolovaných transakciách daňovníka s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo
vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorý nie je konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a
zákona o účtovníctve, pre tuzemské kontrolované transakcie s inými daňovníkmi s priamou účasťou alebo nepriamou
účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorí nie sú konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve alebo s daňovníkmi podľa písmena d),
f) nevýznamných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani,10)
4. V prípade kontrolovaných transakcií, pri ktorých sa nevypracováva dokumentácia podľa bodov 1 až 3 tohto článku je
povinnosť podľa § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov splnená podaním riadne vyplneného daňového priznania k dani z
príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie12). V opačnom prípade daňovník pripraví skrátenú dokumentáciu o týchto transakciách podľa článku 6.
5. Daňovník nepripravuje dokumentáciu podľa bodov 1 až 3 v súvislosti s transakciami, ktoré nemajú vplyv na základ dane
z príjmov tohto daňovníka.
6. Ak daňovník pripraví za zdaňovacie obdobie všeobecnú skupinovú dokumentáciu podľa článku 4 bodu 2, nepripravuje
všeobecnú skupinovú dokumentáciu podľa článku 5 bodu 2.
Článok 4
Obsah úplnej dokumentácie
1. Účelom úplnej dokumentácie je zdokumentovať ocenenie kontrolovaných transakcií1) daňovníka a iné skutočnosti,
ktoré majú na oceňovanie týchto kontrolovaných transakcií vplyv. Úplná dokumentácia predstavuje súbor informácií, údajov a skutočností, ktoré preukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby cien daňovníka v kontrolovaných transakciách a preukazujú
ich súlad s princípom nezávislého vzťahu.
2. Úplná dokumentácia pozostáva zo všeobecnej skupinovej dokumentácie a špecifickej dokumentácie.
3. Všeobecná skupinová dokumentácia obsahuje tieto informácie:
a) identifikáciu a právnu formu jednotlivých členov skupiny závislých osôb (ďalej len „Skupina“), popis organizačnej a
vlastníckej štruktúry Skupiny, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
b) popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie Skupiny,
c) hlavné faktory ziskovosti Skupiny,
d) popis dodávateľsko-odberateľského reťazca a trhov piatich najvýznamnejších (v prípade, že je ich menej ako päť, všetkých) kategórií výrobkov alebo služieb Skupiny,
e) popis dodávateľsko-odberateľského reťazca a trhov kategórií výrobkov alebo služieb Skupiny, ktoré predstavujú viac
ako 5% obratu Skupiny,
f) zoznam a stručný popis významných dohôd o službách v rámci Skupiny okrem služieb výskumu a vývoja a spôsobu
ocenenia týchto služieb,
g) stručný popis funkcií, rizík a aktív jednotlivých členov Skupiny, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
h) popis významných zmien v štruktúre Skupiny, významných akvizícií alebo predajov častí Skupiny,
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i) popis celkovej stratégie Skupiny v oblasti vytvárania, držby a využitia nehmotných aktív, vrátane lokality hlavných zariadení výskumu a vývoja v rámci Skupiny a lokalít, z ktorých sú činnosti výskumu a vývoja riadené,
j) zoznam významných položiek alebo kategórií nehmotných aktív Skupiny s uvedením ich vlastníka,
k) zoznam významných dohôd medzi členmi Skupiny, ktoré sa týkajú nehmotných aktív, vrátane dohôd o príspevkoch na
náklady, licenčných dohôd a dohôd o službách v oblasti výskumu a vývoja,
l) všeobecný popis spôsobu tvorby cien kontrolovaných transakcií týkajúcich sa nehmotných aktív v rámci Skupiny,
m) všeobecný popis významných zmien vlastníctva nehmotných aktív medzi závislými osobami v rámci zdaňovacieho
obdobia, vrátane identifikácie príslušných členov Skupiny a odplaty za tieto zmeny,
n) všeobecný popis spôsobu financovania Skupiny, vrátane významných dohôd o financovaní nezávislými stranami,
o) identifikácia členov Skupiny, ktorí vykonávajú centralizovanú činnosť v oblasti financovania Skupiny,
p) všeobecný popis spôsobu tvorby ceny pri finančných transakciách medzi členmi Skupiny,
q) konsolidované finančné výkazy Skupiny za príslušné zdaňovacie obdobie, ak boli vyhotovené do času predloženia
dokumentácie,
r) zoznam a stručný popis existujúcich opatrení predchádzajúcich oceneniu a záväzných daňových stanovísk týkajúcich
sa rozdelenia ziskov medzi jednotlivými členmi Skupiny,
s) iné informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu použitých cien s princípom nezávislého vzťahu.
4. Špecifická dokumentácia obsahuje tieto informácie:
a) identifikáciu a právnu formu daňovníka, popis jeho organizačnej a vlastníckej štruktúry, popis organizačných jednotiek
v rámci Skupiny, ktorým sú členovia vedenia daňovníka podriadení v rámci organizačnej štruktúry Skupiny, vrátane zmien
v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
b) popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie daňovníka, vrátane zmien v štruktúre podnikateľskej činnosti alebo
presunov nehmotných aktív v rámci príslušného alebo predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
c) za jednotlivú kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií:
1. popis kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií a okolností, za ktorých sa uskutočňuje,
2. finančné vyjadrenie hodnoty kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií za príslušné zdaňovacie
obdobie v členení podľa jednotlivých závislých osôb,
3. kópia zmluvy k príslušnej kontrolovanej transakcii alebo skupine kontrolovaných transakcií, ak je k dispozícii v písomnej
podobe,
4. analýza funkcií, rizík a aktív daňovníka a príslušných závislých osôb v súvislosti s predmetnou transakciou,
5. metóda, ktorá sa použila pre ocenenie kontrolovanej transakcie a zdôvodnenie jej použitia, vrátane predpokladov, z
ktorých použitie metódy vychádza,
6. výber testovanej strany pre účely analýzy porovnateľnosti vrátane zdôvodnenia výberu, ak sú relevantné,
