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E D I T O R I Á L

Milí čitatelia

December je zvláštny mesiac. Je slávnostný, žiarivý, plný pre-
kvapení a bilancovania. Aspoň tento mesiac by sme sa mali na
svet dívať inak ako zvyčajne. Nenáhliť sa, nepodliehať neustálym
reklamám a nevyhľadávať po dvetisíc krát nový recept na koláč.

Veď úsmev na tvári je tým najkrajší zadosťučinením: možno sta-
čí len niekomu podať pomocnú ruku, potľapkať po pleci za dobré
vykonanú prácu, navštíviť dávno zabudnutého priateľa, či vlast-

noručne vyrobiť niečo drobné,...

Hlavná téma tohto čísla ponúka priblíženie legislatívnych zmien, ktoré nás od nového
roka čakajú v daňovom poriadku. Dňa 11. októbra 2017 bol schválený vládny návrh
č. 650, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. Novelizácia nadobúda účin-
nosť 1. januára 2018, avšak v niektorých bodoch až 1. januára 2019.

Podstatnou skutočnosťou pri nákupe na splátky je určenie momentu prechodu vlast-
níckeho práva k dodanému majetku z predávajúceho na kupujúceho. S precho-
dom vlastníckeho práva je spojený celý rad právnych následkov. Viac sa už dočítate
v článku od Ing. Evy Gášpárovej.

A čo nás čaká ešte v roku 2018? Novela zákona o účtovníctve od roku 2018 prinesie
dve zásadnejšie zmeny: prvá sa týka doby archivácie účtovných dokladov, druhá
možnosti zrušiť živnostenské oprávnenie za opakované porušenie zákona. Od roku
2018 bude podnikateľ, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu v re-
gistračnej pokladnici, povinný na každom predajnom mieste sprístupniť ozná-
menie. Do konca roka 2017 platí, že zamestnávateľ má povinnosť odhlásiť zamestnan-
cov z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr
v deň nasledujúci po skončení právneho vzťahu. To sa od roku 2018 mení a na odhlá-
senie zamestnanca bude mať zamestnávateľ osem dní od ukončenia právneho
vzťahu (napr. ukončenia pracovnej zmluvy, dohody). Ide o ústretový krok, nakoľko le-
hota jeden deň bola pre zamestnávateľov príliš krátka a zbytočne zaťažujúca.

S prianím spokojných vianočných sviatkov...

Hľadáte úplné znenie zákona platné k dnešnému dňu? Nemusíte – sú tu pre
vás www.zakonypreludi.sk.



4AKTUÁLNE Z DANÍ A ÚČTOVNÍCTVA

TÉMA MESIACA

17Správa daníod januára 2018 (Bc. KatarínaDanajovičová) . . . . . . . . .
Informácia o oznámeníalebo sprístupnenídaňového tajomstva sa uloží v spise daňového subjektu, ktorý sa tak
môže zo svojho spisu dozvedieť, komu bolo poskytnuté daňové tajomstvo. Na základe Akčného plánu boja proti
daňovým podvodom sa novelizáciou zavádza nový paragraf - § 19a. Veľkou zmenou, na ktorú sa musia podni-
katelia pripraviť, je nepochybne rozšírenie okruhu povinných osôb, ktoré budú musieť doručovať podania elek-
tronickými prostriedkami finančnej správe. Zavádza sa tiež nový pojem – index daňovej spoľahlivosti.

DANE A ÚČTOVNÍCTVO
25Spotrebné dane a ich uplatňovanie v praxi (Ing. Juraj Válek, PhD.) . . .

Spotrebné dane predstavujú nepriame dane selektívneho charakteru, ktoré sa vzťahujú len na konkrétny
druh tovaru. Príslušné tovary podliehajú zdaneniu v krajine ich použitia. Môžu byť dodané bez dane do da-
ňového skladu v rámci európskeho jednotného trhu. Dňa 11. novembra 2017 sa schválil zákon, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

41Dary v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov (Ing. Martina Oravcová). . .
Hoci je darovacia zmluva upravená iba v Občianskom zákonníku, táto právna úprava sa používa aj v rámci
obchodnoprávnych vzťahov, ktoré vznikajú medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti. Spôsob úč-
tovania poskytnutého daru závisí od toho, či ide o peňažný alebo nepeňažný dar. Pretože jednoduché úč-
tovníctvo je účtovníctvo „daňové“, pri účtovaní sa musí zobrať do úvahy, že poskytnutý dar nie je uznaným
daňovým výdavkom.

