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VESTNÍK EU
Ročník 62 január 2019
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/08/direct-access.html?ojYear=2017&locale=sk

1.1

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2019/13 zo 4. januára 2019, ktorým sa opravuje holandské znenie
prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom
sadzobníku
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.003.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:003:TOC

Vykonávacie nariadenie zo 4. januára 2019
V dôsledku zmeny prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1047 (2) sa do
holandského znenia poznámky pod čiarou č. 8 týkajúcej sa výrobkov patriacich pod číselný znak KN 3707 90 20 v druhej
časti prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 uplatniteľnému od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016 dostala chyba týkajúca
sa opisu termoplastických a elektrostatických tonerových kaziet. Uvedená príloha bola s účinnosťou od 1. januára 2017
nahradená vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1821 (3) a táto chyba bola odstránená.
1.2

Rozhodnutie rady (EÚ) 2019/3 z 19. decembra 2018 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať
v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o určité rozpočtové záležitosti
v súvislosti s vykonávaním Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.001.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:001:TOC

Rozhodnutie z 3. januára 2019
Napr. Regionálny riadiaci výbor Dopravného spoločenstva má prijať rozpočet Dopravného spoločenstva na rok 2019
s cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva.
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Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má v mene Únie zaujať v riadiacom výbore, pokiaľ ide o jeho rozhodnutie o určitých
rozpočtových záležitostiach, keďže takéto rozhodnutie je potrebné na začatie činnosti stáleho sekretariátu Dopravného
spoločenstva a vo vzťahu k Únii bude mať právne účinky.
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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,
1.3

Opatrenie 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 účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,
štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Účinnosť: 01.01.2019
Opatrením sa dopĺňa § 6 ods. 1 o písm. e), ktorý znie: „refundácie nákladov v priebehu účtovného obdobia
sa účtujú v prospech nákladov bežného účtovného obdobia; ak dôjde k refundácii nákladov minulých účtovných období
až v nasledujúcom účtovnom období, refundácia sa účtuje do výnosov tohto účtovného obdobia v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy
z prevádzkovej činnosti.“.

Ďalej sa dopĺňa § 19 odsekom 15, ktorý znie: „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 dopĺňa odsek 7, ktorý pojednáva o dlhodobom majetku, že 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.
1.4

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Účinnosť: 01.02.2019
Trestný poriadok sa v § 62 dopĺňa o odsek 3, ktorý rieši podanie, ktoré neobsahuje údaje o totožnosti odosielateľa alebo
obsahuje nepravdivé údaje o totožnosti odosielateľa, sa považuje za anonymné podanie; to platí aj pre trestné oznámenie.
Ak z obsahu anonymného podania nevyplýva pôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, orgán činný v trestnom
konaní odstúpi takéto anonymné podanie na prešetrenie jeho obsahu inému orgánu, ak z jeho obsahu vyplýva, že ide
o vec, ktorá patrí do pôsobnosti iného orgánu. O postupe s anonymným podaním sa vyhotoví záznam.
1.5

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

Účinnosť: 01.02.2019
Do zákona č. 369/1990 Zb. sa dopĺňa text, ktorý sa dotýka poslanca, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon
funkcie zástupcu starostu. Patrí mu plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie,
najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu; jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný
za podmienok podľa osobitného predpisu. Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby a použitia sociálneho
fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a obec sa považuje za zamestnávateľa.
Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania,
patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Tým nie je dotknutá odmena podľa odseku 8.
Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa prvej vety a tretej vety sa vzťahujú osobitné predpisy. Plat
určený
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podľa prvej vety a odmenu určenú podľa tretej vety obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom.“.
1.6

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Účinnosť: 01.04.2019
V § 33 ods. 1 sa dopĺňa nasledovný text: Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy
podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy
podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane)
z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce
v domácnosti s daňovníkom,57) pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.
Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je
a) 22,17 eura mesačne alebo
b) dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to
poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku.“.
1.7

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o trvalo udržateľnej doprave k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát

Účinnosť: 22.01.2019
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznámilo, že 26. septembra 2014 bol v Mikulove za Slovenskú republiku podpísaný Protokol o trvalo udržateľnej doprave k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (oznámenie č. 111/2006 Z. z.).
Listina o schválení protokolu bola uložená 13. mája 2015 u depozitára, ktorým je vláda Ukrajiny. Protokol nadobudol platnosť 14 januára 2019 v súlade s článkom 21 ods. 3 Rámcového dohovoru o ochrane udržateľnom rozvoji Karpát a článkom 24 protokolu. Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 14 januára 2019.
1.8

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohovoru o centralizovanom colnom konaní týkajúceho sa rozdelenia vnútroštátnych nákladov na výber,
ktoré sa ponechávajú pri odvedení tradičných vlastných zdrojov do rozpočtu Európskej únie

Účinnosť: 22.01.2019
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí oznámilo, že 10. marca 2009 v Bruseli za Slovenskú republiku bol
podpísaný Dohovor o centralizovanom colnom konaní týkajúci sa rozdelenia vnútroštátnych nákladov na výber, ktoré
sa ponechajú pri odvedení tradičných vlastných zdrojov do rozpočtu Európskej únie.
Listina o schválení dohovoru bola uložená 22. apríla 2009 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Rady
Európskej únie. Dohovor nadobudol platnosť 16. januára 2019 v súlade s článkom 7 ods. 3 a pre Slovenskú
republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 16. januára 2019
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FINANČNÝ SPRAVODAJCA

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=14
V 2019 bol vydaný príspevok:
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Príspevok č. 1 – Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/007027/2019-75 o uverejnení funkčných platov pre jednotlivé triedy colníkov zvýšené podľa § 5 ods. 5 prvej vety zákona
č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019
https://www.finance.gov.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2019/
Predmetným príspevkom boli zvýšené funkčné platy pre jednotlivé triedy colníkov.
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FINANČNÁ SPRÁVA