7. interné porovnateľné transakcie, externé porovnateľné transakcie alebo údaje nezávislých osôb, vrátane popisu zdrojov
a metódy získavania týchto údajov, analýza porovnateľnosti (informácie o faktoroch určujúcich porovnateľnosť kontrolovaných transakcií s nekontrolovanými transakciami, charakteristika majetku alebo služby, analýza funkcií, zmluvné podmienky, ekonomické prostredie, špecifické obchodné stratégie),
8. popis úprav pre účely porovnateľnosti, ak boli vykonané,
9. zdôvodnenie súladu ocenenia kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií s princípom nezávislého vzťahu,
10. zhrnutie finančných informácií využitých pri použití konkrétnej metódy ocenenia kontrolovanej transakcie alebo skupiny
kontrolovaných transakcií a popis ich väzby na údaje účtovnej závierky daňovníka,
11. kópia opatrení predchádzajúcich oceneniu, ktoré sa týkajú predmetnej kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií, napríklad odsúhlasenie metódy ocenenia, ak toto opatrenie nebolo vydané v Slovenskej republike,
d) iné informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu použitých cien s princípom nezávislého vzťahu.
Článok 5
Obsah základnej dokumentácie
1. Účelom základnej dokumentácie je zdokumentovať ocenenie kontrolovaných transakcií1) daňovníka a iné skutočnosti,
ktoré majú na oceňovanie týchto kontrolovaných transakcií vplyv. Základná dokumentácia predstavuje súbor informácií,
údajov a skutočností, ktoré preukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby cien daňovníka v kontrolovaných transakciách.
2. Základná dokumentácia pozostáva zo všeobecnej skupinovej dokumentácie a špecifickej dokumentácie.
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3. Všeobecná skupinová dokumentácia obsahuje tieto informácie:
a) identifikáciu a právnu formu jednotlivých členov Skupiny, popis organizačnej a vlastníckej štruktúry Skupiny,
b) stručný popis funkcií, rizík a aktív jednotlivých členov Skupiny,
c) všeobecný popis spôsobu financovania Skupiny.
4. Špecifická dokumentácia obsahuje tieto informácie:
a) identifikáciu a právnu formu daňovníka, popis jeho organizačnej a vlastníckej štruktúry, popis organizačných jednotiek
v rámci Skupiny, ktorým sú členovia vedenia daňovníka podriadení v rámci organizačnej štruktúry Skupiny,
b) popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie daňovníka,
c) za každú kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií:
1. popis kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií a okolností, za ktorých sa uskutočňuje,
2. finančné vyjadrenie hodnoty kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií za príslušné zdaňovacie
obdobie v členení podľa jednotlivých závislých osôb
3. kópia zmluvy k príslušnej kontrolovanej transakcii alebo skupine kontrolovaných transakcií, ak je k dispozícii v písomnej
podobe,
4. analýza funkcií, rizík a aktív daňovníka a príslušných závislých osôb v súvislosti s predmetnou transakciou,
5. popis systému transferového oceňovania daňovníka obsahujúci informácie týkajúce sa výberu, spôsobu uplatňovania
metód(y) transferového oceňovania a určenia ceny kontrolovaných transakcií.
Článok 6
Obsah skrátenej dokumentácie
Skrátená dokumentácia obsahuje informácie v štruktúre podľa prílohy tohto usmernenia.
Článok 7
Špecifické pravidlá
1. Na účely tohto usmernenia daňovníci uvedení v čl. 3 bode 3 písm. d) a e), ktorí sú závislými osobami z dôvodu prepojenia na základe priamej alebo nepriamej účasti štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo
vedení, pripravujú dokumentáciu a preukazujú súlad použitých cien s princípom nezávislého vzťahu len pre kontrolované
transakcie s príslušným správcom kapitoly štátneho rozpočtu, s obcou alebo vyšším územným celkom, s nimi zriadenými
rozpočtovými organizáciami, príspevkovými organizáciami, ako aj s právnickými osobami, v ktorých má daňovník majetkovú účasť alebo v ktorých má majetkovú účasť príslušný správca kapitoly štátneho rozpočtu, obec alebo vyšší územný
celok a nimi zriadené rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a iné právnické osoby, v ktorých majú majetkovú
účasť a súčasne spĺňajú podmienky podľa § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov.
2. Daňovníci, ktorí vedú dokumentáciu podľa bodu 1, uvádzajú v dokumentácii informácie o organizačnej štruktúre a vlastníckej štruktúre závislých osôb len v rozsahu závislých osôb, s ktorými majú kontrolované transakcie.
3. Ak dochádza k realizácii transakcií medzi závislými osobami, na ktoré sa vzťahujú body 1 a 2 a tieto transakcie sú
realizované za špecifických podmienok cenotvorby, pri ktorej je zohľadnený verejný záujem13), správca dane považuje
takto stanovené ceny za ceny v súlade s princípom nezávislého vzťahu, napriek prípadným rozdielom cien v porovnaní s
transakciami realizovanými v porovnateľných závislých vzťahoch, pričom
a) ak ide o zníženie ceny pod cenu, ktorá by bola inak stanovená v rámci nezávislých obchodných vzťahov, táto cena je
akceptovaná len, ak dochádza k úspore prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku,
b) pri navýšení ceny nad cenu, ktorá by bola inak stanovená v rámci nezávislých obchodných vzťahov, táto cena je akceptovaná, ak cenové zvýhodnenie plynie v prospech štátneho rozpočtu, rozpočtu obcí alebo rozpočtu vyššieho územného celku.
4. Ceny regulované na základe osobitného predpisu14) považuje správca dane za ceny v súlade s princípom nezávislého
vzťahu.
Článok 8
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Prechodné a záverečné ustanovenia
Toto usmernenie sa prvýkrát použije pri predložení dokumentácie za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. decembri
2017, pričom daňovník môže pri predkladaní dokumentácie postupovať podľa usmernenia Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. MF/014283/2016-724 najneskôr do 30. júna 2019.