65
Dodanie služby z pohľadu daní v príkladoch + test
(Ing. Nadežda Cígerová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V podvojnom účtovníctve sa výnos z poskytnutej služby účtuje do účtovného obdobia, s ktorým vecne
a časovo súvisí na účet 602 – Tržby z predaja služieb. V jednoduchom účtovníctve sa v peňažnom denníku
účtuje príjem zahrnovaný do základu dane v členení predaj (výrobkov) a služieb. Netreba si zamieňať ter-
mín „služby oslobodené od DPH“ (kedy nárok na odpočítanie DPH obmedzuje § 49 ods. 3 zákona) a termín
„prenos daňovej povinnosti“ (kedy nárok na odpočítanie DPH vzniká.

PRÁVO V PODNIKANÍ
87Pôžička od spoločníka z pohľadu dane z príjmov (Ing. Iveta Petrovická) . .

Jednou z možností, ako môže spoločnosť s. r. o. rýchlo a jednoducho získať finančné prostriedky pre svoju
aktuálnu potrebu, je pôžička od spoločníkov, prípadne od inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Ne-
gatívom tohto spôsobu substitúcie vlastných zdrojov môže byť celkový nepriaznivý pohľad na spoločnosť.
V čase krízového hospodárskeho vývoja spoločnosti však spoločníci často nemajú inú možnosť, ako
siahať po poskytovaní pôžičiek z vlastného vrecka.

104
Predaj tovarov a služieb prostredníctvom zľavových portálov
(Ing. Anton Kolembus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkciou zľavového portálu je sprostredkovanie samotného predaja tovarov/služieb, pričom prevádzkova-
teľ portálu samotné tovary/služby od zariadení nenakupuje, a teda ich ani nepredáva. Zinkasované finanč-
né prostriedky prevádzkovateľom portálu od konečných spotrebiteľov sú odosielané dodávateľom tovaru
alebo služieb znížené o cenu služieb poskytnutých zariadeniam. Konečnému spotrebiteľovi je po zaplatení
tovaru alebo služby zaslaný kupón (voucher) od prevádzkovateľa portálu v dohodnutej zľavnenej cene.
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113
Zníženie základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným
(JUDr. Ing. Michaela Sýkorová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V prípade, ak sa spoločnosť s ručením obmedzeným rozhodne znížiť základné imanie, musí dodržať viace-
ro zákonom stanovených povinností. Ako postupovať, aké lehoty je dôležité dodržať a ako jednotlivé úkony
pri znížení základného imania zaúčtovať, to sa dočítate v článku na príklade jednoosobovej spoločnosti
s ručením obmedzeným.

118
Kamerové systémy podľa zákona o ochrane osobných údajov
(JUDr. Marcela Macová, PhD.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov môžeme spracúvať osobné údaje vo viacerých kamerových
systémoch. Ide hlavne o monitorovanie priestorov prístupných verejnosti, monitorovanie podľa osobitného
zákona, monitorovanie priestorov neprístupných verejnosti, monitorovanie na marketingové účely, monitoro-
vanie zamestnancov na pracovisku alebo autokamery.

MEDZINÁRODNÉ ZDAŇOVANIE

123
Vznik stálej prevádzkarne a uplatňovanie metód na zamedzenie
dvojitého zdanenia (Ing. Miroslava Brnová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miesto na podnikanie môže rovnako zakladať vznik stálej prevádzkarne od začiatku podnikateľskej činnos-
ti aj v prípade, ak v skutočnosti síce existovalo veľmi krátke časové obdobie, ale bolo to len preto, že bolo
predčasne zrušené v dôsledku určitých špecifických okolností. Môže nastať situácia, kedy podnik alebo
občan, ktorý je rezidentom jedného štátu, nazývaný štát rezidenta, resp. štát príjemcu, a ktorý poberá príj-
my zo zdrojov na území druhého štátu, štátu zdroja, podlieha zdaneniu týchto príjmov v obidvoch štátoch.

...A ÚČTOVNÍCTVO JE JEDNODUCHÉ

143
Nákup majetku na splátky v jednoduchom účtovníctve
(Ing. Eva Gášpárová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pri obstaraní majetku kúpou je možné, po dohode s dodávateľom, náklady na obstaranie uhradiť vo viace-
rých splátkach. O majetku obstaranom na splátky sa v účtovníctve účtuje od okamihu prevzatia majetku
a ak ide o dlhodobý majetok, daňovo sa odpisuje odo dňa uvedenia do užívania, bez ohľadu na okamih na-
dobudnutia vlastníckeho práva k majetku. Výhrada vlastníckeho práva predstavuje jeden z možných pro-
striedkov zabezpečenia práva predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny.

