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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) 2019/1730 z 15. októbra 2019, ktorým sa na účtovné obdobie EPZF
2020 stanovujú úrokové sadzby, ktoré sa majú použiť na výpočet nákladov na financovanie intervenčných opatrení v podobe nákupu, skladovania a predaja zásob
o https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1730&from=SK
Účinnosť: Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. októbra 2019.
Napríklad:
(1) V článku 3 ods. 1 písm. a) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 906/2014 (2) sa stanovuje, že výdavky súvisiace
s finančnými nákladmi, ktoré vznikajú členským štátom pri mobilizovaní zdrojov na nákup výrobkov, sa majú určiť v súlade
s pravidlami stanovenými v prílohe I k uvedenému nariadeniu.
(2) Podľa bodu I.1 prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 906/2014 sa predmetné finančné náklady vypočítajú
na základe jednotnej úrokovej sadzby pre Úniu, ktorú stanovuje Komisia na začiatku každého účtovného obdobia.
Táto úroková sadzba zodpovedá priemeru trojmesačných a dvanásťmesačných forwardových sadzieb Euribor zaznamenaných počas referenčného obdobia šiestich mesiacov, ktoré má stanoviť Komisia a ktoré predchádza oznámeniu
zo strany členských štátov podľa bodu I.2 prvého pododseku uvedenej prílohy s určením príslušnej tretinovej a dvojtretinovej váhy.
(3) V bode I.2 prvom pododseku prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 906/2014 sa stanovuje, že s cieľom určiť
uplatniteľné úrokové sadzby na príslušné účtovné obdobie členské štáty oznámia Komisii na jej žiadosť priemernú úrokovú
sadzbu, ktorú v skutočnosti využívali počas referenčného obdobia uvedeného v bode I.1 tejto prílohy, najneskôr do termínu
uvedeného v danej žiadosti.
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Článok 1
V prípade výdavkov súvisiacich s finančnými nákladmi, ktoré vznikli členským štátom pri mobilizovaní zdrojov
na nákup produktov a ktoré sa majú vynaložiť v účtovnom období Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu
(EPZF) 2020, sa úrokové sadzby podľa prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 906/2014 v súlade s článkom
3 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia stanovujú na 0 %.
1.2 Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1800 z 24. októbra 2019 o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty
uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu, vrátane stropu na rok 2021, ročnej sumy na rok 2020,
prvej splátky na rok 2020 a orientačnej a nezáväznej predpovede očakávaných ročných súm príspevkov na roky
2022 a 2023
o https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1800&from=SK
Účinnosť: 24.10.2019
Článok 1
Strop pre ročnú sumu príspevkov členských štátov do ERF na rok 2021 sa týmto stanovuje na 4 000 000 000 EUR.
Je rozdelený na 3 700 000 000 EUR pre Komisiu a 300 000 000 EUR pre EIB.
Článok 2
Ročná suma príspevkov členských štátov do ERF na rok 2020 sa týmto stanovuje na 4 700 000 000 EUR. Táto suma
sa rozdeľuje na 4 400 000 000 EUR pre Komisiu a 300 000 000 EUR pre EIB.
Článok 3
Jednotlivé príspevky do ERF, ktoré majú členské štáty uhradiť Komisii a EIB vo forme prvej splátky na rok 2020,
sú stanovené v tabuľke v prílohe k tomuto rozhodnutiu.
Článok 4
Orientačná, nezáväzná predpoveď očakávanej ročnej sumy príspevkov na rok 2022 sa týmto stanovuje
na 2 700 000 000 EUR pre Komisiu a 300 000 000 EUR pre EIB a na rok 2023 na 2 000 000 000 EUR pre Komisiu
a 100 000 000 EUR pre EIB.
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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 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 293/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky
a rozsah náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/293/20191015.html
Účinnosť: 15.10.2019
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 43a zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2019 Z. z. ustanovuje:
§1
(1) Náhrada zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu zahŕňa zvýšené náklady na cestovné a ubytovanie.
