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Zmeny v slovenskej a európskej legislatíve a ďalšie témy
Vítame Vás v decembrovom vydaní Aktualít Legislatívnej rady NKÚ SR, v ktorom Vám prinášame informácie
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VESTNÍK EU

Ročník 62 marec 2019
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/08/direct-access.html?ojYear=2017&locale=sk
1.1 Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2075 z 29. novembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné
účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 1, 8, 34, 37 a 38, medzinárodné štandardy
finančného výkazníctva 2, 3 a 6, interpretácie 12, 19, 20 a 22 Výboru pre interpretácie medzinárodného finančného výkazníctva a interpretácia 32 Stáleho interpretačného výboru
o

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0010.01.SLK&toc=OJ:L:2019:316:TOC

Publikované: 06.12.2019
Napríklad:
Zmeny IFRS 2 Platby na základe podielov
Dopĺňa sa odsek 63E.
Dátum nadobudnutia účinnosti
Na základe Zmien týkajúcich sa odkazov na koncepčný rámec v štandardoch IFRS vydaných v roku 2018 sa mení poznámka pod čiarou k definícii nástroja vlastného imania v dodatku A. Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu na ročné
obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2020 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené, ak účtovná jednotka súčasne uplatňuje aj všetky ostatné zmeny zavedené v rámci Zmien týkajúcich sa odkazov na koncepčný rámec v štandardoch IFRS. Účtovná jednotka uplatňuje zmenu na IFRS 2 spätne na základe prechodných ustanovení v odsekoch 53 až
59 tohto štandardu v súlade s IAS 8 Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby Ak však účtovná jednotka
určí, že retrospektívne uplatňovanie by bolo nevykonateľné, alebo by zahŕňalo neprimerané náklady či úsilie, uplatňuje
zmenu IFRS 2 odkazom na odseky 23 až 28, 50 až 53 a 54F štandardu IAS 8.
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Vymedzenie pojmov
Ďalej uvedené pojmy sa v tomto štandarde používajú v týchto významoch:
Významný – vynechania alebo chybné uvedenia položiek sú významné, ak by mohli jednotlivo alebo spoločne
ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov uskutočnené na základe účtovných závierok. Významnosť
závisí od veľkosti a povahy vynechania alebo chybného vykázania posudzovaných v konkrétnych podmienkach. Určujúcim faktorom by mohla byť veľkosť alebo povaha položky alebo kombinácia oboch.
Pri posudzovaní toho, či by vynechanie alebo chybné vykázanie položiek mohli mať vplyv na ekonomické rozhodnutia
používateľov, a teda byť významné, je potrebné zvážiť charakteristické črty týchto používateľov. Predpokladá sa, že
používatelia majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a sú ochotní študovať
informácie s primeranou pozornosťou. Preto je pri posudzovaní potrebné vziať do úvahy primerané očakávanie, do akej
miery by používatelia s takýmito atribútmi mohli byť ovplyvnení pri prijímaní ekonomických rozhodnutí.
1.2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií
o udržateľnosti v sektore finančných služieb ( 1 )
o

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.317.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:317:TOC

Účinnosť: Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej
únie.
Napríklad:
(1) Valné zhromaždenie OSN 25. septembra 2015 prijalo nový globálny rámec udržateľného rozvoja: Agenda 2030 pre
udržateľný rozvoj (ďalej len „Agenda 2030“), ktorej základom sú ciele udržateľného rozvoja. V oznámení Komisie z
22. novembra 2016 o ďalších krokoch smerom k udržateľnej budúcnosti Európy sa prepájajú ciele udržateľného
rozvoja s politickým rámcom Únie s cieľom zabezpečiť, aby všetky opatrenia a politické iniciatívy Únie – v rámci
Únie i celosvetovo – už od začiatku prihliadali na tieto ciele. V svojich záveroch z 20. júna 2017 rada potvrdila odhodlanie Únie a jej členských štátov vykonávať Agendu 2030 naplno koherentným, komplexným, integrovaným a
účinným spôsobom a v úzkej spolupráci s partnermi a ďalšími zainteresovanými stranami.
(2) Prechod na nízkouhlíkové, udržateľnejšie obehové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje v súlade s cieľmi
udržateľného rozvoja je kľúčom k zabezpečeniu dlhodobej konkurencieschopnosti hospodárstva Únie. Parížska dohoda prijatá na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „Parížska
dohoda“), ktorú Únia schválila 5. októbra 2016 (3) a ktorá nadobudla platnosť 4. novembra 2016, sa zameriava na
posilnenie reakcie na zmenu klímy, okrem iného aj zosúladením finančných tokov s prechodom na nízke emisie
skleníkových plynov a rozvoj odolný proti zmene klímy.
Článok 1
Predmet úpravy
V tomto nariadení sa stanovujú harmonizované pravidlá pre účastníkov finančného trhu a finančných poradcov pre transparentnosť, pokiaľ ide o začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť a zohľadnenie nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť v ich postupoch a poskytovanie informácií o udržateľnosti v súvislosti s finančnými produktmi.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
1. “účastník finančného trhu“ je:
a) poisťovňa, ktorá sprístupňuje produkty založené na poistení (IBIP);
b) investičná spoločnosť, ktorá zabezpečuje správu portfólia;
c) inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ);
d) tvorca dôchodkového produktu;
e) správca alternatívneho investičného fondu (správca AIF);
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f) poskytovateľ celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (PEPP);
g) správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zaregistrovaný v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ)
č. 345/2013;
h) správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania zaregistrovaný v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ)
č. 346/2013;
i) správcovská spoločnosť podniku kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP),
alebo
j) úverová inštitúcia, ktorá zabezpečuje správu portfólia.
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NOVÉ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY

(zverejnené v zbierke zákonov na portáli https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/
na stránke NR SR: https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=184,

2.1 Zákon č. 470/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplo

není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/470/

Účinnosť: 01.01.2020
Účelom návrhu Úradu vlády SR ako garanta v oblasti právnej úpravy štátnozamestnaneckých vzťahov v SR je precizovať existujúcu právnu reguláciu, zjednodušiť aplikačnú prax, pružnejšie nastaviť niektoré inštitúty, zefektívniť fungovanie
vnútorných vzťahov v systéme štátnej služby, a tým prispieť k posilneniu funkčnosti verejnej správy v Slovenskej republike v súlade s princípmi štátnej služby, definovanými zákonom o štátnej službe.
V návrhu sa, napríklad, flexibilnejšie upravuje overovanie schopností uchádzačov o štátnu službu v procese výberového
konania (možnosť overiť ovládanie práce s informačnými technológiami, realizovať prípadovú štúdiu v cudzom jazyku,
nahradiť testovanie znalostí cudzieho jazyka certifikátom alebo nahradiť rozhodnutie o uznaní štúdia absolvovaného
v zahraničí úradným prekladom dokumentov osvedčujúcich nadobudnuté vzdelanie. Rozširujú sa tiež možnosti služobného úradu spolupracovať pri výberovom konaní s odborníkmi z relevantného vedného odboru.
Cieľom novely je podporiť mobilitu štátnych zamestnancov v rámci služobných úradov – jednako uvoľnením možnosti
preloženia štátnych zamestnancov v dočasnej štátnej službe, jednako zrovnoprávnením postavenia štátneho zamestnanca pri bezprostredne nadväzujúcom štátnozamestnaneckom pomere s trvale preloženým štátnym zamestnancom.
Návrh myslí tiež na podporu dodržiavania etických noriem - generálny tajomník služobného úradu bude môcť vymenovať poradcu pre etické správanie v štátnej službe ako nezávislý a nestranný poradný orgán tak pre služobný úrad, ako
aj štátneho zamestnanca.
Súčasťou návrhu zákona je tiež návrh na úpravu súvisiacich právnych vzťahov zamestnancov vo verejnej službe.
V rámci tejto oblasti je najpodstatnejšou zmenou úprava týkajúca sa osobného príplatku. Navrhovaná právna úprava
výslovne podmieňuje zvýšenie, zníženie alebo odobratie osobného príplatku kvalitou vykonanej práce, aby nedochádzalo k nesprávnemu nakladaniu s výškou tohto príplatku v praxi. S uvedeným súvisí aj zavedenie novej povinnosti, ktorá
spočíva v prerokovaní každého zníženia alebo odobratia osobného príplatku so zástupcami zamestnancov, a to
z dôvodu zaručenia vyššej miery ochrany práv zamestnancov.
Napríklad:
Čl. 8 vrátane nadpisu znie:
„Čl. 8
Princíp stability
Služobný úrad vytvára pre štátnych zamestnancov stabilné prostredie pre vykonávanie štátnej služby. Štátny zamestnanec je chránený pred skončením štátnozamestnaneckého pomeru z iných ako zákonom ustanovených dôvodov. Princíp
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stability sa uplatňuje najmä prostredníctvom stálej štátnej služby, odvolania z funkcie vedúceho štátneho zamestnanca
len z dôvodov ustanovených zákonom a prostredníctvom inštitútu nadbytočného štátneho zamestnanca. K jednostrannej
zmene štátnozamestnaneckého pomeru môže dôjsť len v prípadoch ustanovených zákonom.“.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 14a
Etický kódex štátneho zamestnanca
(1) Etický kódex štátneho zamestnanca upravuje zásady etického správania štátneho zamestnanca v súvislosti s vykonávaním štátnej služby a postup štátneho zamestnanca, služobného úradu a rady pri ich dodržiavaní a uplatňovaní.
Etický kódex štátneho zamestnanca vydáva úrad vlády vykonávacím právnym predpisom.
(2) Generálny tajomník služobného úradu (ďalej len „generálny tajomník“) môže vymenovať štátneho zamestnanca s
jeho súhlasom za poradcu pre etické správanie v štátnej službe. Úlohou poradcu pre etické správanie v štátnej službe je
najmä nezávislé a nestranné posudzovanie súladu konania, vystupovania a postupu štátneho zamestnanca a postupu
služobného úradu s Etickým kódexom štátneho zamestnanca na základe podnetu štátneho zamestnanca alebo služobného úradu, navrhovanie opatrení na rozvoj etiky v služobnom úrade a opatrení na prevenciu porušovania Etického
kódexu štátneho zamestnanca.“.
§ 23 vrátane nadpisu znie:
„§ 23
Systemizácia štátnozamestnaneckých miest
(1) Systemizácia štátnozamestnaneckých miest je usporiadanie štátnozamestnaneckých miest podľa organizačnej štruktúry služobných úradov. Služobný úrad je povinný viesť systemizáciu štátnozamestnaneckých miest. Počet štátnozamestnaneckých miest v služobných úradoch určuje príslušný správca rozpočtovej kapitoly v rámci limitu počtu zamestnancov schváleného na príslušný rozpočtový rok. Služobný úrad je povinný oznámiť úradu vlády dvakrát ročne počet
štátnozamestnaneckých miest, usporiadanie štátnozamestnaneckých miest podľa organizačnej štruktúry a schému
organizačnej štruktúry.
(2) Správca rozpočtovej kapitoly určí v systemizácii štátnozamestnaneckých miest podľa prevádzkových možností počet
štátnozamestnaneckých miest vhodných pre absolventov; to sa nevzťahuje na správcu rozpočtovej kapitoly, ktorý má
menej ako 150 štátnozamestnaneckých miest, a na správcu rozpočtovej kapitoly, ktorým je kancelária národnej rady a
najvyšší kontrolný úrad.
(3) Ako štátnozamestnanecké miesto vhodné pre absolventa možno určiť voľné štátnozamestnanecké miesto v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe, na ktorom sa nevyžaduje predchádzajúca prax. Ako štátnozamestnanecké miesto vhodné pre absolventa nemožno určiť štátnozamestnanecké miesto na zastupiteľskom úrade.
(4) Úrad vlády ustanoví vykonávacím právnym predpisom podrobnosti o systemizácii štátnozamestnaneckých miest, o
štátnozamestnaneckom mieste vhodnom pre absolventa, o minimálnom počte štátnozamestnaneckých miest v organizačných útvaroch ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a o oznamovacej povinnosti služobného
úradu podľa odseku 1.“.
„§ 193d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1) Kontrola podľa § 16 ods. 1, ktorú začal vykonávať úrad vlády do 31. decembra 2019, sa dokončí podľa tohto zákona
v znení účinnom do 31. decembra 2019.
(2) Výberové konanie vyhlásené podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa dokončí podľa tohto
zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.
(3) Štátny zamestnanec, ktorý je k 31. decembru 2019 dočasne preložený bez jeho súhlasu, sa od 1. januára 2020 považuje za štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne preložený bez jeho súhlasu podľa tohto zákona v znení účinnom od
1. januára 2020.
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(4) Adaptačné vzdelávanie vedúceho zamestnanca a adaptačné vzdelávanie odborníka ústavného činiteľa začaté do 31.
decembra 2019 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.
(5) Etický kódex štátneho zamestnanca vydaný podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa považuje
za Etický kódex štátneho zamestnanca vydaný podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2020.“.
Účinnosť zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú uvedené zákony, sa navrhuje od 1. januára 2020.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky
v znení zákona č. 458/2000 Z. z., zákona č. 559/2001 Z. z., zákona č. 385/2004 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona
č. 199/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., 153/2011 Z. z., zákona
č. 375/2015 Z. z. a zákona č. 55/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Úrad predkladá príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku kontroly, ktorá bola
ukončená protokolom o výsledku kontroly.“.
2.2 Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 428/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov
Účinnosť: 01.01.2020
Napríklad:
Finančný limit pre nadlimitnú zákazku je
a) 139 000 eur
1. pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku
na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
2. pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 1,
b) 214 000 eur
1. pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) zákona, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo
zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
2. pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe č. 1,
c) 750 000 eur pre verejného obstarávateľa, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
d) 428 000 eur pre obstarávateľa, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
e) 1 000 000 eur pre obstarávateľa, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
f) 428 000 eur, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie
služby,
g) 5 350 000 eur pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
 § 2 Finančný limit pre nadlimitnú koncesiu je 5 350 000 eur pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa.
 § 3 Finančný limit pri súťaži návrhov je
a) 139 000 eur pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona,
b) 214 000 eur pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) zákona,
c) 428 000 eur pre obstarávateľa.
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2.3 Zákon č. 461/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
ktorým sa dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
o