PRACOVNÉ PRÁVO

151
Aktuálne k zamestnanosti a s ňou súvisiacim sociálnym záležitostiam
aj z daňového aspektu (Ing. Valéria Jarinkovičová a kolektív) . . . . . . .
Príspevok sa zaoberá aktuálnou problematikou práce, zamestnanosti a s ňou súvisiacimi sociálnymi vecami,
vrátane sociálnych služieb a novo pripravovanými opatreniami, a to tiež z aspektu zákona č. 595/2003 Z. z.

RIEŠIME VAŠE PROBLÉMY
179Vy sa pýtate – my odpovedáme

Na otázky čitateľov odpovedajú naši odborní poradcovia.

190DAŇOVÁ KAVIAREŇ
Vynikajúci manažér dokáže svojich hráčov presvedčiť, že sú lepší, než si myslia. 3



Prešlo Zbierkou zákonov
– Vyhláška č. 254/2017 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa

mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a re-
štrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Účinnosť: 1. novembra 2017

– Zákon č. 249/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov

Účinnosť: 1. januára 2018

– Zákon č. 238/2017 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronic-
kej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony [čl. II Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), čl. III Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplat-
koch, čl. IV Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch, čl. VI Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení ]

Účinnosť: 1. novembra 2017,
1. januára 2018 (čl. I bod 42, čl. IV body 14 až 17, čl. V a čl. IX),

1. februára 2018 (čl. I bod 90 § 60f ods. 5 až 7),
1. apríla 2018. [čl. I bod 78 § 56 ods. 1 písm. g) piaty bod]
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Finančný spravodajca 2017
– Príspevok č. 12 – Oznámenie MF SR č. MF/017957/2017-721 o určení vzorov tlačív

podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v sú-
vislosti s príjmami zo závislej činnosti

Finančná správa informuje
Daňový bonus na dieťa študujúce v zahraničí
Nárok na daňový bonus na dieťa si môže
zamestnanec uplatniť u zamestnávateľa
podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov (ďa-
lej len „ZDP“) ako daňové zvýhodnenie,

a to buď v priebehu zdaňovacieho obdobia
– kalendárneho roka alebo po jeho skonče-
ní. V priebehu kalendárneho roka daňový
bonus znižuje preddavky na daň z príjmov
zo závislej činnosti zamestnanca.

Daňový bonus na začiatku školského/akademického roka
Zamestnanec si môže uplatniť u zamest-
návateľa nárok na daňový bonus (ďalej
len „DB“) v priebehu zdaňovacieho obdo-
bia, a to už od začiatku štúdia – na die-
ťa, ktoré sa považuje za dieťa nezaopatrené

podľa zákona o prídavku na dieťa. Ide o die-
ťa sústavne sa pripravujúce na svoje bu-
dúce povolanie denným štúdiom na
strednej alebo vysokej škole, t. j. dieťa po
skončení povinnej školskej dochádzky – od



16 rokov veku najdlhšie do mesiaca,
v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku.

Sústavnou prípravou dieťaťa na povolanie
podľa zákona o prídavku na dieťa je aj iné
štúdium alebo výučba, aj štúdium v za-
hraničí, ak sú svojím rozsahom a úrovňou

podľa rozhodnutia Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „minis-
terstvo“) postavené na úroveň štúdia na ško-
lách v SR [§ 4 ods. 5 písm. a) zákona o prí-
davku na dieťa], a to v prípade zahraničného
štúdia rozhodnutím o rovnocennosti štú-
dia so štúdiom v SR.

Aktuálne z daní a účtovníctva

5

A

Uplatnenie a preukázanie nároku na DB
Nárok na DB na študujúce dieťa (po
16r.veku) si zamestnanec u zamestná-
vateľa uplatňuje podpisom v tlačive „Vy-
hlásenie k uplatneniu nezdaniteľnej čas-
ti na daňovníka a daňového bonusu“
(ďalej len „Vyhlásenie“) pričom tento nárok

na DB je povinný preukázať príslušnými
dokladmi. Vo Vyhlásení – v III. časti uvedie
údaje o dieťati a predloží zamestnávateľovi
Potvrdenie o návšteve školy – platné na
školský/akademický rok.

Štúdium v zahraničí a preukázanie nároku na DB
Ak ide o štúdium v zahraničí, zamestna-
nec je povinný zamestnávateľovi okrem
potvrdenia o štúdiu predložiť aj rozhodnu-
tie o rovnocennosti štúdia so štúdiom
v SR, a to vždy na začiatku štúdia.

V ďalšom akademickom roku už uvedené
potvrdenie o rovnocennosti nepredkladá.
Rozhodnutie vydáva Ministerstvo školstva
SR – Strediska pre uznávanie a vydávanie
dokladov o vzdelaní (SUDV).