(2) Výška náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu sa určuje podľa vzdialenosti medzi miestom trvalého pobytu
hosťujúceho sudcu a sídlom okresného súdu, na ktorom hosťujúci sudca vykonáva funkciu sudcu.
(3) Na účely určenia vzdialenosti podľa odseku 2 je rozhodujúca najkratšia vzdialenosť po pozemných komunikáciách
v Slovenskej republike.
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(4) Na účely tejto vyhlášky sa za sídlo Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V považuje mesto Bratislava a za sídlo Okresného
súdu Košice I, Okresného súdu Košice II a Okresného súdu Košice-okolie sa považuje mesto Košice.
§ 2 Nárok na náhradu zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu vzniká, ak
a) hosťujúci sudca nemá trvalý pobyt v sídle okresného súdu, na ktorom vykonáva funkciu sudcu a
b) hosťujúcemu sudcovi nie je dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu alebo prerušený výkon funkcie sudcu.
§3
(1) Mesačná výška náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu je:
a) 130 eur, ak vzdialenosť podľa § 1 je do 100 km,
b) 260 eur, ak vzdialenosť podľa § 1 je nad 100 km do 200 km,
c) 390 eur, ak vzdialenosť podľa § 1 je nad 200 km do 300 km,
d) 520 eur, ak vzdialenosť podľa § 1 je nad 300 km.
(2) Ak ubytovanie hosťujúcemu sudcovi poskytuje súd, na ktorom vykonáva funkciu, znižuje sa náhrada zvýšených výdavkov podľa odseku 1 o polovicu.
§4
(1) Náhradu zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu vypláca osobný úrad hosťujúceho sudcu mesačne, vždy v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.
(2) Ak hosťujúci sudca spĺňa podmienky nároku na náhradu zvýšených výdavkov iba počas časti kalendárneho mesiaca,
patrí mu pomerná časť tejto náhrady.
2.2 Zákon č. 298/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/298/
Účinnosť: 01.11.2019
Napríklad:
Čl. I.„§ 8c
(1) Dotáciu podľa § 2 písm. i) možno poskytnúť na nákup nových vozidiel kategórie20c) L, M a N s pohonom na alternatívne
palivá.
(2) Novým vozidlom s pohonom na alternatívne palivá sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo, ktoré v osvedčení
o evidencii časť II nemá uvedeného vlastníka vozidla ani držiteľa vozidla, nebolo prihlásené do evidencie vozidiel 20d) a
ktoré má
a) pohonnú jednotku vybavenú nádržou na stlačený zemný plyn, skvapalnený zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn
a zároveň môže mať nádrž aj na iné palivo,
b) najmenej jednu pohonnú jednotku využívajúcu pohonnú látku s obsahom minimálne 15 % objemu biopalív,
c) najmenej jednu pohonnú jednotku na elektrický pohon a možno ho dobíjať z externého zdroja elektrickej energie,
d) výhradne elektrický pohon, a to
1. batériové elektrické vozidlo,
2. elektrické vozidlo s vodíkovými palivovými článkami.
(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť
a) fyzickej osobe – nepodnikateľovi,
b) fyzickej osobe – podnikateľovi,
c) právnickej osobe,
d) obci alebo vyššiemu územnému celku a nimi zriadenej organizácii.
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(4) Žiadateľovi podľa odseku 3 písm. a) možno poskytnúť dotáciu podľa odseku 1 na základe výzvy na predkladanie
žiadostí. Žiadateľovi podľa odseku 3 písm. b) až d) možno poskytnúť dotáciu podľa odseku 1 na základe schválenej
schémy pomoci18a) a výzvy na predkladanie žiadostí. Maximálnu výšku dotácie pre jednotlivé typy vozidiel s pohonom
na alternatívne palivá ministerstvo určí v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí.
