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Zmeny v slovenskej a európskej legislatíve a ďalšie témy
Vítame Vás vo februárovom vydaní Aktualít Legislatívnej rady NKÚ SR, v ktorom Vám prinášame informácie
v nasledujúcich oblastiach:
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VESTNÍK EU
Ročník 62 február 2019
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/08/direct-access.html?ojYear=2017&locale=sk

1.1

Korigendum k smernici Rady (EÚ) 2018/822 z 25. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ
ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu ( Ú. v. EÚ L 139, 5.6.2018 )
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.031.01.0108.02.SLK&toc=OJ:L:2019:031:TOC
Korigendum z 05.06.2018
„12. Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na to, aby sprostredkovatelia a príslušní daňovníci museli podávať
informácie o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu, v súvislosti s ktorými sa prvý krok vykonal medzi
25. júnom 2018 a 30. júnom 2020. Sprostredkovatelia, respektíve príslušní daňovníci podajú informácie o cezhraničných
opatreniach podliehajúcich oznamovaniu do 31. augusta 2020.“.
1.2

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/234 z 5. februára 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať
v Spoločnej rade zriadenej na základe Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej
členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho
poriadku Spoločnej rady a Výboru pre obchod a rozvoj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.037.01.0127.01.SLK&toc=OJ:L:2019:037:TOC
Rozhodnutie z 05.02.2019
Rada EU so zreteľom na Zmluvu o fungovaní EU, a najmä na jej článok 207 v spojení s jej článkom 218 ods. 9,
so zreteľom na návrh Európskej komisie, keďže: Napríklad:
1) Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EU a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DPH
na strane druhej (ďalej len „dohoda“), bola EU a jej členskými štátmi podpísaná 10. júna 2016. Medzi Úniou
na jednej strane a Botswanou, Lesothom, Namíbiou, Svazijskom a Južnou Afrikou na strane druhej sa predbežne
vykonáva od 10. októbra 2016 a medzi Úniou a Mozambikom od 4. februára 2018.
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2) Podľa článku 102 ods. 1 dohody Spoločná rada má mať právomoc prijímať rozhodnutia v súvislosti
so všetkými záležitosťami, na ktoré sa táto dohoda vzťahuje. Podľa článku 101 ods. 3 písm. h) a i) dohody vypracúva
Spoločná rada vlastný rokovací poriadok, ako aj rokovací poriadok Výboru pre obchod a rozvoj.
3) Spoločná rada má na svojom prvom zasadnutí prijať rozhodnutia o vlastnom rokovacom poriadku,
ako aj o rokovacom poriadku Výboru pre obchod a rozvoj.
4) Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Spoločnej rade, keďže pripravované
rozhodnutie Spoločnej rady bude pre Úniu záväzné.
1.3

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/237 z 8. februára 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým
sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné
účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 28 ( 1 )
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.039.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:039:TOC
Nariadenie Komisie (EÚ) z 08.02.2019
Napríklad: Európska komisia so zreteľom na Zmluvu o fungovaní EU so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem, a najmä na jeho článok 3jods.
1, keďže:
(1) Nariadením Komisie (ES) č. 11126ú2018 sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali
k 15. októbru 2008.
(2) V rámci svojho pravidelného procesu zlepšovania, ktorý sa zameriava na zefektívnenie a objasnenie štandardov,
Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila 12. októbra 2017 dokument Dlhodobé podiely v pridružených podnikoch a spoločných podnikoch („zmeny IAS 28“). Cieľom týchto zmien je objasniť, že požiadavky týkajúce
sa zníženia hodnoty uvedené v medzinárodnom štandarde finančného výkazníctva (IFRS) 9 Finančné nástroje sa
uplatňujú na dlhodobé podiely v pridružených podnikoch a spoločných podnikoch.
(3) Po konzultácii s Európskou poradnou skupinou pre finančné výkazníctvo Komisia dospela k záveru, že zmeny medzinárodného účtovného štandardu (IAS) 28 Investície do pridružených podnikov a spoločných podnikov spĺňajú kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002.