Výnimka!

Pre zjednodušenie postupu ministerstvo uverejňuje na svojej internetovej stránke www.minedu.sk pre každý
akademický rok zvlášť zoznam „rovnocenných“ – uznaných vysokých škôl v jednotlivých štátoch EÚ,
EHS a Švajčiarsku, pre ktoré nie je potrebné žiadať o uvedené rozhodnutie.

Link : http://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/;

V týchto prípadoch – škôl, uvedených v zozname, nemusia zamestnanci predkladať zamestnávateľovi roz-
hodnutie ministerstva - SUDV o rovnocennosti štúdia so štúdiom v SR.

�

Študenti ostatných zahraničných škôl,
neuvedených v zozname ministerstva:

Pre posúdenie štúdia v zahraničí na iných
vysokých školách, ktoré nie sú uvedené
v zozname, štúdia na stredných školách

a ostatných vzdelávacích ustanovizniach sa
postupuje formou podania žiadosti o posú-
denie rovnocennosti štúdia, na základe kto-
rej vydáva ministerstvo rozhodnutie o rovno-
cennosti štúdia v zahraničíz hľadiska sústav-
nej prípravy dieťaťa na budúce povolanie.

Výnimka!

Oznam ministerstva: Zahraničná stredná škola LEAF Academy, Sasinkova 13, Bratislava poskytuje

Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup. Využite daňovú
pohotovosť, viac na www.danovecentrum.sk.



štúdium, ktoré je postavené na úroveň osobitného plnenia povinnej školskej dochádzky, a preto sa považuje
za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie.

�

Príklad č. 1: DB a začatie štúdia na škole v zahraničí

Za akých podmienok si môže rodič - zamestnanec uplatniť nárok na daňový bonus za dieťa, ktoré štu-
duje na strednej škole v zahraničí?

Ak dieťa zamestnanca začne študovať strednej na škole v zahraničí, na posúdenie nároku na daňový bonus je
potrebné, aby daňovník, ktorý si uplatňuje nárok na daňový bonus predložil zamestnávateľovi doklady, že dieťa
sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom - potvrdenie o návšteve školy, a tiež dokladom, ktorým je rozhodnu-
tie Ministerstva školstva SR, že štúdium alebo výučba na tejto zahraničnej škole je svojím rozsahom a úrovňou
postavené na rovnocennú úroveň štúdia na stredných školách, na našom území.

�

Príklad č. 2: DB a štúdium v zahraničí (program Erazmus)

Má rodič nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré študuje v zahraničí cez program Erazmus?

Ak ide o štúdium na vysokých školách, uvedených v zozname Ministerstva školstva SR, platného pre akade-
mický rok 2017/2018, alebo ak ku štúdiu na škole neuvedenej v tomto zozname bolo vydané rozhodnutie
o rovnocennosti štúdia so štúdiom v SR, takéto dieťa sa považuje za nezaopatrené pre účely uplatnenia daňo-
vého bonusu a nárok na daňový bonus mu vzniká.

�

Príklad č. 3: Štúdium na zahraničnej vysokej škole a potvrdenie

Je potrebné k uplatneniu daňového bonusu na dieťa doručiť zamestnávateľovi za každý akademický
rok okrem potvrdenia o návšteve školy aj rozhodnutie z Ministerstva školstva, ktorým potvrdzuje, že
zahraničná vysoká škola spĺňa kritériá našich vysokých škôl. Alebo stačí, keď zamestnanec toto roz-
hodnutie prinesie len raz, a to na začiatku štúdia (september 2016) alebo spomínané rozhodnutie platí
počas celého štúdia na zahraničnej vysokej skole a v septembri 2017 rozhodnutie z Ministerstva škol-
stva nebude musieť predložiť?

Ak pri nástupe (do prvého ročníka- v septembri 2016) na zahraničné štúdium Ministerstvo školstva SR posúdilo,
že toto štúdium je rovnocenné so štúdiom v SR, alebo škola je uvedená v zozname rovnocenných škôl z minis-
terstva, rozhodnutie rodič – zamestnanec už nepredkladá. Rodič má nárok na uplatnenie daňového bonusu za
splnenia ostatných podmienok - výška zdaniteľných príjmov...atď., a preukázanie splnenia uvedených podmie-
nok t.j. ak predloží zamestnávateľovi v ďalších akademických rokoch „len“ potvrdenie o návšteve školy.

Rovnocennosť štúdia v zahraničí je zverejnená na internetovej stránke uvedeného ministerstva - Informácie
o uznávaní dokladov o vzdelaní sú na http://www.minedu.sk/ uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-
kvalifikacii-zo-zahranicia/, kde je zverejnený zoznamu uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS a Švajčiarsku pre
účely posúdenia štúdia v zahraničí - akademický rok 2017/2018.