(5) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na vozidlo podľa odseku 2 najviac vo výške
a) 10 000 eur, ak ide o vozidlá kategórie M1 a N1,
b) 25 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla okrem vozidiel kategórie M1 a N1,
c) 35 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla, ak žiadateľ súčasne vyradil z evidencie vozidiel vozidlo so spaľovacím
motorom staršie ako 15 rokov a táto dotácia nebola žiadateľovi už poskytnutá na iné vozidlo.
6. V § 12 sa text „(5) Ministerstvo môže poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním dotácií
podľa § 8 až 8b právnickú osobu zriadenú ministerstvom.“ nahrádza textom „(5) Ministerstvo môže poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním dotácií podľa § 8 až 8c právnickú osobu zriadenú ministerstvom.“ a text
„(5) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje
potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.23a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu
z registra trestov.“ sa nahrádza textom „(6) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania
bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.23a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo alebo ním zriadená právnická osoba bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
2.3 Zákon č. 300/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti
sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/300/
Účinnosť: 01.11.2019
Napríklad:
Čl. I
2. Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ministerstvo v rámci koordinácie štátnej politiky v oblasti ochrany detí pred násilím na zabezpečenie plnenia úloh
v tejto oblasti vytvára podmienky pre vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií medzi orgánmi štátnej správy, Policajným
zborom, školami, školskými zariadeniami, obcami, vyššími územnými celkami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
a ďalšími subjektmi, ktoré pôsobia v oblasti ochrany detí pred násilím.“.
2.4 Zákon č. 301/2019 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/2019/301/
Účinnosť: 01.12.2019
„§ 52zz
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. decembra 2019
Ustanovenie § 32 ods. 10 v znení účinnom od 1. decembra 2019 sa prvýkrát použije pri podaní daňového priznania
za zdaňovacie obdobie roka 2019.
Účinnosť: 01.1.2020
Napríklad:
§ 52zza Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
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(4) Ustanovenia § 13c ods. 1 až 3 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa použijú na príjmy z predaja akcií jednoduchej
spoločnosti na akcie nadobudnutých pred 1. januárom 2018, u ktorých je splnená podmienka splateného a v obchodnom
registri zapísaného priameho podielu na základnom imaní najmenej 10 %, pričom na účely splnenia podmienky
podľa § 13c ods. 2 písm. a) lehota 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov začala plynúť
od 1. januára 2018. U daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, sa ustanovenia § 13c ods. 1 až 3
v znení účinnom od 1. januára 2020 použijú na príjmy z predaja akcií jednoduchej spoločnosti na akcie nadobudnutých
do konca zdaňovacieho obdobia, ktoré bezprostredne predchádza zdaňovaciemu obdobiu začínajúcemu
po 31. decembri 2017, u ktorých je splnená podmienka splateného a v obchodnom registri zapísaného priameho podielu
na základnom imaní najmenej 10 %, pričom na účely splnenia podmienky podľa § 13c ods. 2 písm. a) lehota 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov začala plynúť prvým dňom zdaňovacieho obdobia, ktoré sa začalo
najskôr 1. januára 2018.
(7) Ustanovenia § 17 ods. 19 písm. d) a g) v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa použijú na výdavky (náklady), ktoré
boli zaevidované v evidencii podľa § 6 ods. 11 alebo boli zaúčtované najneskôr v zdaňovacom období, ktoré sa končí
najneskôr 31. decembra 2019, aj po 31. decembri 2019. U daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok,
sa ustanovenia § 17 ods. 19 písm. d) a g) v znení účinnom do 31. decembra 2019 použijú na výdavky (náklady), ktoré boli
zaúčtované najneskôr v zdaňovacom období, ktoré sa začalo v kalendárnom roku 2019 a ktoré sa skončí
po 31. decembri 2019, aj po 31. decembri 2019.
Účinnosť: 01.01.2021
§ 52zzb Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1) Postavenie mikrodaňovníka podľa § 2 písm. w) v znení účinnom od 1. januára 2021 môže daňovník nadobudnúť
prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce sa najskôr 1. januára 2021.
