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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 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/21 zo 14. januára 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie
(EÚ) č. 79/2012, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania niektorých ustanovení nariadenia Rady
(EÚ) č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty
o https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.011.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2020:011:TOC
Účinnosť: Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Napríklad:
(1) V článku 7 ods. 2 písm. d) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 79/2012 (2) sa stanovuje, že Komisia sprístupňuje
webový portál členským štátom, ktoré sa rozhodnú uverejniť okrem iného daňovú sadzbu uplatniteľnú na poskytovanie
telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky poskytovaných služieb uvedenú v článku 47 druhom odseku nariadenia (EÚ) č. 904/2010.
(2) V kapitole 6 hlavy XII smernice Rady 2006/112/ES (3) sa stanovujú osobitné úpravy pre zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú určité služby. Uvedená kapitola bola zmenená smernicou Rady (EÚ) 2017/2455 (4) a rozsah jej pôsobnosti bol
rozšírený na poskytovanie služieb nezdaniteľným osobám a predaj tovaru na diaľku.
1.2 Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/34 z 15. januára 2020, 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 medzinárodný účtovný štandard 39 a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva
7a9(1)
o https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.012.01.0005.01.SLK&toc=OJ:L:2020:012:TOC
Účinnosť: Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Napríklad:

Reforma referenčných úrokových sadzieb
Zmeny štandardov IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7
Zmeny štandardu IFRS 9 Finančné nástroje
6.8 Dočasné výnimky z uplatňovania osobitných požiadaviek na účtovanie zabezpečenia
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6.8.1 Účtovná jednotka uplatní odseky 6.8.4 až 6.8.12 a odseky 7.1.8 a 7.2.26 písm. d) na všetky zabezpečovacie vzťahy,
ktoré sú priamo ovplyvnené reformou referenčných úrokových sadzieb. Tieto odseky sa uplatňujú
len na uvedené zabezpečovacie vzťahy. Zabezpečovací vzťah je priamo ovplyvnený reformou referenčných úrokových
sadzieb len vtedy, ak reforma vyvolá neistotu, pokiaľ ide o:
a) referenčnú úrokovú sadzbu (stanovenú zmluvne alebo mimo zmluvy) určenú za zabezpečené riziko; a/alebo
b) načasovanie alebo výšku peňažných tokov založených na danej referenčnej úrokovej sadzbe zabezpečenej položky
alebo zabezpečovacieho nástroja.
Na účely uplatňovania odsekov 6.8.4 až 6.8.12 sa pojem „reforma referenčných úrokových sadzieb“ vzťahuje
na celotrhovú reformu referenčnej hodnoty úrokových sadzieb vrátane nahradenia referenčnej úrokovej sadzby
alternatívnou referenčnou sadzbou, ako je referenčná sadzba vyplývajúca z odporúčaní uvedených v správe Rady
pre finančnú stabilitu z júla 2014 s názvom „Reforming major Interest Rate Benchmarks (Reformovanie hlavných referenčných úrokových sadzieb)“ (1).
1.3 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2020/127 z 29. januára 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ)
č. 1306/2013, pokiaľ ide o finančnú disciplínu od rozpočtového roka 2021, a nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ
ide o pružnosť medzi piliermi vzhľadom na kalendárny rok 2020
o https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.027.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2020:027:TOC
Účinnosť: Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej
únie.
(2) V článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (3) sa stanovuje, že ročný strop výdavkov
v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len „EPZF“) tvoria maximálne sumy stanovené
podľa nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (4). Podľa článku 26 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa má v prípade
potreby určiť úroveň úpravy finančnej disciplíny s cieľom zabezpečiť, aby sa dodržali ročné stropy stanovené v nariadení
(EÚ, Euratom) č. 1311/2013 na financovanie trhových výdavkov a priamych platieb na obdobie 2014 – 2020. V nariadení
(EÚ, Euratom) č. 1311/2013 sa nestanovujú stropy na rozpočtové roky po roku 2020. S cieľom zabezpečiť, aby sa strop
financovania trhových výdavkov a priamych platieb dodržiaval aj v rozpočtových rokoch po roku 2020 je potrebné, aby sa
v článku 16 a 26 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 odkazovalo vzhľadom na dané roky na sumy stanovené v rámci EPZF v
nariadení, ktoré má Rada prijať podľa článku 312 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) na roky
2021 – 2027.