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/461/

Účinnosť: 27.12.2019
Napríklad:
„§ 54
Spoločné ustanovenia týkajúce sa zlúčenia operačných programov
(1) Právne účinky výzvy alebo vyzvania vyhlásené poskytovateľom zanikajúceho operačného programu zostávajú
po zlúčení operačných programov zachované.
(2) Zhodnotenie projektových zámerov vykonané podľa § 18 v rámci zanikajúceho operačného programu neskončené
vypracovaním hodnotiacej správy podľa § 18 ods. 6 do zlúčenia operačných programov, dokončuje po zlúčení operačných programov poskytovateľ zanikajúceho operačného programu, ktorý posudzovanie začal.
(3) Právne účinky hodnotiacich správ vydaných podľa § 18 v rámci zanikajúceho operačného programu zostávajú
po zlúčení operačných programov zachované.
(4) Konania začaté podľa § 19 alebo 21 v rámci zanikajúceho operačného programu, a právoplatne neskončené
do zlúčenia operačných programov, dokončuje po zlúčení operačných programov poskytovateľ zanikajúceho operačného programu, ktorý konanie začal.
(5) Konania začaté podľa § 23 alebo 24 v rámci zanikajúceho operačného programu, právoplatne neskončené do zlúčenia operačných programov, dokončuje po zlúčení operačných programov štatutárny orgán poskytovateľa zanikajúceho
operačného programu, ktorý konanie začal. Preskúmanie podnetu podľa § 24 neskončené do zlúčenia operačných programov dokončuje po zlúčení operačných programov štatutárny orgán poskytovateľa zanikajúceho operačného programu. Konania začaté podľa § 41 alebo 41a v rámci zanikajúceho operačného programu, právoplatne neskončené
do zlúčenia operačných programov, dokončuje po zlúčení operačných programov správny orgán, ktorý konanie začal.
2.4 Zákon č. 462/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov
o