3.7

Príspevok č. 35 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13.decembra 2018 č.
MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné
celky v znení neskorších predpisov

https://www.finance.gov.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2018/
z 5.12.2018
§ 19 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15) V účtovnej jednotke, ktorá je štátnym účelovým fondom, sa účtuje o prijatých transferoch a poskytnutých transferoch
ako v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou.“.
V § 21 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Ako dlhodobý majetok sa neúčtuje majetok, ktorý neprináša budúce ekonomické úžitky alebo využiteľný potenciál.
Využiteľným potenciálom sa rozumie schopnosť poskytovať služby, ktoré prispievajú k plneniu úloh účtovnej jednotky a
umožňuje plniť jej úlohy bez nutnosti vytvárania peňažných tokov.“.
V § 22 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Ak pri odplatnom nadobudnutí vznikne významný rozdiel medzi vyššou trhovou cenou a obstarávacou cenou, neprihliada
sa na obstarávaciu cenu a rozdiel medzi trhovou cenou a obstarávacou cenou sa účtuje súvzťažne s účtom 384 – Výnosy
budúcich období. Obdobne sa postupuje aj pri prevode správy majetku medzi mestom a mestskou časťou.“.
V § 22 odsek 7 znie:
„ (7) Pri účtovaní zámeny dlhodobého majetku sa v účtovníctve pôvodného správcu majetku alebo pôvodného vlastníka
účtuje tento majetok súvzťažne s účtom oprávok , účtom transferov a účtom 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného a dlhodobého hmotného majetku. Rozdiel medzi reálnou hodnotou a zostatkovou cenou pôvodného majetku
sa podľa povahy rozdielu účtuje na vecne príslušný nákladový účet alebo výnosový účet. Nadobudnutie nového majetku
získaného zámenou sa účtuje na príslušný majetkový účet v reálnej hodnote.“.
V § 35 ods. 6 sa konci pripájajú tieto vety:
„Bezodplatné nadobudnutie zásob sa účtuje na ťarchu účtu zásob v účtovej triede 1 súvzťažne s účtom 384 – Výnosy
budúcich období. Pri odplatnom nadobudnutí zásob za cenu významne nižšiu ako trhová cena, sa neprihliada na obstarávaciu cenu a rozdiel medzi vyššou trhovou cenou a obstarávacou cenou sa účtuje súvzťažne s účtom 384 – Výnosy
budúcich období. Bezodplatne odovzdané zásoby sa účtujú na ťarchu účtu 587 – Náklady na ostatné transfery.“.
V § 46 ods.5 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Súčasťou obstarávacej ceny majetku je aj daň z pridanej hodnoty pri prenose daňovej povinnosti pri dodaní stavebných
prác, vrátane dodania stavby, alebo jej časti a dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou podľa osobitného predpisu28a).
Súčasťou obstarávacej ceny majetku obstaraného formou finančného prenájmu nie je daň z pridanej hodnoty ani u účtovnej jednotky, ktorá nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.“.
V § 47 ods.7 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Na tomto účte sa účtujú najmä prijaté prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, prostriedky
zo štátneho rozpočtu na obstaranie dlhodobého majetku, prijaté prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy, prijaté
prostriedky od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na podporu aktívnej politiky na trhu práce, prijaté príspevky zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu, zapojené do štátneho rozpočtu a poskytnuté prostredníctvom platobných jednotiek. Zúčtovanie prostriedkov sa účtuje podľa § 19 ods. 11.“.
V § 48 ods.1 sa na konci pripája táto veta:
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„Rozdiel medzi účtovnou hodnotou a reálnou hodnotou vecného vkladu sa účtuje na účtoch 568 – Ostatné finančné náklady a 668 – Ostatné finančné výnosy, podľa povahy tohto rozdielu.“.
V § 49 odsek 9 znie:
„(9) Na účte 378 – Iné pohľadávky sa účtujú pohľadávky, ktoré nie sú obsiahnuté v predchádzajúcich účtoch pohľadávok
v účtovej triede 3, napríklad
a) pohľadávka voči osobe zodpovednej za škodu alebo manko, súvzťažne s účtom 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej
činnosti a pohľadávka voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí,
b) pohľadávka z nedaňových rozpočtových príjmov, ktorá sa neúčtuje podľa § 43 ods. 6 alebo ods. 8,
c) pohľadávky z finančných vzťahov vyplývajúcich z nezrovnalostí podľa osobitného predpisu.
§ 49 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:
„(10) Na účte 379 – Iné záväzky sa účtujú krátkodobé záväzky, ktoré nie sú obsiahnuté v predchádzajúcich účtoch záväzkov v účtovej triede 3, napríklad
a) záväzok zo zodpovednosti za spôsobenú škodu, súvzťažne k účtu 548 - Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť, ak tento záväzok nemá charakter rezervy,
b) záväzok voči colnému orgánu z cla, dane z pridanej hodnoty a záväzok zo spotrebných daní pri dovoze, pričom na
analytických účtoch sa sleduje osobitne zúčtovanie ciel a zúčtovanie dane z pridanej hodnoty a jednotlivých spotrebných
daní pri dovoze; v nadväznosti na daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty alebo daňové priznanie k spotrebnej dani je
evidovanie na analytických účtoch k účtu 379 – Iné záväzky usporiadané tak, aby sa preukázalo platenie dane z pridanej
hodnoty a spotrebnej dane colnému orgánu a nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty a na vrátenie spotrebnej dane
voči daňovému úradu,
c) prijaté krátkodobé finančné zábezpeky,
d) záväzky z finančných vzťahov vyplývajúcich z nezrovnalostí podľa osobitného predpisu,31aaa) ak ide o krátkodobý
záväzok.
V § 58 ods. 5 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová:
„externá správa počítačovej siete, softvérové služby, aplikačná podpora, poplatky za doménu, odborné školenia, reprografické služby“.
V § 58 sa odsek 5 dopĺňa písmenami m) až p), ktoré znejú:
„m) náklady na verejné obstarávanie a právne služby s tým spojené,
n) služby retransmisie pre príjem televízneho vysielania a rozhlasového vysielania,
o) obstaranie webového sídla, ktorý nemá charakter dlhodobého majetku,
p) zahraničná diaľničná známka, ak nie je spojená s konkrétnou služobnou cestou.“.
V § 61 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Účtujú sa tu najmä
a) príspevky do Audiovizuálneho fondu,35aa)
b) daň z pridanej hodnoty pri finančnom prenájme, ak nie je nárok na odpočet,35ab)
c) daň z pridanej hodnoty pri zrušení registrácie, ak vznikla daňová povinnosť, 35ac)
d) rozdiel medzi pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty35ad) vypočítanou po skončení účtovného obdobia,
e) príspevky platené organizáciám kolektívnej správy autorských práv35ae
V § 65 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Ak bola vytvorená opravná položka k pohľadávkam z príjmov, ku ktorým bol zaúčtovaný predpis budúceho odvodu príjmov
do rozpočtu zriaďovateľa, alebo sa odpíše pohľadávka, zúčtuje sa výška tvorby opravnej položky v priebehu účtovného
obdobia v prospech účtu 589 – Náklady z budúceho odvodu príjmov súvzťažne s účtom 351 – Zúčtovanie odvodov príjmov
rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa. Ak bola zúčtovaná alebo rozpustená opravná položka k pohľadávkam,
účtuje sa predpis budúceho odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa na ťarchu účtu 589 – Náklady z budúceho odvodu
príjmov súvzťažne s účtom 351 - Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa.“
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4