(3) Pružnosť medzi piliermi je voliteľný presun finančných prostriedkov medzi priamymi platbami a rozvojom vidieka.
Podľa článku 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (5) členské štáty môžu využiť uvedenú
pružnosť, pokiaľ ide o kalendárne roky 2014 až 2019. S cieľom zabezpečiť, aby si členské štáty mohli zachovať
svoju vlastnú stratégiu, sa v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/288 (6) predĺžila pružnosť
medzi piliermi na kalendárny rok 2020, to znamená na rozpočtový rok 2021. Podľa článku 14 nariadenia (EÚ)
č. 1307/2013 je v súčasnosti možné presunúť sumy z programu rozvoja vidieka na priame platby, a to ako percentuálny
podiel sumy pridelenej na podporu financovanú zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
(ďalej len „EPFRV“) v rozpočtovom roku 2021 na základe právnych predpisov Únie prijatých po tom, ako Rada prijme
príslušné nariadenie podľa článku 312 ods. 2 ZFEÚ. Predmetné právne predpisy Únie ešte nebudú prijaté v čase, keď
členské štáty budú musieť oznámiť svoje rozhodnutia o presune prostriedkov, a preto je vhodné umožniť pokračovanie
uplatňovania pružnosti a stanoviť maximálnu sumu, ktorú možno presunúť.
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(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 Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky 504/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády
Slovenskej republiky č. 136/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/504/
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Účinnosť: 01.01.2020
Napríklad:
3.
V § 2 odsek 5 znie:
„(5) Na začiatku hodnotiaceho rozhovoru hodnotiteľ zhodnotí vykonávanie štátnej služby hodnoteným štátnym zamestnancom za hodnotené obdobie v každej hodnotenej oblasti. Na dosiahnutie aktívnej účasti hodnoteného štátneho zamestnanca na objektívnom zhodnotení vykonávania štátnej služby umožní hodnotiteľ štátnemu zamestnancovi vyjadriť
sa k zhodnoteniu a uviesť ďalšie výsledky, ktoré dosiahol v hodnotenom období. Následne hodnotiteľ ústne oboznámi
štátneho zamestnanca s výsledkom služobného hodnotenia. Ak štátny zamestnanec dosiahne štandardné výsledky, uspokojivé výsledky alebo neuspokojivé výsledky, hodnotiteľ oboznámi štátneho zamestnanca aj s odporučeniami na zlepšenie
vykonávania štátnej služby. V závere hodnotiaceho rozhovoru umožní hodnotiteľ štátnemu zamestnancovi vyjadriť
sa k výsledku služobného hodnotenia a k odporučeniam na zlepšenie vykonávania štátnej služby, ak sú štátnemu zamestnancovi odporučené.“.
4.
V § 2 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Ak štátny zamestnanec v služobnom hodnotení dosiahne uspokojivé výsledky alebo neuspokojivé výsledky, hodnotiteľ
vo vyhotovení služobného hodnotenia náležite písomne odôvodní výsledok služobného hodnotenia v každej hodnotenej
oblasti. Hodnotiteľ môže písomne odôvodniť výsledok služobného hodnotenia v každej hodnotenej oblasti aj vtedy,
ak štátny zamestnanec dosiahne v služobnom hodnotení vynikajúce výsledky, veľmi dobré výsledky alebo štandardné
výsledky.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
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https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti
4.1 Novinky z legislatívy
o https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/novinky-z-legislativy
4.1.1 1/DZPaU/2020/I – Informácia o novelách 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/2020/2020.01.09_1_DzPaU_2020_I.pdf
Publikované: 09.01.2020
26 ods. 14 a § 52zzh ods. 3 ZDP
S účinnosťou od 01.01.2020 sa v § 26 ZDP dopĺňa nový odsek 14, podľa ktorého 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 (dvojbytové, trojbytové a viacbytové budovy) a 113 (ostatné budovy
na bývanie) podľa osobitného predpisu, ktorým je Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z.,
ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb,
- 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 pomere (§ 42 zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov) k zamestnávateľovi.