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/462/

Účinnosť: 01.01.2020
1. V § 5 odsek 7 písmeno p) znie:
„p) nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere24h) od zamestnávateľa za účelom zabezpečenia
ubytovania zamestnanca v úhrnnej sume najviac 100 eur mesačne a u zamestnanca, ktorého pracovný pomer
u tohto zamestnávateľa trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov, v úhrnnej sume najviac 350 eur mesačne, ktoré sa určí
v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené ubytovanie zamestnanca v príslušnom kalendárnom
mesiaci; ak takto určené plnenie presiahne sumu uvedenú v časti vety pred bodkočiarkou alebo jej pomernú časť zodpovedajúcu výške podľa počtu dní ubytovania zamestnanca v príslušnom kalendárnom mesiaci, do zdaniteľných príjmov
sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu od zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje ubytovanie.“.
3. § 26 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Daňovník, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, môže
odpisovať budovy zaradené do odpisovej skupiny 6 počas doby odpisovania 6 rokov spôsobom podľa § 27, ak ide
o vlastné budovy zatriedené do Kódov klasifikácie stavieb 112 a 113 podľa osobitného predpisu,106) v ktorých podlahová
plocha každej bytovej jednotky je najviac 100 m2, nadobudnuté kúpou alebo vlastnou činnosťou, slúžiace najmenej
v rozsahu 70 % na bývanie zamestnancov v pracovnom pomere24h) k zamestnávateľovi. Ak k poslednému dňu zdaňova7
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cieho obdobia nebudú súčasne dodržané všetky podmienky podľa prvej vety, určí sa odpis budovy pri použití doby odpisovania platnej pre odpisovú skupinu 6 podľa odseku 1. Pri vyradení budovy, pri ktorej boli uplatnené odpisy podľa prvej
vety pred uplynutím desiatich rokov od začatia uplatňovania tohto ustanovenia, je daňovník povinný zvýšiť základ dane
o kladný rozdiel medzi už uplatnenými odpismi podľa prvej vety a odpismi vyčíslenými podľa § 27. Na účely uplatnenia
odpisov podľa prvej vety sa postup limitácie odpisov prenajatého hmotného majetku podľa § 19 ods. 3 písm. a) neuplatní.“.
2.5 Zákon č. 464/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
o

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/464/

Napríklad
2. V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Na sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom
základných škôl a stredných škôl sa využívajú kultúrne poukazy. Kultúrny poukaz vydáva ministerstvo pre konkrétneho
žiaka základnej školy, konkrétneho žiaka strednej školy, konkrétneho pedagogického zamestnanca základnej školy
alebo konkrétneho pedagogického zamestnanca strednej školy a predstavuje ročný príspevok zo štátneho rozpočtu
na sprístupnenie kultúrnych hodnôt pre tohto žiaka alebo pedagogického zamestnanca.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
3. V § 3 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Dotáciu na podporu miestnej a regionálnej kultúry možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku l písm. a) a c) až e).
Dotáciu na podporu miestnej a regionálnej kultúry možno poskytnúť aj umeleckému súboru, folklórnemu súboru, speváckemu súboru, hudobnému súboru alebo tanečnému súboru, skupine alebo telesu, ktoré nie sú právnickými osobami,
prostredníctvom žiadateľa podľa odseku 1 písm. a).“.
2.6 Zákon č. 465/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
v znení neskorších predpisov
o

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/465/

Účinnosť: 01.01.2020
„§ 23f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) podané do 31. decembra 2019
sa posudzujú podľa doterajších predpisov.“.
2.7 Zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020
o

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/468/

Účinnosť: 01.01.2020
Napríklad:
§1
(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2020 sa rozpočtujú sumou 15 792 695 566 eur. Celkové výdavky štátneho
rozpočtu na rok 2020 sa určujú sumou 18 560 877 994 eur.
(2) Schodok štátneho rozpočtu na rok 2020 sa určuje sumou 2 768 182 428 eur.
§4
(1) Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2020 je 5 400 314 256 eur.6)
8
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(2) Vláda je oprávnená v roku 2020 prevziať rámcový úver od Rozvojovej banky Rady Európy na účely spolufinancovania prioritných projektov v rámci Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020 do výšky 400 000 000 eur.
(3) Vláda je oprávnená v roku 2020 prevziať rámcový úver od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania
výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2020 až 2022 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do
výšky 300 000 000 eur.
(4) Vláda je oprávnená v roku 2020 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2020 až 2022 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do výšky
300 000 000 eur.