2

NOVÉ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY

(zverejnené v zbierke zákonov na portáli https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/
na stránke NR SR: https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=184,
2.1 Zákon č.55/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Účinnosť: 01.01.2019
Napríklad:
Tento zákon upravuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

druhy dráh a pravidlá ich výstavby a prevádzky,
schvaľovanie typov dráhových vozidiel a povoľovanie ich prevádzky,
prevádzku určených technických zariadení a oprávnenia na vykonávanie určených činnosti,
prevádzku železničnej infraštruktúry, prideľovanie jej kapacity a určovanie úhrad za jej používanie,
odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť na výkon práce na dráhach,
interoperabilitu a bezpečnosť železničného systému.

Tento zákon sa nevzťahuje na banské dráhy, priemyselné dráhy v súkromnom vlastníctve slúžiace pre nákladnú dopravu vlastníka dráhy, lunaparkové dráhy, lanové vleky, dočasné prenosné dráhy a na visuté lanové dopravníky.
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2.2 Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Účinnosť: 01.04.2019 do 30.06.2019
Napríklad: Ustanovenie § 74 ods. 3 sa prvýkrát uplatní na rozpočtový rok 2020. Systemizáciu na obdobie od 1. júla 2019
do 31. decembra 2019 určí minister. Počet miest v rámci systemizácie podľa druhej vety sa určí ako súčet miest colníkov
v štátnej službe k 30. júnu 2019 podľa doterajších predpisov a štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade finančné
riaditeľstvo vyčlenených zo systemizácie štátnozamestnaneckých miest k 30. júnu 2019 podľa osobitného predpisu.195)
Objem finančných prostriedkov na služobné príjmy ozbrojených príslušníkov finančnej správy sa určí z objemu finančných
prostriedkov na služobné príjmy colníkov v štátnej službe podľa doterajších predpisov a objem finančných prostriedkov
na služobné príjmy neozbrojených príslušníkov finančnej správy sa určí z objemu finančných prostriedkov vyčlenených
na platy štátnych zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere k 1. júlu 2019 podľa osobitného predpisu. 7) Úpravy
v systemizácii od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019 vykoná minister.
„§ 193b
Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2019
(1) Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca, ktorého služobným úradom je Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, sa skončí alebo zanikne aj na základe osobitného predpisu.63b)
(2) Služobný úrad vydá štátnemu zamestnancovi pri zániku štátnozamestnaneckého pomeru podľa odseku 1 potvrdenie
o štátnej službe s údajmi podľa § 86 ods. 2 písm. a) až c). Potvrdenie o štátnej službe je služobný úrad povinný vydať
najneskôr do troch mesiacov odo dňa zániku štátnozamestnaneckého pomeru.“.
Účinnosť od 01.07.2019
Napríklad: § 5 ods. 5 Daňový úrad plní tieto úlohy:
Daňový úrad má procesnú subjektivitu v konaní podľa Trestného poriadku, Civilného sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a koná pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom samostatne v rozsahu svojej
pôsobnosti podľa tohto zákona. Za daňový úrad koná pred súdom riaditeľ daňového úradu alebo príslušník finančnej
správy poverený riaditeľom daňového úradu alebo prezidentom.
2.3