2 Ak k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nebudú súčasne dodržané všetky vyššie uvedené podmienky, určí
sa odpis budovy pri použití doby odpisovania platnej pre odpisovú skupinu 6 podľa § 26 ods. 1 ZDP, t. j. 40 rokov.
Pri vyradení budovy, pri ktorej boli uplatnené odpisy podľa § 26 ods. 14 ZDP pred uplynutím desiatich rokov od začatia
uplatňovania tohto ustanovenia, je daňovník povinný zvýšiť základ dane o kladný rozdiel medzi už uplatnenými odpismi
podľa § 26 ods. 14 a odpismi vyčíslenými podľa § 27.
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Na účely uplatnenia odpisov podľa § 26 ods. 14 ZDP sa postup limitácie odpisov prenajatého hmotného majetku
podľa § 19 ods. 3 písm. a) neuplatní.
Podľa prechodného ustanovenia § 52zzh ods. 3 ZDP sa § 26 ods. 14 v znení účinnom od 01.01.2020 prvýkrát použije
za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 01.01.2020. Zmenu doby odpisovania podľa § 26 ods. 14 ZDP v znení účinnom
od 01.01.2020 je možné vykonať aj pri tom majetku, ktorý sa odpisoval podľa predpisu účinného do 31.12.2019, pričom
už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.
2. Zmeny účinné od 01.04.2020
§ 9 ods. 2 písm. a) ZDP
S účinnosťou od 01.04.2020 je od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodená dávka osobitného sociálneho poistenia,
ktorou je príspevok za prácu v obecnej polícii poskytnutý podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov. V nadväznosti na túto zmenu sa v § 9 ods. 2 písm. a) ZDP poznámka k odkazu 21 nahrádza poznámkou
k odkazu 21a odkazujúcou na zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4.1.2 4/MD/2019/I - Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.7.2020
o https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/novinky-z-legislativy
Publikované 10.01.2020
Napríklad:
§ 77 ods. 1
písm. b)
Ustanovenie § 77 ods. 1 zákona o miestnych daniach upravuje platenie poplatku. Podľa písm. b) sa poplatok platí
za činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom. Novelou zákona bolo doplnené, že za biologicky
rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov neplatia poplatok poplatníci podľa odseku 2 písm. b) a c), ktorými
sú právnická osoba a podnikateľ.
písm. c)
Podľa § 77 ods. 1 písm. c) zákona o miestnych daniach poplatok sa platí aj za triedený zber zložiek komunálneho odpadu,
na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Novelou zákona bolo doplnené, že za triedený zber zložiek
komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov budú platiť iba poplatníci vymedzení
v § 77 ods. 2 písm. a) fyzické osoby.
§ 77 ods. 3
Predmetné ustanovenie upravuje platenie poplatku z dôvodu trvalého pobytu, ak je fyzická osoba podľa § 77 ods. 2 písm.
a) poplatníkom poplatku z viacerých dôvodov a z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, ak je poplatníkom
poplatku fyzická osoba podľa § 77 ods. 2 písm. a) a fyzická osoba podnikateľ podľa § 77 ods. 2 písm. c) pričom miestom
jeho podnikania je miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň.