3

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

3.1 Príspevok č. 26 - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014649/2019 - 731 o vydaní
poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
o https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2019/
Napríklad:
Kto, kedy a ako podáva súhrnný výkaz
Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „súhrnný výkaz“) podáva podľa § 80 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) platiteľ dane, zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH (ďalej len „zdaniteľná osoba registrovaná pre daň“) a daňový zástupca podľa § 69a alebo § 69aa zákona o DPH za zastúpené zahraničné osoby elektronickými prostriedkami najneskôr do 25 dní po skončení obdobia, v ktorom dodali do iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“)
tovar oslobodený od dane, dodali do iného členského štátu službu príjemcovi, ktorý je povinný platiť daň, zúčastnili sa na
trojstrannom obchode ako prvý odberateľ, odoslali alebo prepravili tovar v režime call-off stock, alebo pri transakciách v
režime call-off stock došlo k nahradeniu pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru alebo k vráteniu tovaru do tuzemska.
Elektronickými prostriedkami podaný súhrnný výkaz musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Kvalifikovaný elektronický podpis sa nevyžaduje, ak osoba, ktorá podáva súhrnný výkaz, má s daňovým úradom uzavretú písomnú dohodu o elektronickom doručovaní (podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Platiteľ dane podáva súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac (do 25 dní po skončení príslušného obdobia), ak
a) dodal tovar oslobodený od dane (§ 43 ods. 1 zákona o DPH) z tuzemska do iného členského štátu osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte,
b) premiestnil tovar oslobodený od dane (§ 43 ods. 4 zákona o DPH) do iného členského štátu na účely svojho podnikania,
c) sa ako prvý odberateľ zúčastnil na trojstrannom obchode (§ 45 zákona o DPH),
d) dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte (§ 15 ods. 1 zákona o DPH) osobe, ktorá je povinná platiť
daň,
e) odoslal alebo prepravil tovar v režime call-off stock,
f) odoslal alebo prepravil tovar v režime call-off stock a následne došlo k nahradeniu pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru alebo k vráteniu tovaru do tuzemska.
3.2 Opatrenie MF SR z 20. novembra 2019 č. MF/015222/2019-74, kt. sa mení opatrenie MF SR z 15. decembra
2011 č. MF/26131/2011-74, kt. sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z ind. účt. závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov fin. vykazovania pre účt. jednotky zostavujúce účt. závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú banky, pobočky zahr. bánk, správcovské spoločnosti, pobočky zahr. správ. spoločností
9
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o

https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2019/

Účinnosť: 31.12.2019
Napríklad:
Vysvetlivky k vybraným údajom z aktív a z pasív
3. Rezervy na záväzky sa vykazujú v riadku, v ktorom by sa vykázali záväzky, ktoré sa prostredníctvom rezerv odhadujú.
4. Podielová účasť je podiel na vlastnom imaní inej účtovnej jednotky, ktorý investor dlhodobo drží s cieľom, aby činnosti tejto inej účtovnej jednotky prispeli k činnostiam investora.
5. Položka je recyklovaná, ak sa vykáže viac ako jedenkrát v úplnom výsledku, prvýkrát napríklad ako rozdiel z precenenia v inom úplnom výsledku a druhýkrát ako zisk z precenenia vo výkaze ziskov a strát.
6. Skutočnosť, že položka sa nevykazuje, sa označí pomlčkou a skutočnosť, že položka má nulovú hodnotu sa označí
nulou.
7. K položkám 2. a 18. Ak ide o banky a pobočky zahraničných bánk, spravidla sa tieto riadky nevykazujú, pretože
pohľadávky z obchodného styku a záväzky z obchodného styku nevznikajú z ich bežnej činnosti a preto je ich hodnota nevýznamná, na rozdiel napríklad od obchodníkov s cennými papiermi, u ktorých sú odplaty za poskytnutie
investičnej služby významné, pretože je to ich bežná činnosť, pričom tieto odplaty sú pohľadávkami z obchodného
styku. U bánk a pobočiek zahraničných bánk sa pohľadávky z obchodného styku zahrnú do položky 16. a záväzky
z obchodného styku do položky 26. Ako pohľadávky z obchodného styku a ako záväzky z obchodného styku sa
vykážu, len ak je ich hodnota významná.
8. Finančný majetok vykazovaný v položkách 3. až 6. je finančný majetok bez peňažných prostriedkov a ekvivalentov
peňažných prostriedkov, pohľadávok z obchodného styku, podriadených úverov a bez podielových účastí.
9. K položke 4. Vykazuje sa tu úplné zaistenie aj čiastkové zaistenie. O čiastkové zaistenie reálnej hodnoty položky ide,
ak sa vykonáva napríklad len na účel zaistenia proti jednému konkrétnemu riziku, ale nie pre množinu všetkých identifikovaných rizík pre danú položku.
10. K položke 6. a k položke 21. Tieto položky obsahujú aj vklady, neobsahujú podriadené úvery, rezervy na podsúvahové záväzky a ak sú významné, pohľadávky/záväzky z obchodného styku.
11. K položkám 17. a 27. Tieto položky sa vykazujú, ak ide o pobočky.
12. K položkám 24., 28. a 30. Tieto položky sa nevykazujú, ak ide o pobočky.
Vysvetlivky k vybraným údajom z výnosov a z nákladov
1. Položky výnosov sú označené radovými číslovkami, položky nákladov sú označené malými písmenami s bodkou,
položky, ktoré môžu mať aktívny zostatok alebo pasívny zostatok sú označené radovou číslovkou, lomítkom a malým písmenom s bodkou, súčtové riadky sú označené veľkými písmenami.
2. K položke 1. a k položke a. Vykazujú sa len tie odplaty a provízie, ktoré sa nepripočítavajú k istinám v rámci oceňovania umorovanou hodnotou.
3. K položke 2. a k položke b. Vykazujú sa úroky z majetku alebo záväzkov akéhokoľvek druhu a z akejkoľvek činnosti,
ktoré vytvárajú úroky.
4. K položke 5./d. Vykazujú sa tu aj odpisy z investičného nehnuteľného majetku ak je oceňovaný obstarávacou cenou.
5. K položke A. Bežná činnosť je činnosť alebo súbor činností, ktoré má účtovná jednotka zapísané v predmete
svojej činnosti a ktoré sústavne vykonáva, pričom napríklad predaj budovy, ktorú účtovná jednotka dosiaľ užívala,
nie je bežnou činnosťou, aj keď má predaj budov zapísaný v predmete svojej činnosti.
6. K položke j. Náklady na poplatky, ktoré platí účtovná jednotka podľa osobitných predpisov a ktorých základom výpočtu nie sú zdaniteľné príjmy účtovnej jednotky alebo časti zdaniteľných príjmov, akými sú napríklad tržby. Takýmto poplatkom je napríklad osobitný odvod bánk podľa zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. K položke 10./l. Vykazujú sa tu aj náklady na tvorbu rezerv alebo výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky, ktoré
sa predpokladajú v súvislosti s prevádzkou, napríklad rezerva na záväzky zo súdnych sporov.
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https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti
4.1 Metodické pokyny
o