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Účinnosť od 01.03.2019
Tento zákon upravuje
a) podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality
alebo inej protispoločenskej činnosti1) (ďalej len „protispoločenská činnosť“),
b) práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a
c) zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len „úrad“).
Týmto zákonom nie je dotknutá povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia trestného činu.
Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za
porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov,2) ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností, poštového tajomstva, obchodného tajomstva, bankového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo daňového tajomstva, ochranou dôverných štatistických údajov, nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s poskytovaním a
sprístupňovaním údajov zo zdravotnej dokumentácie, o povinnosť mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb alebo
o povinnosť mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb.
Odborným gestorom je odbor prevencie korupcie, pri príprave návrhu zákona významne spolupracovala sekcia vládnej
legislatívy ÚV SR a odbor bezpečnostnej legislatívy kancelárie ministra vnútra SR.
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Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov predstavuje kontinuitu so súčasnou právnou úpravou z ktorej vychádza a na ktorú nadväzuje, zároveň využíva poznatky získané z aplikačnej praxe k zákonu č. 307/2014 Z. z v znení zákona č. 125/2016 Z. z., s cieľom prehĺbiť, rozšíriť a zefektívniť ochranu
poskytovanú oznamovateľom protispoločenskej činnosti, a to najmä:
1. zriadením úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý ako nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou,
bude najmä poskytovať ochranu oznamovateľom (namiesto terajšieho inšpektorátu práce), kontrolovať dodržiavanie navrhovaného zákona, poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii návrhu zákona, robiť osvetu
v oblasti poskytovania ochrany tzv. whistleblowerom, poskytovať odmenu oznamovateľovi (namiesto terajšieho
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky), raz ročne predkladať Národnej rade Slovenskej republiky správu
o svojej činnosti;
2. vytvorením mechanizmu kreovania predsedu úradu Národnou radou Slovenskej republiky spomedzi dvoch kandidátov vybratých odbornou komisiou zloženou z členov vymenovaných prezidentom Slovenskej republiky, vládou
Slovenskej republiky, verejným ochrancom práv, Radou pre štátnu službu a poradným orgánom vlády v oblasti
mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti;
3. poskytnutím oznamovateľovi postavania oznamovateľa v trestnom konaní;
4. úpravou definície oznámenia, ktorej súčasťou už nebude kvalitatívne kritérium „významnej miery“ prispenia oznámených skutočností nasvedčujúcich spáchanie, resp. páchanie protispoločenskej činnosti;
5. rozšírením definície závažnej protispoločenskej činnosti o trestné činy právnických osôb, čím sa reaguje na vývoj
právneho poriadku od účinnosti terajšieho zákona, ako aj rozšírením definície znížením hornej hranice pokuty
z 50 000 eur na 30 000 eur;
6. precizovaním úpravy poskytnutia ochrany v rámci trestného konania prokurátorom tak, že pri neposkytnutí ochrany
sa oznamovateľ bude môcť obrátiť sám alebo prostredníctvom novozriadeného úradu na nadriadeného prokurátora ako na druhú inštanciu;
7. obdobne ako v bode 6. dôjde k precizovaniu poskytnutia ochrany v rámci konania o správnom delikte, kde sa zavedie pri neposkytnutí ochrany druhá inštancia;
8. ustanovením kvalitatívnych kritérií odbornosti zodpovednej osoby a precizovaním úpravy postavenia zodpovednej
osoby v rámci právnickej osoby vrátane zvýšenie jej ochrany, a tým aj jej nezávislosti v rámci štruktúry zamestnávateľa;
9. zavedením administratívnej zodpovednosti osoby, ktorá urobí voči whistleblowerovi pracovnoprávny úkon bez súhlasu úradu alebo, ktorá vyzradí totožnosť whistleblowera.
2.4

Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Účinnosť od 01.03.2019
Nový zákon o hazardných hrách nanovo definuje štruktúry a hierarchie licencií hazardných hier a vymedzuje ich nové
druhy.
Medzi základné zmeny, ktoré nový zákon o hazarde prináša, pritom patrí najmä umožnenie súkromným domácim spoločnostiam, ako aj firmám z Európskej únie uchádzať sa o licencie na hazardné hry na internete.
Na Slovensku zanikne monopol národná lotériová spoločnosť Tipos a o licencie na hazardné hry na internete sa budú
môcť na Slovensku uchádzať aj súkromné domáce spoločnosti a firmy z Európskej únie.
Novinkou je aj nový Úrad pre reguláciu hazardných hier, ktorý má mať kontrolu hazardu na starosti.
Nový zákon zavádza novinky aj v oblasti ochrany hráčov. Zvyšuje sa napríklad minimálny počet výherných prístrojov v
prevádzke na 15 kusov a obmedzujú sa prevádzkové hodiny herní s tým, že v čase od 3:00 do 10:00 bude hranie zakázané. Rozširujú sa tiež kompetencie obcí, ktoré napríklad budú môcť počas určitého počtu dní v roku zakázať niektoré
druhy hazardných hier. Obce tiež po novom rozhodnú o tom, či budú mať herne v blízkosti škôl alebo škôlok.
Z novej legislatívy by mal pritom ťažiť aj rozpočet. Za udelenie licencií a z následných poplatkov by malo podľa prepočtov
rezortu financií v budúcom roku do verejných zdrojov pribudnúť vyše 64 mil. eur, v roku 2020 dodatočných takmer 25 mil.
eur. Na druhej strane zriadenie nového úradu si vyžiada ročné náklady zhruba 6 mil. eur.
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2.5

Vyhláška. Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z 11. februára 2019, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní

Účinnosť od 01.03.2019
Napríklad:
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 186 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 345/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
(1) Nástroje a zariadenia podľa § 20 ods. 1 zákona (ďalej len „systém“) sú spôsobilé na elektronickú komunikáciu a výmenu informácií vo verejnom obstarávaní, ak umožňujú realizovať úkony v procese verejného obstarávania spôsobom
ustanoveným v zákone a spĺňajú požiadavky ustanovené v § 20 zákona a v tejto vyhláške.
(2) Systémom je informačný systém, ktorý zabezpečuje elektronickú komunikáciu a výmenu informácií vo verejnom obstarávaní, funguje vo vyhovujúcom prostredí, je dostupný a je zdokumentovaný.
§4
(1)
Požiadavky podľa § 20 ods. 11 písm. a) a g) zákona sa považujú za splnené, ak systém
a) vedie záznamy úkonov úplným, presným a neodstrániteľným spôsobom,
b) poskytuje záznam úkonov len s právami na čítanie a umožňuje jeho exportovateľnosť do formátov podľa osobitného
predpisu3) a jeho exportovateľnosť na priamu tlač aj v podobe slovného opisu vykonaného úkonu a
c) vedie záznam úkonov v štruktúre
1. presný čas vykonania úkonu s uvedením dátumu, hodiny, minúty a sekundy,
2. jednoznačné určenie konkrétneho úkonu,
3. identifikácia používateľa informačného systému, ktorý úkon vykonal, alebo identifikácia systému, ktorý úkon vykonal,
4. IP (Internet Protocol) adresa, z ktorej pristupuje do systému používateľ informačného systému, ktorý úkon vykonal,
5. informácia o výsledku úkonu.
2.6

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 49/2019 Z. z. zo 6. februára 2019, ktorou sa mení a
dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu
správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu

Účinnosť od 01.03.2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3) § 15 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).“.
2. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4.
3. V § 2 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Elektronický systém správy registratúry je prepojený s elektronickou podateľňou4) a elektronickou schránkou. Prijatý
elektronický záznam sa spravidla ukladá v tvare, v akom bol doručený.
(3) Pôvodca skontroluje obsah, formát,4a) bezpečnosť a možnosť zobrazenia doručeného elektronického záznamu používateľsky zrozumiteľným spôsobom. Ak nie je možné elektronický záznam zobraziť používateľsky zrozumiteľným spôsobom a možno z neho zistiť adresu odosielateľa, pôvodca o tom odosielateľa informuje.“
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2.7

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností

Účinnosť od 01.01.2020
Z dôvodu nutnosti zefektívniť manipuláciu s utajovanými skutočnosťami, zabezpečiť dostatočnú flexibilitu vzhľadom na
rôznorodé podmienky aplikácie a dostupnosť utajovaných skutočností osobám, ktoré ich potrebujú, napríklad pre prijímanie dôležitých rozhodnutí. Na druhej strane je zároveň nutné utajovaným skutočnostiam zabezpečiť náležitú ochranu.
Ďalšími dôvodmi pre vypracovanie novej právnej úpravy boli rozširujúce sa možnosti oboznamovania sa s informáciami
ako aj ich distribúcia, narastajúca miera informatizácie spoločnosti a vývoj v oblasti technológií, či meniace sa právne
prostredie v oblasti archívov a registratúry.
Práve smerovanie pravidiel v oblasti registratúry má výrazný vplyv aj na ustanovenie spôsobu manipulácie s utajovanými
skutočnosťami (administratívna bezpečnosť). Ak je predmetom registratúry najmä zabezpečenie jednotného postupu manipulácie so záznamami (elektronickými i neelektronickými) a pod archívnou činnosťou sa hlavne rozumie správne vyhodnotenie registratúrnych záznamov ako archívnych dokumentov, za účelom vytvárania historických prameňov pre ďalšie
generácie, musia byť ustanovenia administratívnej bezpečnosti integrálnou súčasťou týchto procesov. Je samozrejmé, že
pri týchto procesoch musí byť kladený dôraz na vyššiu mieru zabezpečenia ochrany utajovaných skutočností. Z týchto
dôvodov je návrh vyhlášky vypracovaný vo väzbe k procesom definovaným zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov. Zároveň
s narastajúcimi požiadavkami na implementáciu zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov je
potrebné, napriek výnimke pre oblasť ochrany utajovaných skutočností, prispôsobovať sa, v čo najväčšej možnej miere,
aj tomuto systému. Ochrana registratúrneho záznamu jeho utajením je len určitou formou prísnejšieho zabezpečenia registratúrneho záznamu. Pri odlišnom nastavení správy utajovaných a neutajovaných registratúrnych záznamov by mohol
byť tento úkon nevykonateľný.
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FINANČNÁ SPRÁVA
https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti

3.1

Novinky z legislatívny
https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/metodicke-usmernenia/

Informácia k zákonu č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.02.06_soc.ekonom.pdf
Publikované 06.02.2019
Napríklad:
S účinnosťou od 1. januára 2019 sa zákon o DPH mení a dopĺňa nasledovne V § 27 odseku 1 zákona o DPH sa druhá
veta: „na tovary uvedené v prílohe č. 7 sa uplatňuje znížená sadzba da 10 % zo základu dane“ vypúšťa a úprava uplatňovania zníženej sadzby danej je uvedený v novozavedenom odseku 2 tohto ustanovenia.
V § 27 zákona o DPH sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Znížená sadzba da 10% zo základu dane sa uplatňuje na
a) tovary uvedené v prílohe č. 7 a služby uvedené v prílohe č. 7a,
b) tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky registrovaný sociálny podnik, ktorý 100 %
svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa, dodáva oprávnenému zákazníkovi,
ak tým nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s vnútorným trhom, pričom oprávnených zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomiky
alebo subjektom verejnej správy.“
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3.2

Sprievodca daňami

https://www.financnasprava.sk/sk/financna-sprava/legislativa/sprievodca-danami-a-uctovnictv/sprievodca-danami
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákon Slovenskej
národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
v znení neskorších predpisov
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Sprievodca/Sprievodca_danami/2019/2019.02.01_Sprievodca_ERP.pdf
Publikované 01.02.2019
Napríklad:
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) elektronickou registračnou pokladnicou
1. elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiškálnou
pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok,
2. počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiškálnou tlačiarňou,
b) pokladnicou e-kasa klient
1. on-line registračná pokladnica,
Účinnosť od 1.1.2019 (zákon č. 368/2018 Z. z.)
2. virtuálna registračná pokladnica,
Účinnosť od 1.4.2019 (zákon č. 368/2018 Z. z.)
c) on-line registračnou pokladnicou súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska, hardverových prostriedkov, ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom e-kasa prostredníctvom integračného rozhrania, ktoré zverejní
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) na svojom webovom sídle, a ďalších prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie povinností podľa tohto zákona,
d) virtuálnou registračnou pokladnicou služba zriadená finančným riaditeľstvom, ktorá komunikuje prostredníctvom koncového zariadenia a ktorá je poskytovaná výlučne prostredníctvom
1. mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo a
2. klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle,
e) koncovým zariadením elektronické zariadenie, ktoré umožňuje prístup do prostredia virtuálnej registračnej pokladnice
a tlač pokladničných dokladov, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“.

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
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
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.
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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.
Príklad č. 1
Občianske združenie poskytlo v roku 2018 spoločnosti A, spoločnosti B a spoločnosti C reklamné služby v hodnote
7 000 eur pre každú spoločnosť, pričom úhrady za tieto služby prijalo v roku 2018 a splnilo tiež ostatné podmienky stanovené zákonom o dani z príjmov. Môže si občianske združenie predmetné príjmy oslobodiť od dane?
Ak občianske združenie účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, predmetné príjmy sú zahrnuté do rozdielu
medzi príjmami a výdavkami. Ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva, predmetné výnosy sú zahrnuté vo výsledku
hospodárenia.
Podľa § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov je pri dodržaní ostatných vymedzených podmienok oslobodený príjem
občianskeho združenia do výšky 20 000 eur. Z dôvodu oslobodenia predmetných príjmov (výnosov) občianske združenie
pri zisťovaní základu dane vykoná úpravu rozdielu medzi príjmami a výdavkami alebo výsledku hospodárenia
podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov.
Keďže príjmy občianskeho združenia z reklám určené na charitatívne účely prevyšujú sumu 20 000 eur, od dane sa oslobodí príjem najviac do výšky 20 000 eur za zdaňovacie obdobie (r. 230 vzoru tlačiva daňového priznania k dani z príjmov
právnickej osoby č. MF/011703/2018-721; ďalej len „tlačivo“). Zostávajúca suma príjmov (výnosov) z reklamy o výške
1 000 eur je súčasťou základu dane.

4

PREHĽAD ZMIEN PRÁVNYCH PREDPISOV

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