Z dôvodu jednoznačného určenia poplatníka poplatku a platenia poplatku boli novelou zákona vypustené slová „poplatok
platí“ a nahradené slovami „poplatníkom je len raz a poplatok platí“. Zároveň bola vložená nová štvrtá veta podľa ktorej,
ak poplatník (fyzická osoba) nemá v obci trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je oprávnený na území obce užívať alebo
užíva viac nehnuteľností, poplatok platí a poplatníkom je len raz, čím sa rozšíril okruh poplatníkov ktorí sú poplatníkmi
poplatku a poplatok platia iba raz z viacerých dôvodov.
4.2 Sprievodca daňami
o https://www.financnasprava.sk/sk/financna-sprava/legislativa/sprievodca-danami-a-uctovnictv/sprievodca-danami
4.2.1 4/DZPaU/2020/SD - Zákon č. 595/2003 o dani z príjmov
o https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Sprievodca/Sprievodca_danami/2020/2020.01.10_4_DZPaU_2020_SD.pdf
Publikované: 10.01.2020
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Napríklad:
§ 2 Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
w) mikrodaňovníkom daňovník, ktorý je fyzickou osobou, ktorého príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 za zdaňovacie
obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú osobitným predpisom,2a) a daňovník, ktorý je právnickou osobou, ktorého príjmy
(výnosy) za zdaňovacie obdobie, neprevyšujú sumu ustanovenú osobitným predpisom;2a) mikrodaňovníkom nie je daňovník,
1. ktorý je závislou osobou podľa písmen n) až r) a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie,
2. na ktorého bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
3. ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov okrem daňovníka, ktorý
má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.
Účinnosť od 01.01.2021 (Zákon č. 301/2019 Z. z.)
x) daňovníkom nespolupracujúceho štátu fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo právnická osoba, ktorá nemá
sídlo v štáte uvedenom v zozname štátov uverejnenom na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej
len „ministerstvo"); ministerstvo zaradí do tohto zoznamu štát, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú
zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia“) alebo medzinárodnú zmluvu
o výmene informácií týkajúcich sa daní alebo štát, ktorý je zmluvným štátom medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o výmene informácií pre daňové účely v obdobnom rozsahu, ktorou je tento štát a Slovenská republika viazaná
a zároveň tento štát nie je uvedený v zozname Európskej únie uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie
k 1. januáru kalendárneho roka.
Účinnosť od 01.01.2020 (Zákon č. 301/2019 Z. z.)
(3) Príjmom zamestnanca je aj
d) nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane; zamestnávateľ toto nepeňažné plnenie, okrem príjmu podľa písmena a), môže navýšiť o preddavok na daň a poistné na verejné zdravotné poistenie,20) poistné na sociálne poistenie,21) poistné na sociálne zabezpečenie22) alebo poistné a príspevky na zahraničné
poistenie rovnakého druhu, ktoré je povinný platiť zamestnanec z tohto nepeňažného plnenia, pričom za príjem zo závislej
činnosti zamestnanca sa považuje takto navýšené nepeňažné plnenie.
Účinnosť od 01.01.2020 (Zákon č. 301/2019 Z. z.)
(7) Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako
a) suma vynaložená zamestnávateľom na vzdelávanie zamestnanca,18a) pričom ak ide o zvyšovanie stupňa vzdelania
na vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, musí byť splnená podmienka trvania pracovnoprávneho
vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru zamestnanca
u tohto zamestnávateľa, alebo obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný
dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, k začiatku príslušného akademického roka nepretržite aspoň 24 mesiacov, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa; toto oslobodenie sa nevzťahuje
na sumy vyplácané zamestnancovi ako náhrada za ušlý zdaniteľný príjem.
Účinnosť od 01.01.2020 (Zákon č. 301/2019 Z. z.)