�

Príklad č. 4: DB a štúdium na dvoch zahraničných vysokých školách

Dieťa našej zamestnankyne študuje na Karlovej univerzite v Prahe, v akademickom roku 2017/2018
končí 1.stupeň vysokoškolského štúdia. Za veľmi dobré študijné výsledky bola vyslaná na študijný
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pobyt do Dánska, z toho dôvodu má presunuté skúšky na február 2019. Za ktorý mesiac naposledy má
mať matka dieťaťa vyplatený daňový bonus, ak v septembri 2017 priniesla potvrdenie o návšteve školy
– KU v Prahe a tiež potvrdenie o vyslaní na ďalšiu zahraničnú školu v Dánsku?

Ak matka preukázala nárok na DB potvrdením o návšteve školy – KU v Prahe, nárok na DB jej vzniká od sep-
tembra 2017, aj v prípade, že v rámci mobility medzi vysokým školami študuje v zahraničí na inej vysokej ško-
le. Podotýkame, že pre účely DB sa za nezaopatrené dieťa považuje aj dieťa počas štúdia prvého stupňa vy-
sokej školy dennou formou.

�

Príklad č. 5: DB a potvrdenie o rovnocennosti štúdia v zahraničí

Musí rodič dieťaťa, študujúceho v zahraničí, každoročne predkladať potvrdenie Ministerstva školstva
SR o rovnocennosti zahraničného štúdia so štúdiom v SR a aj potvrdenie o návšteve školy?

Každoročne – na začiatku každého akademického roka je povinný rodič preukázať vznik nároku na uplatnenie
daňového bonusu (ak si tento nárok uplatňuje mesačne u zamestnávateľa), najneskôr však po skončení zda-
ňovacieho obdobia ku vykonaniu ročného zúčtovania (marec nasledujúceho roka) alebo týmto dokladom pre-
ukazuje nárok na daňový bonus, uplatnený v daňovom priznaní.

Pokiaľ ide o doklad preukazujúci rovnocennosť štúdia v zahraničí so štúdiom v SR, toto rozhodnutie sa pred-
kladá iba pri začatí štúdia/resp. pri zmene uplatnenia daňového bonusu z tohto titulu. Rozhodnutie sa nepred-
kladá, ak ide o vysokú školu zo zverejneného zoznamu Ministerstva školstva SR na www.minedu.sk.

�

Príklad č. 6: DB a štúdium na strednej škole v zahraničí – originál dokladu alebo kópia

Dieťa zamestnanca študuje na strednej škole v Českej republike. Musí zamestnanec predložiť originál
dokladu o štúdiu alebo overenú fotokópiu? A ako je to s overením rovnocennosti škôl?

V prípade štúdia na zahraničnej škole zamestnanec preukazuje nárok na priznanie daňového bonusu v prvom
roku štúdia aj rozhodnutím Ministerstva školstva SR, že štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom v Slo-
venskej republike. Zákon o dani z príjmov neustanovuje, či má zamestnanec povinnosť preukazovať zamest-
návateľovi nárok na priznanie daňového bonusu originálmi dokladov alebo kópiami z nich vyhotovenými.

Ak má zamestnávateľ pochybnosti o pravosti dokladu alebo iné pochybnosti, môže požiadať zamestnanca
o predloženie originálu potvrdenia a na kópii si potvrdiť zhodu s originálom.

�

Príklad č. 7: DB a potvrdenie o štúdiu v zahraničí v cudzom jazyku

Zamestnanec predložil k daňovému bonusu kópie dokladov v nemeckom jazyku. Musí byť doklad
o štúdiu preložený do slovenčiny? Treba predložiť tzv. úradný preklad?

Ak zamestnanec predložil doklad vyhotovený v inom ako štátnom jazyku, môže zamestnávateľ požiadať za-
mestnanca o poskytnutie prekladu predloženého dokladu.

Ak má zamestnávateľ pochybnosti o správnosti takto predloženého prekladu, môže požiadať zamestnanca o pred-
loženie úradne overeného prekladu aspoň k nahliadnutiu, pričom (v súlade s § 37 ods. 5 ZDP) si môže na účely ďal-
šieho spracovania údajov vyhotoviť kópiu predloženého originálu dokladu. Pokiaľ si zamestnávateľ sám vie

Aktuálne z daní a účtovníctva
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zabezpečiť preloženie dokladu, potom zamestnanca nemusí žiadať o poskytnutie prekladu predloženého dokladu.
Teda pre preukázanie, že dieťa ďalej študuje - potvrdenie o môže/nemusí byť preložené, ak v prechádzajúcom
roku predložil preložený originál ministerstvu pre účely posúdenia rovnocennosti, aj zamestnávateľovi. Úrad-
ný preklad sa nevyžaduje.