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

4.1

Metodické usmernenia a metodické pokyny

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/metodicke-usmernenia/
1. Informácia k prevodu účtovných záznamov do elektronickej podoby
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2019/2019.01.08_uct_zazn.pdf
Publikované a platné od 08.01.2019.
Prevod účtovného záznamu z jednej formy do druhej formy je možný v zmysle § 31 ods. 3 zákona o účtovníctve.
V tomto prípade je účtovná jednotka povinná zabezpečiť, aby obsah účtovného záznamu v novej forme bol zhodný
s obsahom účtovného záznamu v pôvodnej forme. Táto povinnosť sa považuje za splnenú, ak účtovná jednotka
predloží účtovných záznam v pôvodnej aj novej forme a ich obsah je zhodný alebo to preukáže iným spôsobom,
ktorý nespochybní žiadna z osôb, ktoré s prevedeným záznamom pracujú, tzn. účtovná jednotka podmienku zhodnosti
iným spôsobom dodrží, ak záznamov nespochybní nielen obchodný partner, ale ani ostatné osoby, ktoré s uvedeným
záznamom pracujú, napr. daňové orgány.
2. Usmernenie k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane z príjmov a
k súvisiacim úpravám základu dane
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2019/2019.01.10_osl_prij_reklam.pdf
Publikované a platné od 10.01.2019
Podľa všeobecného pravidla uvedeného v § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené príjmy
(výnosy) daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci
vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom.
Oslobodenie od dane podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov v znení účinnom
do 31. decembra 2017 sa nevzťahovalo na príjmy daňovníkov podľa § 12 ods. 3 zákona o dani
z príjmov z predaja majetku, príjmy z nájomného, príjmy z reklám a príjmy z členských príspevkov, ak
nie sú oslobodené podľa § 13 ods. 1 písm. b) až f) alebo odseku 2, príjmy na základe zmluvy
o sponzorstve v športe, príjmy z činností, ktoré sú podnikaním a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43.
Podľa nového § 13 ods. 1 písm. g) doplneného do zákona o dani z príjmov sú s účinnosťou
od 1. januára 2018 oslobodené od dane príjmy z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely plynúce daňovníkom uvedeným v § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov najviac do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie,
pričom tieto príjmy je daňovník povinný použiť len na účel vymedzený v § 50 ods. 5, a to najneskôr
do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto príjmy daňovník prijal; ak daňovník do uplynutia tejto lehoty nepoužije
príjmy z reklám oslobodené od dane na účel vymedzený v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov, je povinný zahrnúť
tieto príjmy alebo ich nepoužitú časť do základu dane najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota.
V súvislosti s § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov sú doplnené nové ustanovenia § 17 ods. 3 písm. m) a § 17
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ods. 19 písm. i) zákona o dani z príjmov a upravené existujúce ustanovenia § 12 ods. 3 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. a)
zákona o dani z príjmov.
V súlade s § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené príjmy z reklám určené
a charitatívne účely najviac do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom daňovník uvedený
v § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov je povinný tieto príjmy použiť len na účel vymedzený
v § 50 ods. 5, a to najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto príjmy daňovník prijal.
Príklad č. 2
Občianske združenie Stop hazardu použilo v roku 2018 príjmy vo výške 19 000 eur, ktoré mu plynuli z reklám, na účel
prevencie a liečby patologického hráčstva (gamblerstva). Môže si občianske združenie takéto príjmy oslobodiť od dane
podľa § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov?
Keďže zákon o dani z príjmov vymedzuje iba prevenciu a liečbu drogovo závislých, nie liečbu patologického hráčstva,
nie je použitie na tento účel možné považovať za použitie na účel podľa § 50 ods. 5 zákona o dani
z príjmov a oslobodiť predmetné príjmy od dane podľa § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov.
3. Usmernenie k uplatneniu výdavkov na reklamné predmety podľa § 21 ods. 1 písm. h) zákona o dani
z príjmov
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2019/2019.01.18_rakl_predmety.pdf
Publikované a platné od 18.1.2019
Podľa § 21 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2015 daňovými výdavkami
nie sú výdavky na reprezentáciu okrem výdavkov na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 eur
za jeden predmet, pričom za reklamné predmety sa nepovažujú
1. darčekové reklamné poukážky,
2. tabakové výrobky okrem daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti,
3. alkoholické nápoje okrem alkoholických nápojov podľa § 4 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov (tzn. okrem vína) v úhrnnej výške najviac 5 % zo základu dane; uvedené sa nevzťahuje
na daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti.
V súlade s § 17 ods. 38 zákona o dani z príjmov základom dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou
na účely uplatnenia ods. 19 písm. h), ods. 34, 35 a 37, § 19 ods. 3 písm. n) a § 21 ods. 1 písm. h) sa rozumie základ
dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou zistený podľa § 17 až 29 okrem ustanovení
§ 17 ods. 19 písm. h), ods. 34, 35 a 37, § 19 ods. 3 písm. n) a § 21 ods. 1 písm. h).
Z ustanovenia § 21 ods. 1 písm. h) tretieho bodu zákona o dani z príjmov vyplýva, že v prípade daňovníka,
u ktorého výroba alkoholických nápojov nie je hlavným predmetom činnosti, ako reklamný predmet je možné uznať výdavky (náklady) na alkoholický nápoj, ktorým je víno, v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden predmet v úhrnnej výške
najviac 5 % zo základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie.
Príklad č. 1:
Spoločnosť je výrobcom vína. Môže si uplatňovať vlastné výrobky (víno), ktoré poskytuje ako reklamné predmety
(v hodnote do 17 eur za jeden predmet) obchodným partnerom bez obmedzenia, aj v prípade, že vykáže účtovnú a daňovú
stratu?
Spoločnosť, u ktorej výroba vína je hlavným predmetom činnosti, môže ako reklamné predmety uplatniť
do daňových výdavkov víno bez povinnosti limitovania týchto výdavkov základom dane (za predpokladu, že hodnota jedného predmetu nepresahuje limit 17 eur), tzn. aj v prípade vykázania daňovej straty si môže uplatniť ako reklamné predmety alkoholické nápoje z vlastnej produkcie.
4. Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2019