(2) Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. m) v znení účinnom od 1. januára 2021 sa prvýkrát použije pri poskytnutí dopravy
na miesto výkonu práce a späť po 31. decembri 2020.
(3) Ustanovenia § 17 ods. 31, § 19 ods. 3 písm. a), § 22 ods. 9, § 25 ods. 3 a § 26 ods. 13 v znení účinnom od 1. januára
2021 sa použijú na hmotný majetok nadobudnutý najskôr 1. januára 2021.
(4) Ustanovenia § 20 ods. 2 písm. h), § 20 ods. 15 a § 20 ods. 23 v znení účinnom od 1. januára 2021 sa môžu použiť
na tvorbu opravnej položky k pohľadávke a príslušenstvu pohľadávky zahrnutých do zdaniteľných príjmov v zdaňovacom
období, v ktorom bol daňovník mikrodaňovníkom.
(5) Ustanovenie § 30 ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2021 sa použije na daňové straty vykázané
za zdaňovacie obdobia, ktoré sa začínajú najskôr 1. januára 2021.
(6) Správca dane primerane postupuje podľa § 49a ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2021, aj ak ide o fyzickú osobu,
ktorá po 31. decembri 2020 podá daňové priznanie, ktoré nie je jej prvé daňové priznanie.
Účinnosť: 01.01.2022
§ 52zzc Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2022
Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. r) v znení účinnom od 1. januára 2022 sa použije až na nepeňažné plnenie poskytnuté
a zúčtované zamestnancom po 31. decembri 2021.“.
2.5 Zákon č. 304/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/304/
Účinnosť: 01.01.2020
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„§ 35 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Na základe žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu poskytne fond finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho
priemyslu formou dotácie vo výške
a) 20 % oprávnených výdavkov uhradených do 31. decembra 2019,
b) 33 % oprávnených výdavkov uhradených od 1. januára 2020.“.
„§ 43c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Osoby podľa § 6 ods. 1 písm. f) vykonávajúce činnosť v oblasti audiovízie, ktoré začali túto činnosť vykonávať
pred 1. januárom 2020, sú povinné Slovenskému filmovému ústavu oznámiť vykonávanie činnosti v oblasti audiovízie
v súlade s § 7 ods. 3 najneskôr do 31. marca 2020.“.
2.6 Zákon č. 307/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/307/
Účinnosť: 30.07.2020
Napríklad:
Čl. I
1. V § 5 ods. 2 úvodnej vete sa slová „zamestnancov, ktorých zamestnávatelia usadení v inom členskom štáte Európskej
únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „iný členský štát
Európskej únie“), vysielajú na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia iného členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami „zamestnancov vyslaných na výkon prác pri poskytovaní služieb hosťujúcim zamestnávateľom z územia
iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „iný členský štát Európskej únie“)“ a za slovom „republiky“ sa vypúšťa čiarka.
2. V § 5 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) minimálnu mzdu, minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu
vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie
za nočnú prácu, mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, iné povinné zložky mzdy a náhradu mzdy za dovolenku;
pri posudzovaní, či plnenie, ktoré poskytuje hosťujúci zamestnávateľ, je mzdou, sa použije § 118,“.
„§ 252n Prechodné ustanovenie účinné od 30. júla 2020
Vyslanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb hosťujúcim zamestnávateľom z územia iného členského
štátu Európskej únie na územie Slovenskej republiky začaté pred 30. júlom 2020 sa na účely posúdenia trvania vyslania
podľa § 5 ods. 3 považuje za začaté 30. júla 2020.“.
2.7 Zákon č 311/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Účinnosť: 01.11.2019
Čl. I„
§ 15f Prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra 2019
Ak nie je ďalej ustanovené inak, návrh na zápis podľa § 15e musí registrový súd vybaviť do 30. júna 2020; lehoty
podľa § 8 ods. 1 a § 13 ods. 3 sa do 30. júna 2020 nepoužijú. Ak je po podaní návrhu podľa § 15e podaný ďalší návrh
na zápis týkajúci sa tej istej zapísanej osoby, návrh na zápis podľa § 15e registrový súd vybaví spolu s ďalším návrhom
na zápis týkajúcim sa tej istej zapísanej osoby v lehote podľa § 8 ods. 1 a § 13 ods. 3“.