V prípade, že zamestnanec predloží zamestnávateľovi len kópie dokladov a zamestnávateľ má pochybnosti
o správnosti alebo pravdivosti predložených dokladov, môže požiadať zamestnanca o predloženie originálov týchto
dokladov a ich k nahliadnutiu a k porovnaniu s predloženými kópiami týchto dokladov.

�

Príklad č. 8: Nárok na DB a obdobie medzi I. a II. stupňom VŠ (v zahraničí)

Má zamestnanec nárok na výplatu daňového bonusu na dieťa, ktoré v júni 2017 ukončilo bakalárske
štúdium vysokej školy a bude pokračovať v štúdiu na II. stupni - magisterské štúdium od septembra
2017 na zahraničnej vysokej škole. Má nárok DB a od kedy? Je to aj za obdobie prázdnin?

Obdobie prázdnin pred pokračovaním štúdia na druhom stupni vysokoškolského štúdia sa považuje za obdo-
bie sústavnej prípravy a počas tohto obdobia má daňovník nárok na daňový bonus na vyživované dieťa. Je to
aj v prípade, ak dieťa pokračuje v štúdiu na zahraničnej VŠ, ak toto štúdium na tejto škole sa považuje za prí-
pravu na budúce povolanie aj z hľadiska rovnocennosti štúdia so štúdiom v SR, a to na základe rozhodnutia
Ministerstva školstva SR.

�
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Informácie sú na stránke ministerstva :
www.minedu.sk, v časti „Uznávanie dokla-
dov o vzdelaní zo zahraničia, Posúdenie štú-
dia v zahraničí pre zdravotné poisťovne, So-
ciálnu poisťovňu, daňový bonus...“. Minister-
stvo poverilo uvedeným výkonom Stredisko

na uznávanie dokladov o vzdelaní o posú-
denie daného štúdia na účely vydania po-
tvrdenia pre priznanie prídavkov na deti,
daňové úľavy, zdravotné a sociálne poiste-
nie, a tiež vydalo zoznam rovnocenných
zahraničných škôl.

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo, Október 2017

Informácia k uplatňovaniu oslobodenia od dane podľa § 47 ods. 6 zákona
o DPH pri poskytnutí služby prepravy tovaru alebo pri jej obstaraní a pri
ďalších službách
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
informuje hlavne dopravcov a zasielateľ-
ské firmy, ktoré zabezpečujú prepravu to-
varu, ktorý je vyvážaný do tretieho štátu,
alebo ktorý je pod colným opatrením podľa
§ 18 ods. 2 zákona o DPH a taktiež aj

ostatné firmy, ktoré poskytujú služby vzťahu-
júce sa na predmetný tovar, že v nadväznosti
na závery Súdneho dvora EÚ v rozsudku
C-288/16 „L.Č.“ IK z 29. júna 2017, sa zásad-
ne mení aplikácia ustanovenia § 47 ods. 6
zákona o DPH.

Poznámka:

Viac informácii k problematike uplatňovania oslobodenia od dane podľa § 47 ods. 6 zákona o DPH je možné
nájsť v Usmernení k uplatňovaniu oslobodenia od dane pri vývoze služieb podľa § 47 ods. 6 zákona o DPH na

Uvítali by ste konkrétnu tému z daňovej oblasti? Pošlite svoj tip na horni-
kova@pp.sk.



portáli Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk) v časti Daňoví a colní špecialisti/Dane/Metodické
usmernenia/Nepriame dane.

�

Postup uplatňovania oslobodenia od dane podľa § 47 ods. 6 zákona o DPH
v súlade s výkladom SD EÚ

Príklad č. 1

Tuzemský platiteľ dane A (ďalej len SK dopravca) na základe objednávky od tuzemského platiteľa
dane B (ďalej len SK zasielateľ) vykonal prepravu tovaru zo SR do Nórska v cene 1 200 eur.

SK zasielateľ obstaranú prepravu fakturoval tuzemskému vývozcovi tovaru (ďalej len SK vývozca).

SK dopravca vyhotoví pre SK zasielateľa za poskytnutú prepravu tovaru zo SR do Nórska faktúru s uplatne-
ním dane, ZD = 1 000 eur, 20 % DPH = 200 eur, spolu 1 200 eur.