FINANČNÁ SPRÁVA

Novinky z legislatívy
4.1

Informácia k vypusteniu zábezpeky na daň zo zákona o DPH

Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH) dochádza s účinnosťou od 1.1.2019 k vypusteniu inštitútu zábezpeky na daň (§ 4c zákona o DPH), ktorý bol zavedený do zákona
o DPH od 1.10.2012 ako jeden z nástrojov boja proti daňovým únikom a týkal sa vymedzeného okruhu osôb. To znamená,
že po 31.12.2018 daňový úrad pri registrácii pre DPH podľa § 4 zákona o DPH, resp. pri zmene registrácie podľa § 5 alebo
§ 6 na registráciu podľa § 4 zákona o DPH už viac nebude vydávať rozhodnutie o zložení zábezpeky potenciálnym rizikovým subjektom.
Zároveň sa novelou zákona o DPH dopĺňa prechodné ustanovenie (§ 85kg ods. 2 novelizovaného zákona o DPH), v
zmysle ktorého sa všetky rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň vydané do 31.decembra 2018, t. j. pred dňom nadobudnutia účinnosti novelizovaného zákona o DPH, pri ktorých ešte nedošlo k uplynutiu 12 mesiacov odo dňa zloženia
zábezpeky na daň, rušia. Dotknutému okruhu osôb daňový úrad tak vráti zábezpeku na daň alebo jej časť zloženú peňažnými prostriedkami na účet daňového úradu najneskôr do 28.februára 2019 za podmienky, že predmetná zábezpeka alebo
jej časť nebola do 31.decembra 2018 použitá na úhradu nedoplatkov na DPH. Pred týmto vrátením daňový úrad primerane
uplatní postup podľa § 79 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Príklad
Žiadateľovi (s.r.o.) o registráciu pre DPH bola rozhodnutím zo strany DÚ uložená povinnosť zložiť zábezpeku na daň vo
výške 20 000 eur so splatnosťou 20.4.2018. Žiadateľ zložil zábezpeku na daň peňažnými prostriedkami v plnej výške na
účet daňového úradu dňa 17.4.2018 a bol zaregistrovaný za platiteľa dane. Nakoľko žiadateľ uhrádzal vlastnú daňovú
povinnosť v zákonom stanovenej lehote, zábezpeka na daň nebola do 31.12.2018 použitá na úhradu nedoplatku na DPH.
Dňom 1.1.2019 dochádza k vypusteniu inštitútu zábezpeky na daň (§ 4c zákona o DPH). Daňový úrad neeviduje ku dňu
vrátenia u žiadateľa daňové pohľadávky a ani iné daňové nedoplatky a žiadateľovi vráti zábezpeku v plnej výške. Zábezpeku vráti najneskôr do 28. februára 2019.

4.2

Informácia k úprave základu dane o neuhradené záväzky v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej
osoby