2.8 Zákon č. 315/2019 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/2019/315/
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Účinnosť: 01.01.2020
Napríklad:
Čl. I
1. V § 4 odsek 1 znie:
„(1) Základ dane je
a) súčet čiastkového základu dane z príjmov podľa § 5, ktorý sa zníži o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť
(§ 11), a čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 a § 8,
b) čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, ktorý sa zníži o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť
(§ 11).“.
4. V § 15 písm. b) prvý bod znie:
„1. zo základu dane zníženého o daňovú stratu
1a. 15 % pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu
100 000 eur,
1b. 21 % pre daňovníka neuvedeného v bode 1a.,“.
5. V § 42 ods. 6 sa slová „platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň“ nahrádzajú slovami
„uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň“.
6. V § 42 ods. 7 druhej vete sa slová „platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky“ nahrádzajú slovami
„podľa § 15 uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím“.
„§ 52zzd Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1) Ustanovenie § 15 písm. b) prvého bodu v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát uplatní za zdaňovacie obdobie
začínajúce najskôr od 1. januára 2020.
(2) Ustanovenia § 42 ods. 6 a 7 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát použijú pri platení preddavkov na zdaňovacie
obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020.“.

2.9 Zákon č. 316/2019 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/2019/316/
Účinnosť. 01.01.2019
Napríklad:
Čl. I
1. V § 11 ods. 2 písm. a) a b) sa číslo „100“ nahrádza číslom „92,8“.
2. V § 11 ods. 2 písm. a) sa slová „19,2-násobku“ nahrádzajú slovami „21,0-násobku“.
3. Za § 52zzd sa vkladá § 52zze, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 52zze Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020
Ustanovenie § 11 ods. 2 písm. a) a b) v znení účinnom od 1. januára 2020 sa použije po prvýkrát za zdaňovacie obdobie
roka 2020.“.
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2.10 Zákon č. 317/2019 Z. z, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/317/
Účinnosť: 01.01.2020
Čl. I
V prílohe č. 7 sa za číselný kód Spoločného colného sadzobníka „4901 - Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku“
vkladá číselný kód Spoločného colného sadzobníka „4902 10 00 - Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo
obsahujúce reklamný materiál vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac
ako 50 % celkového obsahu výrobku.
2.11 Zákon č. 320/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
o

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/320/

Účinnosť: 01.01.2020
Čl. I
„§ 2a
(1) Nelegálna práca nie je práca, ktorú pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, 1) alebo pre právnickú osobu, ktorá
je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou, vykonáva príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo tohto spoločníka, ak tento príbuzný v priamom
rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený,8a) je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov8a) alebo
je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.
(2) Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, 1) alebo pre právnickú osobu, ktorá
je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou, vykonáva prácu
príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo tohto spoločníka, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený,8a) je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov8a)
alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.“.
2.12 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy
na rok 2020
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/324/
Účinnosť: 01.01.2020
§ 1 Suma minimálnej mzdy na rok 2020 sa ustanovuje na
a) 580,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b) 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
2.13 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 348/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/348/
Účinnosť: 01.01.2020
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Napríklad:
Čl. I
V § 2 ods. 4 písm. a) sa suma „65 000 eur“ nahrádza sumou „72 000 eur“.
2. V § 2 ods. 4 písm. b) sa suma „75 000 eur“ nahrádza sumou „90 000 eur“ a slová „ods. 22“ sa nahrádzajú slovami
„ods. 23“.