4.2.2 5 DZPaU/2020/SD – Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
o https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Sprievodca/Sprievodca_danami/2020/2020.01.21_5_DZPaU_SD.pdf
Publikované: 21.01.2020
Napríklad:
§ 1 (1) Tento zákon upravuje
a) rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva
1. právnických osôb,1) ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky,
2. zahraničných osôb,2) ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov,3)
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3. fyzických osôb, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky
vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa osobitného
predpisu4) s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa osobitného predpisu,4a)
4. obchodnej spoločnosti a družstva odo dňa obnovenia zápisu obchodnej spoločnosti a družstva v obchodnom
registri z dôvodu nariadenia dodatočnej likvidácie do dňa výmazu obchodnej spoločnosti a družstva z obchodného registra z dôvodu skončenia dodatočnej likvidácie,
b) rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky,
c) register účtovných závierok (ďalej len „register“). Účinnosť od 01.10.2020
§ 16 (4) Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, uzavrie účtovné knihy vždy
a) ku dňu zániku v prípadoch, ktoré ustanovuje osobitný predpis,20)
b) k poslednému dňu účtovného obdobia,
c) ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu,
d) ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie alebo deň účinnosti vyhlásenia konkurzu,
e) ku dňu predchádzajúcemu dňu zmeny právnej formy na právnu formu s inou rámcovou účtovou osnovou,
f) ku dňu zverejnenia oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku,20a)
g) ku dňu výmazu účtovnej jednotky z obchodného registra,20b) ak bolo vydané rozhodnutie o zrušení účtovnej
jednotky a zverejnené oznámenie o predpoklade úpadku účtovnej jednotky a nebol podaný návrh na ustanovenie
likvidátora spolu so zloženým preddavkom a nebol ani podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok účtovnej
jednotky.20b) Účinnosť od 01.10.2020
§ 16 (7) Účtovná jednotka v účtovnom období odo dňa vstupu do likvidácie do dňa skončenia likvidácie otvorí účtovné
knihy ku dňu vstupu do likvidácie a uzavrie účtovné knihy ku dňu skončenia likvidácie. Ak je počas likvidácie na účtovnú
jednotku vyhlásený konkurz, účtovná jednotka postupuje podľa odseku 8.
Účinnosť do 30.09.2020
(7) Účtovná jednotka v účtovnom období odo dňa vstupu do likvidácie do dňa skončenia likvidácie otvorí účtovné knihy ku
dňu vstupu do likvidácie a uzavrie účtovné knihy ku dňu skončenia likvidácie. Ak je počas likvidácie na účtovnú jednotku
vyhlásený konkurz, účtovná jednotka postupuje podľa odseku 8. Ak bola nariadená dodatočná likvidácia,21a) účtovné
obdobie sa začína dňom obnovenia zápisu účtovnej jednotky v obchodnom registri21a) a končí sa dňom výmazu
účtovnej jednotky z obchodného registra z dôvodu skončenia dodatočnej likvidácie.
Účinnosť od 01.10.2020 (Zákon č. 390/2019 Z. z.)
4.3 Metodické pokyny
o https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2020/2020.01.27_10_DZPaU_2020_MP.pdf
10/DZPaU/2020/MP – Metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
od držiteľa podľa 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/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2020/2020.01.27_10_DZPaU_2020_MP.pdf
Publikované: 27.01.2020
Napríklad:
Vymedzenie pojmu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na účely ZDP
V ustanovení § 2 písm. z) ZDP je ustanovená legislatívna skratka „poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“, ktorým je:
- poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
- zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo
- zdravotnícky pracovník.
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Držiteľom na účely ZDP je:
- držiteľ registrácie lieku,
- držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov,
- držiteľ povolenia na výrobu liekov,
- farmaceutická spoločnosť,
- držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
- výrobca a distribútor zdravotníckej pomôcky,
- výrobca a distribútor dietetickej potraviny alebo
- tretia osoba, ktorá sprostredkuje poskytnutie plnenia od týchto osôb.
Splnenie daňovej povinnosti vykonaním zrážky dane
V súlade so znením § 43 ods. 6 ZDP, ak ide o peňažné a nepeňažné plnenia podľa § 8 ods. 1 písm. l) ZDP, z ktorých
sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP, daňová povinnosť daňovníka sa považuje za splnenú riadnym
vykonaním zrážky dane. Takýto príjem, pre ktorý je ustanovené, že daň vybraná podľa § 43 ods. 6 ZDP sa považuje
za splnenie daňovej povinnosti, sa do základu dane nezahŕňa a daňovník nemôže zrážkovú daň odpočítať ako preddavok
na daň podľa § 43 ods. 7 ZDP [§ 4 ods. 7; § 17 ods. 3 písm. a) ZDP].