Zvýšenie základu dane z titulu neuhradeného záväzku (§ 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov)
Daňovník základ dane zistený z výsledku hospodárenia alebo z výsledku hospodárenia podľa medzinárodných štandardov
pre finančné výkazníctvo v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby upraví o výšku záväzku (alebo neuhradenej časti záväzku) prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je podľa § 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v
znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov) daňovým výdavkom tak, aby zvýšenie základu dane:
- predstavovalo v úhrne najmenej 20% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak od dohodnutej lehoty
splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 360 dní,
- predstavovalo v úhrne najmenej 50% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak od dohodnutej lehoty
splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 720 dní,
- predstavovalo v úhrne najmenej 100% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak od dohodnutej lehoty
splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 1080 dní.
Uvedené platí aj pre záväzok, ktorý prislúcha k odpisovanému a neodpisovanému majetku, zásobám, finančnému majetku
a inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z používania.
Tiež sa uplatní pre záväzok, ktorý sa účtoval ako zníženie výnosu (príjmu). Percento zvýšenia základu dane sa počíta z
menovitej hodnoty záväzku (suma, na ktorú záväzok znie, t.j. aj vrátane DPH) alebo jeho nesplatenej časti.
Zvýšenie základu dane daňovník vykoná na r. 180 tlačiva daňového priznania v rámci položiek zvyšujúcich výsledok hospodárenia.
Daňovníci, na ktorých sa povinnosť úpravy základu dane z titulu neuhradených záväzkov nevzťahuje
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Zdanenie nesplatených záväzkov sa nevzťahuje na daňovníka:
- zriadeného podľa zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
- zriadeného podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- na ktorého bol vyhlásený konkurz,
- v reštrukturalizácii, a to na záväzky, ktoré sú obsiahnuté v reštrukturalizačnom pláne potvrdenom súdom.
Splatenie a odpis záväzku (§ 17 ods. 32 zákona o dani z príjmov)
Ak po období, v ktorom bol základ dane zvýšený z titulu neuhradených záväzkov podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z
príjmov:
- o 100% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, dôjde k úhrade záväzku alebo jeho časti, základ dane
sa zníži o výšku uhradeného záväzku v tom zdaňovacom období, v ktorom bol záväzok alebo jeho časť uhradený,
- dôjde k premlčaniu alebo zániku tohto záväzku, základ dane sa zníži o výšku zaúčtovaného výnosu v tom zdaňovacom
období, v ktorom sa o výnose účtuje,
- dôjde k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom podľa § 153, 155 a 155a zákona o konkurze a reštrukturalizácii,
základ dane sa zníži o sumu záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), o ktorú sa zvyšoval základ dane podľa § 17
ods. 27 v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom,
- dôjde k vyhláseniu konkurzu na daňovníka, základ dane sa zníži o sumu záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu),
o ktorú sa zvyšoval základ dane podľa § 17 ods. 27 v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu dňu
účinnosti vyhlásenia konkurzu.
Zníženie základu dane daňovník vykoná na r. 290 tlačiva daňového priznania v rámci položiek znižujúcich výsledok hospodárenia.
Uplatnenie § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov pri predaji podniku, nepeňažnom vklade a zlúčení, splynutí a
rozdelení v reálnych hodnotách
Daňovník predávajúci podnik v reálnych hodnotách (§17a ods. 4 písm. c) zákona o dani z príjmov), vkladateľ nepeňažného
vkladu v reálnych hodnotách (§17b ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov) alebo daňovník zrušený bez likvidácie pri
zlúčení, splynutí alebo rozdelení v reálnych hodnotách (§17c ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov) zníži základ dane
o sumu záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), o ktorý zvýšil základ dane podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z
príjmov v niektorom zo zdaňovacích období pred predajom podniku, splatením nepeňažného vkladu alebo pred zdaňovacím obdobím, ktoré končí dňom predchádzajúcemu rozhodnému dňu.
Na druhej strane, daňovník kupujúci podnik v reálnych hodnotách, prijímateľ nepeňažného vkladu v reálnych hodnotách
alebo právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení v reálnych hodnotách
upravuje základ dane podľa všeobecného pravidla uvedeného v § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov, keďže v ustanoveniach § 17a až § 17c zákona o dani z príjmov nie je špecificky uvedená úprava týkajúca sa tejto problematiky.
V nadväznosti na uplatnenie § 17c ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov spoločnosť Alfa a.s. v daňovom priznaní za
zdaňovacie obdobie, ktoré končí deň pred rozhodným dňom (t. j. za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2018 do 31. októbra
2018) zníži základ dane o sumu, o ktorú v predchádzajúcom zdaňovacom období zvýšila základ dane podľa § 17 ods. 27
zákona o dani z príjmov – t. j. o sumu 2000 eur.
Ak uvedený záväzok k 31. decembru 2018 naďalej zostane neuhradený, spoločnosť Gama a. s. ako právny nástupca v
daňovom priznaní za rok 2018 zvýši základ dane o 50% menovitej hodnoty neuhradeného záväzku – t. j. o sumu 5000
eur.
Uplatnenie § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov pri nepeňažnom vklade a zlúčení, splynutí a rozdelení v pôvodných hodnotách
§ 17d a § 17e zákona o dani z príjmov špecificky nerieši úpravu základu dane pri nezaplatených záväzkoch, preto je pri
úprave základu dane potrebné vychádzať z ustanovenia § 17 ods. 27 a 32 zákona o dani z príjmov.
Prijímateľ nepeňažného vkladu alebo právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie:
- v prípade, ak záväzok neuhradí, začne zvyšovať alebo pokračuje vo zvyšovaní základu dane tak, aby zvyšovanie
základu dane v úhrne predstavovalo stanovené % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti podľa § 17
ods. 27 zákona o dani z príjmov,
- v prípade, ak záväzok alebo jeho časť uhradí, zníži základ dane o výšku uhradeného záväzku v tom zdaňovacom
období, v ktorom bol záväzok alebo jeho časť uhradený za predpokladu, že vkladateľ nepeňažného vkladu alebo daňovník
zrušený bez likvidácie zvyšovali základ dane v súlade s § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov,
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- v prípade, ak dôjde k premlčaniu alebo zániku záväzku, zníži základ dane o výšku zaúčtovaného výnosu v tom
zdaňovacom období, v ktorom o výnose účtuje za predpokladu, že vkladateľ nepeňažného vkladu alebo daňovník zrušený
bez likvidácie v rovnakej výške zvýšili základ dane v súlade s § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov.

4.3

Informácia o vydaní Oznámenia MF SR č. MF/016579/2018-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