3. V § 2 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Ak bolo rozhodnuté o poskytnutí dotácie na rozvoj bývania podľa osobitného predpisu,1a) suma poskytnutého úveru
na obstaranie nájomného bytu podľa odseku 4 písm. a) nemôže byť vyššia ako rozdiel medzi obstarávacou cenou nájomného bytu a výškou dotácie poskytnutej podľa osobitného predpisu.1a)“.
4. V § 2 odsek 6 znie:
„(6) Na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona možno poskytnúť právnickej osobe
podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona úver vo výške 95 % obstarávacej ceny, najviac 1 200 eur na 1 m 2 podlahovej plochy
bytu, najdlhšie na 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.“.

3

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

3.1 Oznámenie MF SR č. MF/014711/2019-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti
o https://www.finance.gov.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2019/
Za zdaňovacie obdobie roku 2019 Ministerstvo financií Slovenskej republiky určuje nový vzor tlačiva:
1. „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie
(rok)“,
2. „Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom
bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky (ďalej len
„hlásenie“)“.
II. Na zdaňovacie obdobie roku 2020 Ministerstvo financií Slovenskej republiky určuje vzor tlačiva:
3. „Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ,
ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom
bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“)“, ktoré bolo
uverejnené oznámením Ministerstva financií SR MF/016579/2018-721 zo dňa 09.10.2018 na zdaňovacie obdobie
roku 2019.
3.2 Oznámenie MF SR č. MF/014886/2019-721 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov
o https://www.finance.gov.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2019/
Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňových priznaní podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oznamuje, že vydalo poučenia k jednotlivým daňovým
priznaniam k:
- dani z príjmov fyzickej osoby - typ: A, platné pri podávaní daňového priznania u daňovníka, ktorému posledný deň
lehoty na podanie daňového priznania uplynul po 31.12.2019 – (MF/011698/2018-721),
- dani z príjmov fyzickej osoby - typ: B (MF/013999/2019-721),
- dani z príjmov právnickej osoby (MF/014001/2019-721).
3.3 Oznámenie MF SR č. MF/015139/2019-721 o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov
o https://www.finance.gov.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2019/
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MF SR na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní § 13 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov odporúča daňovníkom dane z príjmov pri podávaní daňového priznania využiť odporúčaný vzor tlačiva potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ
B, alebo k dani z príjmov právnickej osoby.
Odporúčané vzory potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, typ B a k dani z príjmov
právnickej osoby, sú prílohou tohto oznámenia.

4

FINANČNÁ SPRÁVA

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 Informácia o určení vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti, oznámenie MF SR č.
MF/014711/2019-721 (16/DzPaU/2019/I)
o https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.10.23_16_DzPaU_2019_I%20pdf.pdf
Publikované: 23.10.2019
Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), Ministerstvo financií SR určilo za zdaňovacie obdobie 2019 nový vzor tlačiva:
„Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie (rok)“.
Zmeny oproti tlačivu platnému za zdaňovacie obdobie roku 2018 sa týkajú najmä:
- r. 04d - sumy nezdaniteľnej časti základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou, ktorá sa člení do dvoch riadkov, a to samostatne za daňovníka a samostatne za manželku (manžela) a deti,
- aktualizácie číselných údajov na druhej strane tlačiva, v časti „Vysvetlivky“ a „Pomôcka na zdaňovacie obdobie roku
2019“.
„Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom
bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky (ďalej
len „hlásenie“)“ MF/014711/2019-721.
Zmeny oproti hláseniu platnému za zdaňovacie obdobie roku 2018 sa týkajú najmä:
 doplnenia dvoch nových riadkov na prvej strane tlačiva, kde sa uvedie počet zamestnancov, ktorým bol vyplatený
príspevok na rekreáciu, oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP a úhrnná suma tohto príspevku,
 úprav z dôvodu zavedenia sumy daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP, a to
- doplnenia nového r. 7, v I. časti hlásenia,
- zmeny textu v riadkoch A až F, v III. časti hlásenia.