SK zasielateľ vyhotoví pre SK vývozcu faktúru s oslobodením od dane.
�

Príklad č. 2

SK dopravca prijal zálohu v sume 600 eur od SK zasielateľa na vykonanie prepravy tovaru zo SR do
Srbska. Predmetnú prepravu tovaru v celkovej sume 1 200 eur vykonal SK dopravca v nasledujúcom
kalendárnom mesiaci.

SK zasielateľ obstaranú prepravu bude fakturovať SK vývozcovi.

SK dopravca vyhotoví pre SK zasielateľa na prijatú zálohu faktúru s uplatnením dane, t. j. ZD = 500 eur, 20 %
DPH = 100 eur, spolu 600 eur a takisto po poskytnutí prepravy tovaru zo SR do Srbska vyhotoví pre SK zasie-
lateľa faktúru s uplatnením dane, t. j. ZD = 1 000 eur, 20 % DPH = 200 eur, spolu 1 200 eur od ktorej odpočíta
zaplatenú zálohu, t. j. ZD = - 500 eur, 20 % DPH = - 100 eur, spolu - 600 eur; k úhrade ZD = 500 eur, 20 % DPH
= 100 eur, spolu 600 eur;

SK zasielateľ vyhotoví pre SK vývozcu faktúru s oslobodením od dane.
�

Príklad č. 3

Na základe objednávky český dopravca (ďalej len CZ dopravca) vykonal pre SK zasielateľa prepravu
tovaru zo SR do Nórska v cene 2 000 eur. SK zasielateľ obstaranú prepravu fakturoval SK vývozcovi.

SK zasielateľ prijatú prepravu tovaru od CZ dopravcu „samozdaní“ podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH, t. j. v da-
ňovom priznaní v riadku 11 uvedie sumu 2 000 eur, v riadku 12 uvedie sumu 400 eur; v prípade splnenia prí-
slušných podmienok si môže odpočítať daň v riadku 21. SK zasielateľ vyhotoví pre SK vývozcu faktúru s oslo-
bodením od dane.

�

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR
Október 2017
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Metodický pokyn k posudzovaniu prevádzkarne na účely dane z pridanej
hodnoty
Finančné riaditeľstvo SR vydáva metodický
pokyn k posudzovaniu prevádzkarne na úče-
ly dane z pridanej hodnoty na základe pre-
hodnotenia postupu pri posudzovaníexisten-
cie tzv. pasívnej prevádzkarne v zmysle

vykonávacieho nariadenia č. 282/2011 na
území Slovenskej republiky. Zároveň sa ruší
Usmernenie k uplatňovaniu § 4 ods. 7 záko-
na o DPH zo dňa 30. 6. 2009.

10

1. diel Pojem „prevádzkareň“ na účely dane z pridanej hodnoty
Z ustanovenia § 4 ods. 5 zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“)
vyplýva, že na účely tohto zákona sa pre-
vádzkarňou rozumie stále miesto podnika-
nia, ktoré má personálne a materiálne vyba-
venie potrebné na výkon podnikania.

To znamená, že v prípade prevádzkarne
na účely DPH, teda na účely registrácie pre
DPH ako aj určenia miesta dodania služby,
musí ísť o prevádzkareň, ktorá sa vyznaču-
je určitou stálosťou a existenciou personál-
neho a materiálneho vybavenia potrebné-
ho na vykonávanie ekonomickej činnosti
z miesta prevádzkarne.

Koncept prevádzkarne bol riešený na 86.
zasadnutí Výboru pre DPH pri Európskej
komisii v dňoch 18. a 19. 3. 2009, a to v sú-
vislosti s určením miesta dodania elektriny.

Bolo konštatované, že ak majú stále pre-
vádzkarne existovať, je nevyhnutné, aby
spoločnosť mala v členskom štáte, v kto-
rom deklaruje existenciu prevádzkarne, za-
riadenie určitej minimálnej veľkosti s trvalý-
mi ľudskými a technickými zdrojmi.

V zmysle záverov Výboru pre DPH platí, že
ak má zahraničná osoba v Obchodnom re-
gistri SR zapísanú organizačnú zložku, ešte
to automaticky neznamená, že má na účely
DPH prevádzkareň.

Ak má organizačná zložka spĺňať krité-
riá prevádzkarne na účely DPH, musí
mať personálne a materiálne vybavenie
potrebné na výkon ekonomickej činnos-
ti, z ktorej dosahuje príjem, a musí vyka-
zovať znaky stálosti deklarujúce vyko-
návanie ekonomickej činnosti za proti-
hodnotu na určitej pokračujúcej báze.