Oznámenie je uverejnené pod poradovým číslom 24/2018 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií SR, a možno doň nazrieť na Ministerstve financií SR.
Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), Ministerstvo financií SR určilo za zdaňovacie obdobie 2018 nové vzory tlačív:
1. „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie
(rok)“, ďalej len „Ročné zúčtovanie“
Zmeny oproti tlačivu platnému za zdaňovacie obdobie roku 2017 sa týkajú najmä:
- r. 01, na ktorom došlo k úprave textu z dôvodu rozšírenia okruhu príjmov oslobodených od dane v § 5 ods. 7 ZDP,
- r. 04d, ktorý bol doplnený vzhľadom na zavedenie novej nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 14 ZDP na
preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou,
- vypustenia r. 07 a 08, ktoré slúžili k výpočtu zamestnaneckej prémie,
- doplnenia r. 14 až 17 z dôvodu zavedenia sumy daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP a úprav na
druhej strane nadväzujúcich na doplnené riadky.
2. „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 (ďalej len „hlásenie“)“ MF/016579/2018-721.
Zmeny oproti hláseniu platnému za zdaňovacie obdobie roku 2017 sa týkajú najmä:
- úprav z dôvodu zavedenia sumy daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP a to doplnenia dvoch nových
riadkov na prvej strane tlačiva, kde sa uvedie počet zamestnancov, ktorým bol vyplatený daňový bonus na zaplatené
úroky podľa § 33a ZDP a úhrnná suma tohto daňového bonusu,
- doplnenia r. 12 v V. časti hlásenia, vypustenia r. 9 – Dobrovoľný príspevok na SDS, ak ho odvádzal zamestnávateľ
(IV. časť hlásenia),
- vypustenia r. 8 – NČZD na zaplatený dobrovoľný príspevok na SDS (V. časť hlásenia),
- doplnenia nového r. 8 v V. časti hlásenia z dôvodu zavedenia novej nezdaniteľnej časti základu dane, ktorou sú
preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami,
- vypustenia druhého poľa z r. 10 – Počet mesiacov na vznik nároku na zamestnaneckú prémiu (V. časť hlásenia).
Ministerstvo financií SR určuje na zdaňovacie obdobie roku 2019 nový vzor tlačiva:
3. „Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ,
ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“)“
MF/016579/2018-721.
Zmeny oproti prehľadu platnému na zdaňovacie obdobie roku 2018 sa týkajú najmä:
- vypustenia r. 8, kde zamestnávateľ uvádzal dátum a sumu odvedených preddavkov na daň,
- úprav z dôvodu zavedenia sumy daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP, a to
- doplnenia nového r. 7 v I. časti prehľadu,
- zmeny textu v riadkoch D, E a F v II. časti prehľadu a
- doplnenia žiadosti o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP v III. časti
prehľadu.
Vzory tlačív sú prílohou uvádzaného oznámenia a sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva financií SR www.finance.gov.sk
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4.4

Informácia k uplatňovaniu zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty za ubytovacie služby

Zákonom č. 323/2018 Z. z. sa s účinnosťou od 1.1.2019 novelizuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), pokiaľ ide o rozšírenie uplatňovania zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty. Zákon o DPH bol doplnený o novú prílohu č. 7a týkajúcu sa zoznamu služieb so zníženou sadzbou dane.
Znížená sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 10 % zo základu dane sa s účinnosťou od 1.1.2019 uplatňuje na
ubytovacie služby uvedené v kóde 55 štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA 1) (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a
ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008) v platnom znení) . V kóde 55 CPA sú uvedené

nasledovné ubytovacie služby:

55.1 Hotelové a podobné ubytovacie služby – zahŕňajú poskytovanie ubytovania spravidla na niekoľko dní alebo týždňov v hotelových izbách, hotelových apartmánoch, moteloch, v liečebných alebo podobných zariadeniach s poskytovaním služieb denného upratovania a iných služieb.
55.2 Turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby – zahŕňajú poskytovanie ubytovania v mládežníckych ubytovniach, horských chatách a dovolenkových chatách s menším rozsahom poskytovaných služieb, poskytovanie ubytovania
v nehnuteľnostiach na určitý časový úsek a ubytovacie služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách (so službami, ktoré
sa poskytujú menej ako denne), napr. v prázdninových domoch, hosťovských bytoch, bungalovoch a chatách pre osoby,
ktoré pravidelne odchádzajú z miesta bydliska a potrebujú ubytovanie denného alebo týždenného charakteru.
55.3 Prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov – zahŕňa poskytovanie miesta pre rekreačné vozidlá
alebo stany, pre osoby, ktoré opustili svoje sídla na niekoľko dní alebo týždňov, poskytnutie miest pod ochrannými prístreškami alebo miest na táborenie, miest pre rozloženie stanov a spacích vakov a poskytovanie nocľahu, kombinovaného
so stravou a rekreačnými alebo školiacimi službami v kampingovom komplexe pre dospelých, mládež alebo deti s účtovaním kompletných služieb.
55.9 Ostatné ubytovacie služby - zahŕňajú poskytovanie ubytovania v študentských domovoch a školských internátoch,
ktoré sú súčasťou škôl a univerzít, poskytovanie ubytovania v ubytovniach pre robotníkov alebo kempoch zvyčajne na
krátky čas alebo na sezónu a poskytovanie ubytovania v izbách alebo ubytovacích jednotkách pre miestnych obyvateľov
trvale ubytovaných v izbách alebo penziónoch a miestnych kluboch.
Základnou sadzbou dane z pridanej hodnoty je podľa § 27 zákona o DPH 20 % zo základu dane. Znížená sadzba dane z
pridanej hodnoty sa uplatňuje na tovary uvedené v prílohe č. 7 a na služby uvedené v prílohe č. 7a zákona o DPH. Ak sa
má na poskytnutú službu ubytovania uplatniť znížená sadzba dane z pridanej hodnoty, musí ísť o už uvedené ubytovacie
služby v kóde 55 CPA.
Ubytovacie zariadenia poskytujú popri samotnom ubytovaní rad ďalších služieb, ako napríklad upratovanie, recepčné
služby, raňajky, parkovanie, a podobne. V týchto prípadoch je potrebné posúdiť, či ide o jedno zložené plnenie, na ktoré
sa ako celok vzťahuje znížená sadzba DPH. Ako vyplýva z judikatúry Súdneho dvora EÚ, pri kombinácii viacerých služieb
je nevyhnutné posúdiť každý jednotlivý prípad individuálne a zobrať do úvahy charakteristické vlastnosti alebo okolnosti,
za ktorých sa predmetné plnenie poskytuje s cieľom určiť, či ide o dve alebo viac samostatných plnení alebo či ide o jedno
plnenie. K problematike zloženého plnenia vydalo Finančné riaditeľstvo SR v roku 2016 materiál s názvom „Uplatnenie
dane z pridanej hodnoty pri zdaniteľných obchodoch, ktoré predstavujú jedno zložené plnenie alebo viacero odlišných
plnení, v kontexte rozhodnutí Súdneho dvora EÚ“, ktorý je zverejnený na portáli Finančnej správy v časti „Daňoví a colní
špecialisti/Metodické usmernenia/Nepriame dane“.
Na posúdenie správneho uplatnenia sadzby dane z pridanej hodnoty má vplyv, či:
- služby poskytované okrem samotného ubytovania úzko súvisia s poskytovanou službou a či predstavujú doplnkovú
službu k ubytovacej službe,
- sú služby, ktoré úzko súvisia s ubytovaním, zahrnuté v cene ubytovania, alebo sú platené samostatne a ide o samostatne poskytované služby,
- ich môže využívať každý ubytovaný klient bez toho, aby za ne zvlášť platil,
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-