podľa

zákona
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https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2019/2019.01.11_MP_preddavky_DP_FO.pdf
Platné od 01.01.2019
Napríklad podľa zmien ustanovenia § 34 ods. 1 ZDP preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí
daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur.
Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur, daňovník je povinný
platiť štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to 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.
Na trvanie preddavkového obdobia má vplyv skutočnosť, či:
 daňovník má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania v súlade so znením § 49 ZDP,
 posledný deň lehoty na podanie daňového priznania prípadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja – v takomto prípade sa za posledný deň lehoty na podanie daňového priznania sa v nadväznosti na § 27 ods. 4 daňového poriadku považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.

4.2

Novinky z legislatívy

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/novinky-z-legislativy
1. Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (článok V zákona
č. 4/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.01.10_novela_ZDP.pdf
Publikované 10.01.2019
Rozširuje sa definícia technického zhodnotenia podľa § 29 ods. 1 ZDP. Technickým zhodnotením hmotného majetku
sa na účely ZDP rozumie aj hodnota verejným subjektom prijatého a poskytovateľom energetickej služby s garantovanou
úsporou energie zrealizovaného energetického zhodnotenia majetku na základe zmluvy o energetickej efektívnosti
pre verejný sektor uzatvorenej podľa § 18 zákona č. 321/2014 Z. z. v znení zákona č. 4/2019 Z. z. V zmysle takto doplnenej
definície sa za technické zhodnotenie, ktoré zvyšuje vstupnú cenu hmotného majetku u verejného subjektu považuje
hodnota zrealizovaného energetického zhodnotenia majetku, a to vrátane nákladov charakteru opráv.
2.

Informácia o novele opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 – postupy účtovania ROPO
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.01.10_ROPO.pdf

Publikované 10.01.2019
Napr. § 6 ods. 1 opatrenia – spresňuje sa spôsob účtovania refundácii nákladov, a to v závislosti od obdobia, v ktorom
dôjde k refundácii;
§19 opatrenia dopĺňa sa odsek 15, ktorým sa spresňuje účtovanie transferov účtovnej jednotke, ktorá je štátnym účelovým fondom. Táto účtovná jednotka účtuje transfery ako štátna príspevková organizácia;
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§ 21 opatrenia – vkladá sa odsek 7, v ktorom sa ustanovuje definícia pojmu „využiteľný potenciál“ v súlade
s medzinárodnými štandardmi účtovníctva pre verejný sektor (IPSAS);
§ 22 ods. 5 opatrenia – dopĺňa sa postup účtovania pri odplatnom nadobudnutí dlhodobého majetku, ak vznikne významný rozdiel medzi obstarávacou cenou a trhovou hodnotou. V tomto prípade sa neprihliada
na obstarávaciu cenu.
3. Informácia o novele opatrenia MF SR . MF/24342/2007-74 postupy účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie
sú založené alebo zriadené na účel podnikania
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.01.07_MF_SR_24342_2007_74.pdf
Publikované 07.01.2019
Od 1. januára 2019 nadobúda účinnosť doplnenie obsahovej náplne účtu 213 – Ceniny, a to v § 34 ods. 2.
Na účte 213 Ceniny sa účtujú okrem iného aj servisné poukážky vydávané v zmysle § 23 zákona
č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Od 1 februára 2019 nadobúda účinnosti ustanovenie § 29a, ktoré upravuje postup účtovania garantovanej energetickej
služby u prijímateľa tejto služby, ktorý uzavrel zmluvu o energetickej efektívnosti pre verejný sektor v súlade so zákonom
č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom
od 1. februára 2019.