Na zdaňovacie obdobie roku 2020 Ministerstvo financií Slovenskej republiky určuje vzor tlačiva:
„Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ,
ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“)“, ktoré
bolo uverejnené oznámením MF SR č. MF/016579/2018-721 zo dňa 09.10.2018 na zdaňovacie obdobie roku 2019.
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4.1.2 Informácia o novelách zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(15/DzPaU/2019/I)
o https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.10.23_15_DzPaU_2019_I.pdf
Publikované: 23.10.2019
Napríklad:
Zmeny účinné od 01.12.2019
Daň z príjmov fyzickej osoby
Daňové priznanie - § 32 ods. 10 a § 52zz ZDP
Zákon č. 221/2019 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v článku XV mení a dopĺňa aj § 32 ods. 10 ZDP tak, že
s účinnosťou od 01.12.2019 daňovník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové
priznanie FO“) a uplatňuje nárok na daňový bonus podľa § 33 ZDP, za ustanovených podmienok nebude musieť k daňovému priznaniu FO predkladať potvrdenie školy, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ani potvrdenie
príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, ak dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne
pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky. Povinnosť predkladania potvrdenia
o návšteve školy zostáva zachovaná pre tých daňovníkov, ktorých deti študujú na školách so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky.
Zmeny účinné od 01.01.2020
2.1. Daň z príjmov fyzickej osoby
Podiel na zisku – § 3 ods. 1 písm. e) ZDP
Ustanovenie § 3 ods. 1 písm. e) ZDP sa dopĺňa tak, že za podiel na zisku (dividendu) sa považuje okrem príjmu plynúceho
zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva aj rozdelenie prostriedkov z rezervného fondu obchodnej spoločnosti medzi spoločníkov (akcionárov) v časti, v akej bol rezervný fond tvorený z nerozdeleného zisku
po zdanení.
V súvislosti s kapitálovým fondom z príspevkov sa upravuje, že za podiel na zisku (dividendu) sa považuje
aj použitie nerozdeleného zisku po zdanení na splatenie príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov.
Tým, že za podiel na zisku sa považuje aj použitie nerozdeleného zisku po zdanení na splatenie príspevkov
do kapitálového fondu z príspevkov, je splnená podmienka splatenia príspevku do kapitálového fondu z príspevkov akcionárom, resp. spoločníkom a tieto prostriedky je možné považovať za príspevok splatený akcionárom, resp. spoločníkom
podľa § 217a Obchodného zákonníka.
Navýšené nepeňažné plnenie - § 5 ods. 3 písm. d), § 35 ods. 3 písm. a) ZDP a príloha č. 6
V nadväznosti na vypustenie prílohy č. 6 zo ZDP sa upravuje ustanovenie § 5 ods. 3 písm. d) a § 35 ods. 3 písm. a)
ZDP. Postup pri navyšovaní nepeňažného plnenia sa ponecháva na zamestnávateľovi, ktorý má možnosť (nie povinnosť)
nepeňažné plnenie, okrem plnenia podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP, navýšiť o preddavok na daň a poistné, ktoré je povinný
platiť zamestnanec z tohto nepeňažného plnenia. Naďalej platí, že zamestnávateľ zo sumy navýšeného nepeňažného
plnenia je povinný zraziť a odviesť za zamestnanca preddavky na daň.
2.2. Daň z príjmov právnickej osoby
Oslobodené výnosy z prevodu vybraných druhov finančného majetku – § 13c ods. 1, 3, 4 písm. c)
a § 52zza ods. 4 ZDP
Do § 13c ods. 1 ZDP sa dopĺňa, že od dane z príjmov právnickej osoby sa oslobodzuje príjem (výnos) z predaja akcií
u akcionára akciovej spoločnosti alebo z predaja kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami u akcionára jednoduchej spoločnosti na akcie.
(Pozn.: Podľa § 220i ods. 3 Obchodného zákonníka môže jednoduchá spoločnosť na akcie vydávať iba kmeňové akcie
a akcie s osobitnými právami).
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PREHĽAD ZMIEN PRÁVNYCH PREDPISOV

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