sú súčasťou ceny ubytovania bez ohľadu na to, či si ich poskytnutie klient vyžiadal alebo nie, a bez ohľadu na to, či
ich využije alebo nie.

Príklady uplatnenia sadzieb dane z pridanej hodnoty pri kombinácii služieb v súvislosti s poskytovanou ubytovacou službou:
- Upratovanie a recepčné služby sú súčasťou ubytovacej služby so zníženou sadzbou dane.
-

Ubytovanie vrátane poskytnutia služieb, ako je napríklad parkovanie, vstup do bazéna alebo fitnescentra pre
ubytovaných hostí je súčasťou ubytovacej služby so zníženou sadzbou dane, ak sú tieto služby zahrnuté v cene
ubytovania.

Ak ubytovacie zariadenie spoplatňuje vstup do bazéna alebo fitnescentra pre ubytovaných hostí, potom sa uplatní základná sadzba dane na tieto poskytnuté služby.
- Ubytovanie s raňajkami
Ak sú raňajky zahrnuté v cene ubytovania a ubytovacie zariadenie neponúka možnosť objednať si ubytovanie bez raňajok,
uplatní sa znížená sadzba dane z pridanej hodnoty na ubytovacie služby vrátane poskytnutých raňajok. Ak je voči zákazníkovi uplatnená samostatná cena za poskytnuté raňajky, v takomto prípade sa uplatní základná sadzba dane z pridanej
hodnoty pri poskytnutí raňajok, čo znamená, že sa poskytujú dve samostatné plnenia, a to ubytovacia služba, pri ktorej sa
uplatní znížená sadzba dane a stravovacia služba (raňajky), pri ktorej sa uplatní základná sadzba dane.
- Ubytovanie s polpenziou
Poskytovanie stravovacích služieb pre ubytovaných hostí býva rôzne kombinované. Ubytovacie zariadenia poskytujú balíky služieb, ktoré zahŕňajú ubytovanie s polpenziou alebo plnou penziou alebo ubytovanie so stravovaním podľa individuálneho výberu klienta. Ak sa popri ubytovaní poskytuje polpenzia alebo plná penzia, ide o dve samostatné služby – stravovanie a ubytovanie, bez ohľadu na to, že stravovanie je zahrnuté v cene ubytovania. Tieto služby existujú samostatne
a žiadna z nich nepodmieňuje lepšie využitie druhej služby. V takomto prípade sa základ dane rozdelí tak, že pri ubytovaní
sa uplatní znížená sadzba dane a pri stravovaní sa uplatní základná sadzba dane.
- Wellness pobyty spojené s ubytovaním
Wellness služby zahŕňajú napríklad vstup do rôznych bazénov, do soľnej jaskyne, masáže, sauny, soláriá a podobne.
Keďže hlavným cieľom wellness pobytu je zlepšenie telesnej a duševnej kondície klienta, a nie ubytovacia služba, nie je
možné služby poskytované v rámci wellnesu zdaňovať zníženou sadzbou dane z pridanej hodnoty. Znížená sadzba dane
sa uplatní len na ubytovacie služby, ak nejde o situáciu, ktorá je uvedená pod horeuvedenou druhou zarážkou. Pokiaľ sa
popri ubytovaní poskytuje polpenzia alebo plná penzia, tieto stravovacie služby podliehajú základnej sadzbe dane z pridanej hodnoty.

4.5

Podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane alebo pomernej časti dane
po ukončení kalendárneho roka 2018

Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z. (ďalej „zákon o dani z MV“).
Keďže zákon o dani z MV v roku 2018 nebol novelizovaný, daňové povinnosti ako sú podávanie daňového priznania a
zaplatenie dane alebo pomernej časti dane z motorových vozidiel po ukončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok 2018 (ďalej „zdaňovacie obdobie 2018“) sú pre daňovníka tejto dane rovnaké ako boli pre zdaňovacie obdobie
2017.
I. Daňové priznanie
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2018 sa v prípade daňovníka povinného so správcom dane komunikovať elektronicky podáva len elektronicky, z portálu Finančnej správy (z osobnej internetovej zóny).
Daňovník, ktorý so správcom dane nemá povinnosť komunikovať elektronicky, môže daňové priznanie vyplniť a následne
vytlačiť na stránke www.financnasprava.sk cez: Formuláre – Elektronické formuláre - Správa daní - Daň z motorových
vozidiel - Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie r. 2015, 2016, 2017, 2018. Cez túto voľbu
vypísané a vytlačené daňové priznanie doručí daňovník správcovi dane osobne alebo poštou. Daňovníkov môže daňové
priznanie podať aj v tlačenej podobne na tlačive vydanom MF SR č. MF/21694/2014-725, ktoré po jeho vyplnení doručí
správcovi dane osobne alebo poštou.
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Daňovník podáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2018 za motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie L, M,
N a O (ďalej „vozidlo“), ktoré je predmetom dane, miestne príslušnému správcovi dane najneskôr do 31. januára 2019.
Daňovník je povinný v tejto lehote daň alebo pomernú časť dane aj zaplatiť.
Daňovník je povinný najneskôr do 31. januára 2019 zaplatiť aj mesačné preddavky na daň na rok 2019, ak mu táto
povinnosť vyplýva z výpočtu predpokladanej dane.
Deň 31. január 2019 je aj posledným dňom pre podanie oznámenia o „spätnom“ zániku daňovej povinnosti k dani z
motorových vozidiel. Táto povinnosť podnikateľovi vzniká iba po splnení podmienok ustanovených v § 8 ods. 6 zákona o
dani z MV.
Informácia k oznamovacej povinnosti je zverejnená na:
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/miestne%20dane%20a%20dzmv/2015/2016_01_25_DzMV_oznam_povinnost_par8_ods6.pdf
Daňové priznanie je daňovník povinný podať aj u toho vozidla, ktoré spĺňa jednu z podmienok oslobodenia, vymedzenú v
§ 4 ods. 1 zákona o dani z MV, podľa ktorého je od dane oslobodené vozidlo:
a) diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
b) záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo
leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
c) osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme, d) používané
výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.
Naopak u vozidla, ktoré spĺňa podmienku negatívneho vymedzenia predmetu dane podľa § 2 ods. 2 zákona o dani z MV,
podnikateľ nie je povinný podávať daňové priznanie. Ide o vozidlo:
a) používané na skúšobné jazdy (vozidlo s prideleným zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M),
b) ktoré je v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II (ďalej „doklady vozidla“) označené ako špeciálne
vozidlo, určené na vykonávanie špeciálnych činností a zároveň nie je určené na prepravu.
II. Daňovník dane z motorových vozidiel
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podáva daňovník, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II (ďalej „doklad“),
b) má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
c) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
d) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
e) je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.
Poznámka
Daňovníkom nie je zamestnávateľ vtedy, ak vozidlo použité na pracovnú cestu pre zamestnávateľa používa zamestnanec,
prípadne iná osoba na podnikanie.
Informácia k určeniu daňovníka dane z motorových vozidiel v prípade prenájmu vozidla je zverejnená na:
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2018.01.29_IM_prenajom_MV.pdf
III. Miestna príslušnosť dane z motorových vozidiel (správa dane)
Správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo podľa sídla právnickej osoby.
Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa sídla právnickej osoby alebo trvalého pobytu fyzickej osoby, riadi sa miestom
umiestnenia organizačnej zložky daňového subjektu podľa Obchodného zákonníka, inak miestom, v ktorom daňový subjekt vykonáva prevažnú časť svojej činnosti. Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa vyššie uvedených kritérií, na
správu dane je miestne príslušný Daňový úrad Bratislava. Správu dane pre vybrané daňové subjekty vykonáva daňový
úrad pre vybrané daňové subjekty, ktorého sídlom je Bratislava.
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IV. Sadzba dane
Ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zákona o dani z MV, sa v zmysle § 7 zákona o dani z MV upravuje v závislosti
od počtu mesiacov uplynutých od dátumu prvej evidencie vozidla (vrátane) nasledovne:
- znížením o 25% - počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla (vrátane),
- znížením o 20 % - počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov do konca 72. kalendárneho mesiaca,
- znížením o 15 % - počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov, t.j. od 73. mesiaca do konca 108. kalendárneho mesiaca, ročná sadzba dane sa uplatní bez úpravy - počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov, t.j. od 109. mesiaca do konca 144. kalendárneho mesiaca,
- zvýšením o 10 % - počas ďalších nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov, t.j. od 145. mesiaca do konca 156.
kalendárneho mesiaca,
- zvýšením o 20 % - uplynutím 156. kalendárneho mesiaca, t.j. pre vozidlo, ktoré má viac ako 156 kalendárnych
mesiacov.

5
5.1

INÉ
Transferové oceňovanie

V decembri 2018 vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky nové usmernenie[1], ktoré významne ovplyvnilo rozsah
dokumentačnej povinnosti, ako aj obsah jednotlivých dokumentácií. Usmernenie sa bude prvýkrát aplikovať pri predložení
dokumentácie za zdaňovacie obdobie začínajúce sa po 31. decembri 2017, pričom daňovník môže pri predkladaní dokumentácie postupovať podľa predchádzajúceho usmernenia najneskôr do 30. júna 2019.
Nové usmernenie obsahuje oproti tomu predchádzajúcemu, okrem iného, tieto zmeny:
 Pri skrátenej dokumentácii dochádza k štandardizácii obsahu pomocou tlačiva, ktoré je prílohou k usmerneniu.
 Pri úplnej dokumentácii dochádza k významným zmenám v jej obsahu. Okrem všeobecného popisu skupiny závislých osôb zavádza usmernenie povinnosť uvádzať aj detailnejšie informácie o skupine, ako napr. zoznam významných dohôd medzi členmi skupiny, popis spôsobu financovania skupiny, konsolidované finančné výkazy skupiny, ak boli vyhotovené do času predloženia dokumentácie a iné. Povinnosť viesť úplnú dokumentáciu, a teda aj
vypracovať analýzu porovnateľnosti (benchmark), bude závisieť, okrem iného, od hodnoty transakcie, pričom hraničná hodnota je 10 000 000 EUR za transakciu/skupinu transakcií.
 Povinnosť viesť základnú dokumentáciu bude závisieť, okrem iného, od celkových výnosov z hospodárskej a finančnej činnosti daňovníka za zdaňovacie obdobie (hraničná hodnota 8 000 000 EUR) alebo od hodnoty transakcie, ak presiahne 1 000 000 EUR za transakciu/skupinu transakcií.
Zmeny v novom usmernení v zásade zohľadňujú odporúčania smernice OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné
spoločnosti a správu daní zverejnenú v roku 1995 a revidovanú v roku 2010 a 2017.
[1] Usmernenie MF SR č. MF/019153/2018-724
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PREHĽAD ZMIEN PRÁVNYCH PREDPISOV

Prehľad vyhlásených právnych predpisov v Zbierke zákonov v novembri 2018 je uvedený v prílohe Aktualít Legislatívnej
rady NKÚ SR.
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