4.3 Sprievodca daňami
1. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
https://www.financnasprava.sk/sk/financna-sprava/legislativa/sprievodca-danami-a-uctovnictv/sprievodca-danami
2. Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o legislatívnej
úprave
v oblasti
vedenia
účtovníctva
registrovaného
sociálneho
podniku
(zákon
č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2018/2018.06.05_PFS.pdf
Napríklad s účinnosťou od 1. januára 2019 dochádza k doplneniu nového § 30d do zákona o dani z príjmov, ktorý
sa vkladá za § 30c zákona o dani z príjmov a ktorý vrátane nadpisu znie „§ 30d Úľava na dani
pre registrované sociálne podniky“.
Nárok na úľavu na dani z hospodárskej činnosti môže podľa § 30d ods. 1 zákona o dani z príjmov uplatniť
ten daňovník, ktorý je právnickou osobou a ktorý je verejnoprospešným podnikom vymedzeným v ustanovení
§ 11 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnej ekonomike, t. j. ide o registrovaný sociálny podnik, ktorý dosahuje pozitívny
sociálny vplyv napĺňaním verejného záujmu.
Výška nároku na úľavu na dani z hospodárskej činnosti, ktorú si môže daňovník uplatniť, je limitovaná výškou percentuálneho vyjadrenia záväzku využitia zisku na dosiahnutie hlavného cieľa, ktoré si daňovník
sám stanoví.
Sumu úľavy na dani je daňovník povinný podľa § 30d ods. 3 zákona o dani z príjmov použiť
a) na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,
a to v tom zdaňovacom období, za ktoré si uplatňuje úľavu, alebo
b) na prevod peňažných prostriedkov podľa odseku 4 vo výške kladného rozdielu medzi úľavou na dani a nákladmi
na dosiahnutie hlavného cieľa.
8

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

3. Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (čl. IV zákona č.
213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2018/2018.08.21_Inf_novela_595_zak213_2018.pdf
1. Základné pojmy
V ustanovení § 2 ZDP sa dopĺňa písmeno ai), ktorým sa v základných pojmoch definuje pojem predaj virtuálnej meny.
Predajom virtuálnej meny sa na účely ZDP rozumie:
- výmena virtuálnej meny za majetok,
- výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu,
- výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby,
- odplatný prevod virtuálnej meny.
2. Daň z príjmov fyzickej osoby
Ustanovenie § 8 ods. 1 ZDP sa dopĺňa písmenom t), podľa ktorého sa medzi ostatné príjmy podľa § 8 ZDP zaraďujú
príjmy z predaja virtuálnej meny. Predaj virtuálnej meny na účely ZDP je definovaný v § 2 písm. ai) ZDP.
3. Spoločné ustanovenia pre fyzické osoby a právnické osoby
Ustanovenie § 17 ods. 3 ZDP sa dopĺňa písmenami n) a o), podľa ktorých sa do základu dane nezahŕňa
n) príjem (výnos) z virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou v zdaňovacom období jej vyťaženia, pričom tento príjem
(výnos) sa zahrnie do základu dane až v zdaňovacom období realizácie predaja virtuálnej meny,
o) suma rovnajúca sa rozdielu medzi reálnou hodnotou [§ 25 ods. 1 písm. h) prvý bod a § 27 ods. 13 zákona
o účtovníctve] a vstupnou cenou podľa § 25b ods. 1 písm. a) ZDP pri virtuálnej mene nadobudnutej kúpou.
4. Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (článok IV zákona
č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2018/2018.12.14_Info_347_2018.pdf
Napríklad v súvislosti s uvedenou legislatívnou úpravou sa s účinnosťou od 1. januára 2019 v článku IV zákona
č. 347/2018 Z. z. mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).
Úpravou vykonanou v § 5 ods. 7 písm. b) ZDP sa okruhu príjmov zo závislej činnosti oslobodených od dane rozširuje, a
to o príjem, ktorým je suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 152a Zákonníka práce.
Príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených osobitným predpisom (§ 152a Zákonníka
práce) sú daňovým výdavkom zamestnávateľa v zmysle § 19 ods. 2 písm. c) piateho bodu ZDP.
5. Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (článok III zákona č. 368/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej
pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2018/2018.12.20_ERP.pdf
Napríklad
§ 5 ods. 7 písm. p)
V § 5 ods. 7 ZDP sa dopĺňa nové písmeno p), podľa ktorého je s účinnosťou od 01.01.2019 oslobodené
od dane nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere od zamestnávateľa, ktorého prevažujúca
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činnosť je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke, na účely zabezpečenia ubytovania zamestnanca
podľa § 19 ods. 2 písm. s) druhého bodu ZDP v úhrnnej sume najviac 60 eur mesačne, ktoré
sa určí v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené ubytovanie v príslušnom kalendárnom mesiaci.
Ak takto určené plnenie presiahne sumu 60 eur alebo jej pomernú časť zodpovedajúcu výške
podľa počtu dní ubytovania v príslušnom kalendárnom mesiaci, do zdaniteľných príjmov sa zahrnie len plnenie
nad takto ustanovenú sumu.
6. Informácia k zákonu č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.01.17_odv_obch_retaz.pdf
Napríklad zákon ustanovuje právnu úpravu osobitného odvodu obchodných reťazcov nasledovne:
- § 1 definuje predmet úpravy zákona, ktorým je povinnosť platenia osobitného odvodu obchodnými reťazcami (ďalej
len „odvod“);
- § 2 definuje pojem obchodný reťazec ako zoskupenie obchodných prevádzkarní, ktoré používajú rovnaké alebo vzájomne zameniteľné označenie obchodným názvom a ktoré sú prevádzkované tým istým podnikateľom alebo vzájomne
majetkovo alebo personálne prepojenými podnikateľmi, ak
1. je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku,1)
2. má prevádzky aspoň v 15 % všetkých okresov,
3. aspoň 25 % čistého obratu pochádza z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi,
4. prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity.
Odvodovým obdobím sú tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace príslušného účtovného obdobia.
Prvé odvodové obdobie príslušného účtovného obdobia sa začína prvý deň príslušného účtovného obdobia a posledné
odvodové obdobie príslušného účtovného obdobia sa končí posledný deň príslušného účtovného obdobia.

Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam
https://www.financnasprava.sk/sk/aktualne-dan-clo/info-k-aktual-povinnostiam
1. Daň z príjmov
2. Informácia ku kompenzačným platbám a ich zahrnutiu do základu dane veriteľa a dlžníka
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DP/2019/2019.01.07_kompez_platby.pdf
Publikované: 07.01.2019
Osobitným predpisom podľa ktorého je dlžník, ktorým je regulovaný subjekt (subjekt, ktorý vykonáva činnosť ako je
výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny, pitnej vody, plynu, tepla a pod.) povinný vyplácať kompenzačné platby je
zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Príklad:
Elektrárne (regulovaný subjekt) nedodržali štandardy dodávanej kvality elektriny a boli povinné
odberateľovi uhradiť kompenzačnú platbu vo výške 250 eur. Elektrárne sa súčasne stávajú aj platiteľom zrážkovej
dane, ktorú sú povinné odviesť správcovi dane vo výške 19 % (250*19%=47,50 eur) a súčasne oznámiť
túto skutočnosť najneskôr do 15. dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane
neurčí na žiadosť platiteľa dane inak na tlačive OZN4311v18. Daňovníkovi uhradia elektrárne kompenzačnú
plat zníženú o zrážkovú daň vo výške 202,50 eur (250- 47,50).
Upozornenie:
U daňovníka - príjemcu kompenzačnej platby je zrazením a odvedením zrážkovej dane platiteľom dane
daňová povinnosť splnená. Príjemca účtuje kompenzačnú platbu na účte 644- Zmluvné pokuty, penále a
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úroky z omeškania, ktorý je súčasťou výsledku hospodárenia (riadok 100 tlačiva daňového priznania) a
v tej istej výške uvedie sumu aj na riadku 210 tlačiva daňového priznania tlačiva daňového priznania
platného pre rok 2018.
3. Daň z pridanej hodnoty
4. Výpočet koeficientu podľa § 50 zákona o DPH a jeho použitie v nadväznosti na novelu zákona o DPH
platnú od 01.01.2019
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2019/2019.01.25_koef_par_50.pdf
Publikované 25.01.2019
Podľa nového znenia ustanovenia § 50 ods. 2 zákona o DPH sa pri výpočte koeficientu nebude vychádzať z dosiahnutých výnosov (príjmov) platiteľa za príslušné obdobie, ale koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých je daň odpočítateľná, a v ktorého menovateli je hodnota bez dane zo všetkých dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok.
Pri výpočte koeficientu sa do čitateľa ani do menovateľa koeficientu neuvádza hodnota z:
a) predaja alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku,
b) predaja majetku, ktorý platiteľ používal na účely svojho podnikania, okrem zásob,
c) finančných služieb oslobodených od dane podľa § 39, ak ich platiteľ poskytol príležitostne,
d) príležitostného prevodu nehnuteľnosti a príležitostného nájmu nehnuteľnosti.
K tomuto ustanoveniu je doplnené prechodné ustanovenie § 85kg ods. 6 zákona o DPH, v ktorom sa uvádza, že
koeficient podľa § 50 ods. 4 za kalendárny rok 2018 a za hospodársky rok, ktorý sa začal
do 31. decembra 2018, sa vypočíta podľa § 50 ods. 2 v znení účinnosti do 31. decembra 2018.
Z uvedených ustanovení vyplýva, že platiteľ, ktorého:
Napríklad
1. účtovným obdobím je kalendárny rok 2018 ako podiel, v ktorého čitateli sú výnosy (príjmy)
bez dane z tovarov a služieb za kalendárny rok 2018, pri ktorých je daň odpočítateľná a
v ktorého menovateli sú výnosy (príjmy) bez dane zo všetkých tovarov a služieb za kalendárny rok, pričom
do čitateľa a menovateľa koeficientu neuvádzajú výnosy (príjmy) z transakcií uvedených v § 50 ods. 2 písm. a) až d)
zákona o DPH.
2. účtovným obdobím je hospodársky rok, ktorý sa začal do 31.12.2018 (napr. od 01.04.2018
do 31.03.2019), za účelom vysporiadania dane vypočíta koeficient podľa § 50 ods. 4 zákona o DPH
za tento hospodársky rok ako podiel, v ktorého čitateli sú výnosy (príjmy) bez dane z tovarov a služieb
za tento hospodársky rok, pri ktorých je daň odpočítateľná a v ktorého menovateli sú výnosy (príjmy) bez dane
zo všetkých tovarov a služieb za tento hospodársky rok, pričom do čitateľa a menovateľa koeficientu neuvádza výnosy (príjmy) z transakcií uvedených v § 50 ods. 2 písm. a) až d) zákona o DPH. Takto vypočítaný koeficient bude platiteľ
používať aj v jednotlivých zdaňovacích obdobiach nasledujúceho hospodárskeho roka pri „krátení“ vstupnej dane z prijatých tovarov a služieb, ktorých sa to týka.
Podľa nového znenia ustanovenia § 50 ods. 2 zákona o DPH bude platiteľ postupovať, až keď za účelom vysporiadania
dane bude počítať koeficient podľa § 50 ods. 4 zákona o DPH za kalendárny rok 2019, resp. koeficient za hospodársky rok, ktorý začal po 31.12.2018 (napr. od 01.02.2019 do 31.01.2020). Čiže až pri výpočte týchto koeficientov bude
vychádzať z hodnoty bez dane dodaných tovarov a služieb za príslušný kalendárny rok resp. za hospodársky rok
a nebude pri výpočte koeficientu vychádzať z výnosov (príjmov) ako to bolo za predchádzajúceho znenia zákona
o DPH.
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5

PREHĽAD ZMIEN PRÁVNYCH PREDPISOV

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