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP sa neplatí, ak nepeňažné plnenia podľa § 8 ods. 1 písm. l) ZDP,
z ktorých sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP, v úhrnnej sume od všetkých držiteľov za príslušný
kalendárny rok nepresiahne 40 eur. V takomto prípade nepodáva fyzická osoba oznámenie platiteľa dane
podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP.
Registračná a oznamovacia povinnosť platiteľa dane, príjemcu nepeňažného plnenia
Na platiteľa dane uvedeného v § 43 ods. 17 písm. a) ZDP, čiže na príjemcu nepeňažného plnenia podľa § 8 ods. 1 písm.
l) ZDP, z ktorého sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP, plynúceho zo zdrojov na území SR a na príjemcu
takéhoto peňažného a nepeňažného plnenia plynúceho zo zdrojov v zahraničí, sa nevzťahuje registračná a oznamovacia povinnosť, ktorá je ustanovená v § 49a ods. 3 ZDP v znení účinnom do 31. 12. 2020 pre platiteľa dane, ktorému
vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať a nevzťahuje sa na neho ani registračná
povinnosť, ktorá je ustanovená v § 49a ods. 3 ZDP pre platiteľa dane od 01. 01. 2021.
4.4 Metodické usmernenia
o https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/metodicke-usmernenia
11/DZPaU/2020/MU - Usmernenie k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane z príjmov a k súvisiacim úpravám základu dane
o https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2020/2020.01.28_11_DZPaU_2020_MU.pdf
Publikované: 28.01.2020
2. Podmienky pre oslobodenie príjmu od dane
V súlade s § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené príjmy z reklám určené na 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.
Príjmy (výnosy) z reklám, aj keď sú určené na charitatívne účely, plynúce daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným
na podnikanie uvedeným v § 12 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov, nie sú podľa § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani
z príjmov oslobodené od dane.
Príjmy (výnosy) z reklám určené na charitatívne účely sa u daňovníka podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov
oslobodia najviac do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, a to bez ohľadu na počet objednávateľov reklám,
od ktorých tomuto daňovníkovi predmetné príjmy z reklám plynú (ďalej len „objednávateľ reklamy“).
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Príklad
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). Splnilo občianske združenie podmienku použitia takýchto príjmov vymedzenú v § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov?
Keďže podiel zaplatenej dane je možné podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov použiť aj na účel ochrany a podpory
zdravia, kam spadá aj prevencia a liečba patologického hráčstva (gamblerstva), občianske združenie splnilo podmienku
použitia príjmov z reklám oslobodených od dane na účel podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov.
Ustanovenie § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov podmieňuje oslobodenie príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane tiež skutočnosťou, že tieto príjmy na účel vymedzený v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov použije
len daňovník podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov, ktorému tieto príjmy plynú.
Ak daňovník podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov, ktorému plynú príjmy z reklám určené na charitatívne
účely, do uplynutia lehoty stanovenej zákonom o dani z príjmov predmetné príjmy na účel vymedzený v § 50 ods. 5 zákona
o dani z príjmov nepoužije z dôvodu ich darovania, nie je splnená podmienka použitia predmetného príjmu pre oslobodenie
dane podľa § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov a tento daňovník je povinný príjem z reklám, resp. jeho nepoužitú
časť zahrnúť do základu dane.
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PREHĽAD ZMIEN PRÁVNYCH PREDPISOV

Prehľad vyhlásených právnych predpisov v Zbierke zákonov v januári 2020 je uvedený v prílohe Aktualít Legislatívnej rady
NKÚ SR
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