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/metodicke-pokyny

4.1.1 MP k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby od začatia nového preddavkového obdobia v
roku 2020 podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(23/DZPaU/2019/MP)
o

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame
_dane_uct/2019/2019.12.02_23_DZPaU_2019_MP.pdf

Publikované: 02.12.2019
Napríklad:
V zmysle ust. § 52zza ods. 19 ZDP, ktoré je prechodným ustanovením k úpravám účinným od 1.1.2020, do začatia
preddavkového obdobia podľa § 34 ZDP v roku 2020 platia daňovníci, ktorí sú fyzickými osobami, preddavky na daň
vypočítané podľa predpisu účinného do 31.12.2019. Znamená to, že úpravy vykonané zákonom č. 301/2019 Z. z.
v § 34 ZDP sa uplatnia pri platení preddavkov na daň od začatia nového preddavkového obdobia podľa § 34 ZDP
v roku 2020.
1. oddiel Povinnosť platiť preddavky na daň
V ustanovení § 2 písm. u) ZDP je pojem preddavok na daň definovaný ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Platenie preddavkov na daň je
upravené v § 34, § 51c a v prechodných ustanoveniach ZDP1.
1 Vyberanie a platenie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti je od 1.1.2020 komplexne upravené v § 35 a
nasl. ZDP. Vzhľadom na zmenu vykonanú zákonom č. 301/2019 Z. z. (v § 34 sa vypustili odseky 6 a 7 a § 35 sa doplnil
odsekmi 10 až 12) je v § 35 ZDP obsiahnutá aj právna úprava týkajúca sa výpočtu a platenia preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.
Vznik povinnosti platiť preddavky na daň daňovníkom dane z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňovník“) závisí od
výšky poslednej známej daňovej povinnosti. Podľa znenia ustanovenia § 34 ods. 1 ZDP preddavky na daň v priebehu
preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 5 000 eur.
2. oddiel Preddavky na daň štvrťročné, mesačné a ich splatnosť
Preddavky na daň delíme na štvrťročné a mesačné:
- Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 5 000 eur a nepresiahla 16 600 eur, daňovník
je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 poslednej
známej daňovej povinnosti, ak ZDP neustanovuje inak. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka.
- Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 16 600 eur, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, ak ZDP neustanovuje inak.
Tieto preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.
4.1.2 Metodický pokyn č. 24/DZPaU/2019/MP k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby
podľa § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2020
o

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame
_dane_uct/2019/2019.12.03_24_DZPaU_2019_MP.pdf

Publikované: 03.12.2019
1. oddiel Výška preddavkov na daň a lehoty ich platenia
V § 42 ods. 1 až 3 ZDP je upravené platenie preddavkov na daň a lehoty ich platenia (mesačne, štvrťročne) nasledovne:
11
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-

ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDP presiahla sumu 16 600 €,
daňovník dane z príjmov právnickej osoby je povinný platiť mesačné preddavky na daň (§ 42 ods. 1 ZDP),
ktoré sú splatné do konca príslušného mesiaca;
ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDP presiahla sumu 5 000 €
a nepresiahla sumu 16 600 €, daňovník platí štvrťročné preddavky na daň (§ 42 ods. 2 ZDP), ktoré
sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je
hospodársky rok, štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.

Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.
Poznámka: Od 01.01.2020 sa v § 42 ods. 2 ZDP zvýšila spodná hranica pre povinnosť platenia štvrťročných preddavkov na daň zo sumy 2 500 € na sumu 5 000 €. Podľa prechodného ustanovenia § 52zza ods. 21 ZDP sa § 42 ods. 2
v znení účinnom od 01.01.2020 použije prvýkrát pri platení preddavkov na daň na zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína
najskôr 01.01.2020.
Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú
stratu uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane podľa § 15 ZDP uvedenej
v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy vyplývajúce z tohto zákona (§ 42 ods. 6 ZDP).
Príklad č. 1
Daňovník – právnická osoba uvedie v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „daňové priznanie“)
za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019 (ďalej len „zdaňovacie obdobie 2019“), tlačivo
č. MF/014001/2019-721, v riadku (ďalej len „r.“) 1110 daň na účely určenia výšky preddavkov na daň vo výške 50 000 €.
V akej výške je daňovník povinný platiť preddavky na daň?
Daňovník je povinný platiť počnúc prvým mesiacom roka 2020 mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 z tejto dane,
tzn. vo výške 4 166,67 € (1/12 z 50 000 €), ktoré sú splatné do konca príslušného mesiaca.
Príklad č. 2
Daňovník – právnická osoba uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2019 v r. 1110 daň na účely určenia
výšky preddavkov na daň vo výške 6 250 €. V akej výške je daňovník povinný platiť preddavky na daň?
Príklad č. 3
Daňovník – právnická osoba má zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 01.02.2020 do 31.01.2021. Daňovníkovi
v tomto zdaňovacom období vznikne povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. V akých lehotách sú splatné preddavky na daň?
Preddavky na daň u daňovníka s hospodárskym rokom, ktorý začne 01.02.2020 a skončí 31.01.2021, sú splatné
do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka, tzn. do 30.04.2020, 31.07.2020, 02.11.2020 (najbližší nasledujúci
pracovný deň po 31.10.2020) a 01.02.2021 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.01.2021).
2. oddiel Platenie preddavkov na daň
ZDP v § 42 osobitne upravuje platenie preddavkov na daň
- do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom bude uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie na základe poslednej známej daňovej povinnosti a
- po lehote na podanie daňového priznania na základe dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
Daňovník je povinný v roku 2020 platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške ¼ z tejto dane, tzn. vo výške 1 562,50 Eur
(1/4 zo 6 250 Eur), ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.
Príklad
Daňovník – právnická osoba má zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 01.02.2020 di 31.01.2021. Daňovníkovi
v tomto zdaňovacom vznikne povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. V akých lehotách sú splatné preddavky
na daň? Preddavky na daň u daňovníka s hospodárskym rokom, ktorý začne 01.02.2020 a skončí 31.01.2021, sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka, tzn. do 30.04.2020, 31.07.2020, 02.11.2020 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.10.2020) a 01.02.2021 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.01.2021).
12
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4.2 Novinky z legislatívy
o

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/novinky-z-legislativy

4.2.1 Informácia o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov platných od 1. januára 2020 za oblasť medzinárodného zdaňovania (1/MZ/2019/I)
o

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Nepriame_da
ne/2019/2019.12.06_vzor_tlaciv.pdf

Publikované: 06.12.2019
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) určuje od 1. januára 2020 nasledovné vzory tlačív:
1. Vzor tlačiva „Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)“ – OZN176v20.
2. Vzor tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) – OZN4311v20.
3. Vzor tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 ods. 3
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) – OZN443v20.
4. Vzor tlačiva „Žiadosť o vrátenie dane podľa § 43 ods. 21 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) alebo podľa Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou
konfederáciou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku a protokol k zmluve
(ďalej len „zmluva“) v znení Protokolu medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou, ktorým
sa mení a dopĺňa zmluva (Oznámenie č. 224/2012 Z. z., ďalej len „Protokol“) – ZIA4321v20.
4.2.2 Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v oblasti cezhraničných daňových vzťahov (2/MZ/2019/I)
o

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Nepriame_da
ne/2019/2019.12.06_medz_zdan.pdf

Publikované: 06.12.2019
Napríklad:
1. Zavedenie pojmu „daňovník nespolupracujúceho štátu“ (úprava znenia § 2 písm. x) zákona)
Upravuje sa znenie ustanovenia § 2 písm. x) zákona a pojem „daňovník nezmluvného štátu“ sa nahrádza pojmom „daňovník nespolupracujúceho štátu“. Slová „daňovník nezmluvného štátu“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona
nahrádzajú slovami „daňovník nespolupracujúceho štátu“. Na účely zavedenia pojmu „daňovník nespolupracujúceho
štátu“ sa zavádza zoznam spolupracujúcich štátov a existujúci zoznam zmluvných štátov sa upravuje s ohľadom na EÚ
zoznam štátov a jurisdikcií, ktoré nespolupracujú v daňovej oblasti („čierny zoznam EÚ“). Ministerstvo financií Slovenskej
republiky sa zaväzuje aktualizovať a uverejňovať na svojom webovom sídle zoznam „spolupracujúcich“ štátov, ktoré
spĺňajú kritériá uvedené v predmetnom ustanovení zákona. Upravené ustanovenie zákona nadobúda účinnosť
01.01.2020.
2. Úprava podmienok oslobodenia úrokov a licenčných poplatkov (doplnenie § 13 ods. 3 a § 43 ods. 21 zákona)
V predmetných ustanoveniach zákona sa zavádza možnosť prospektívneho splnenia podmienky časového obdobia
držby podielu na základnom imaní (po dni výplaty príjmu) pre oslobodenie úrokov a licenčných poplatkov podľa § 13
ods. 2 písm. f) a písm. h) zákona a možnosť vrátenia dane zrazenej daňovníkovi na základe jeho žiadosti. Pri vrátení
dane sa postupuje ako pri vrátení daňového preplatku podľa § 79 Daňového poriadku. Vzor tlačiva žiadosti daňovníka o
vrátenie dane určí a uverejní na svojom webovom sídle Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Doplnené ustanovenia zákona nadobúdajú účinnosť 01.01.2020.
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4. Rozšírenie pojmu a zdaniteľnosti „dividend“ (úprava znenia § 16 ods. 1 písm. e) deviaty bod zákona)
V súvislosti so spresnením a úpravou pojmu „dividenda“ v ustanovení § 3 ods. 1 písm. e) zákona sa spresňuje aj ustanovenie rovnakých príjmov nerezidenta plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky. Za podiel na zisku (dividendu) na účely § 16 ods. 1 písm. e) deviaty bod zákona sa považuje aj príjem zo zníženia základného imania alebo
rezervného fondu spoločnosti v časti, v akej boli predtým zvýšené zo zisku po zdanení, a tiež použitie nerozdeleného
zisku po zdanení na splatenie príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov. Podmienkou zdrojovosti a zdaniteľnosti
týchto príjmov je ich „vyplatenie“ osobou daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou so stálou prevádzkarňou umiestnenou na území Slovenskej republiky. Daň z predmetných
príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky vyberá zákonom ustanovený platiteľ dane zrážkou podľa
§ 43 zákona. Spresnené ustanovenie zákona nadobúda účinnosť 01.01.2020.
4.2.3 Informácia č. 25/DZPaU/2019/I o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
o

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane
_uct/2019/2019.12.20_25_DZPaU_2019_I.pdf

Publikované: 20.12.2019
Napríklad:
V § 14 ods. 2 ZDP sa dopĺňa postup zisťovania základu dane u daňovníkov, ktorí sa zrušujú zastavením konkurzného
konania pre nedostatok majetku, alebo ktorí sa zrušujú rozhodnutím súdu o výmaze spoločnosti, alebo ktorým bola
nariadená dodatočná likvidácia. Postup zisťovania základu dane u týchto daňovníkov bude rovnaký ako postup zisťovania základu dane u daňovníkov, ktorí sa zrušujú s likvidáciou alebo na ktorých bol vyhlásený konkurz, alebo ktorí sa
zrušujú zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu. Základom dane v zdaňovacom období podľa § 41 ZDP je výsledok
hospodárenia zistený podľa účtovných predpisov, upravený podľa § 17, pričom takto zistený základ dane nemožno
znížiť o daňovú stratu podľa § 30.Text poznámky bod čiarou k odkazu 75, ktorá je použitá v tomto ustanovení, sa upravuje a odvoláva nielen na § 68 Obchodného zákonníka ako doposiaľ, ale aj na § 68b Obchodného zákonníka o zrušení
spoločnosti rozhodnutím súdu a na §75k Obchodného zákonníka o dodatočnej likvidácii.
4.3 Sprievodca daňami
4.3.1 Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
o

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Sprievodca/Sprievodca_danami/
2019/2019.12.23_miestne_poplatky.pdf

Účinnosť: 30.11.2019
Napríklad:
(1) Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce uvedená v
a) právoplatnom stavebnom povolení, 3 ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“),
b) oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe,3a)
c) právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,3b)
d) právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby.3c) Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon
č. 379/2019 Z. z.)
(2) Predmetom poplatku za rozvoj je stavba podľa odseku 1, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová
plocha v nadzemnej časti stavby. Odstránením stavby sa podlahová plocha nadzemnej časti pôvodnej stavby odpočítava od novovzniknutej podlahovej plochy realizovanej stavby za predpokladu, že nadväzujúce stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť najneskôr do štyroch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa nariaďuje
alebo povoľuje odstránenie stavby. Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)
§ 5 Poplatník
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(1) Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je ako stavebník9)uvedená v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení
stavby alebo ktorej bolo doručené oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe. Postúpenie práv a povinností stavebníka a prevod vlastníckeho práva k stavbe a k projektovej dokumentácii nemá vplyv na zmenu osoby poplatníka;
to neplatí, ak poplatník má právneho nástupcu. Účinnosť od 30. novembra 2019 (zákon č. 379/2019 Z. z.)

5

PREHĽAD ZMIEN PRÁVNYCH PREDPISOV

Prehľad vyhlásených právnych predpisov v Zbierke zákonov v decembri 2019 je uvedený v prílohe Aktualít Legislatívnej
rady NKÚ SR
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