Rozhodnutia Súdneho dvora EÚ
Problematika prevádzkarne je riešená
vo viacerých rozhodnutiach Súdneho
dvora EÚ, z ktorých možno vyvodiť, že stá-
la prevádzkareň sa vyznačuje dostatoč-
ným stupňom stálosti a vhodnou štruktúrou
vyhovujúcou z hľadiska ľudských a technic-
kých zdrojov, ktoré jej umožňujú prijímať
a využívať služby, ktoré sa jej poskytujú,
na vlastné potreby. Z ustálenej judikatúry

Súdneho dvora EÚ vyplýva, že z daňové-
ho hľadiska je najužitočnejším, a teda pred-
nostným hraničným ukazovateľom na úče-
ly určenia miesta poskytovania služieb
miesto, kde má zdaniteľná osoba sídlo svo-
jej ekonomickej činnosti.

Zohľadnenie inej prevádzky ako je sídlo pri-
chádza do úvahy len v prípade, že toto

Zamerajte svoju reklamu cielene. Ponúkame nezávislý mediálny priestor.
Kontaktujte nás na inzercia@pp.sk.



sídlo nevedie k racionálnemu riešeniu ale-
bo vytvára konflikt s iným členským štátom.

Tento výklad platí aj v rámci článku 44 smer-
nice o DPH (§ 15 ods. 1 zákona o DPH).

Aktuálne z daní a účtovníctva
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Rozhodnutia:

– V rozhodnutí vo veci C-168/84 Gunter Berkholz(1) Súdny dvor EÚ uviedol, že služby nemožno považovať
za poskytnuté v prevádzke inej ako sídlo podniku, ak prevádzka nemá určitú minimálnu veľkosť a nie sú
permanentne prítomné potrebné ľudské ako aj technické zdroje nevyhnutné na poskytovanie služieb.

– V ďalších dvoch rozhodnutiach C-190/95 ARO Lease a C-390/96 Lease Plan Luxembourg bola posudzo-
vaná existencia prevádzkarne v prípade prenájmu automobilov leasingovou spoločnosťou. Pokiaľ ide o roz-
hodnutie vo veci ARO Lease (2) Súdny dvor EÚ konštatoval, že dôsledkom toho, aby sa prevádzkareň
mohla účelne považovať, v rámci výnimky z prioritného kritéria sídla, za miesto poskytnutia služby zdaniteľ-
nej osoby, musí na dostatočnej úrovni zabezpečovať stálosť a organizáciu, ktorá z hľadiska ľudského a ma-
teriálneho vybavenia je schopná poskytovať predmetné služby samostatne.

Ak leasingová spoločnosť nemá v členskom štáte ani vlastný personál, ani organizačnú zložku, ktorá na dos-
tatočnej úrovni zabezpečuje stálosť, ktorá môže uzatvárať zmluvy alebo prijímať rozhodnutia o správe, a teda
ktorá je schopná samostatne poskytovať predmetné služby, nemožno mať za to, že táto leasingová spoloč-
nosť má stálu prevádzkareň v danom členskom štáte.
– V rozhodnutí vo veci C-390/96 Lease Plan(3) bolo obdobne konštatované, že zriadenie odlišného sídla

(prevádzkarne) od hlavného sídla podnikania je možné len v prípade, ak sa takéto sídlo vyznačuje dosta-
točným stupňom trvalosti a adekvátnou štruktúrou, z hľadiska ľudských a technických zdrojov, na dodáva-
nie dotknutých služieb na nezávislom základe. Súdny dvor EÚ teda v predmetnom spore opäť dospel k ná-
zoru, že keď nemá leasingová spoločnosť v členskom štáte k dispozícii buď vlastný personál alebo štruktú-
ru vyznačujúcu sa dostatočným stupňom trvalosti na poskytnutie rámca, v ktorom môžu byť vyhotovené
zmluvy alebo uskutočnené manažérske rozhodnutia, aby sa tým pádom zaručilo poskytovanie predmet-
ných služieb na nezávislom základe, nemôže sa takáto spoločnosť považovať za spoločnosť so stálou pre-
vádzkou v danom štáte.

– Rovnako v rozhodnutí vo veci C-73/06 Planzer Luxembourg, Súdny dvor EÚ konštatoval, že v súlade
s ustálenou judikatúrou v oblasti DPH pojem stála pobočka (prevádzkareň) vyžaduje minimálnu súdržnosť
dosiahnutú spojením ľudských a technických prostriedkov, ktoré sú potrebné k poskytnutiu určitých služieb.

�

Na základe záverov Výboru pre DPH ako aj
uvedených rozhodnutí Súdneho dvora EÚ,
ak má organizačná zložka zahraničnej osoby
zriadená na území Slovenskej republiky (ďa-
lej len „v tuzemsku“) spĺňať kritériá prevádz-
karne na účely DPH, je potrebné skú-
mať faktory nevyhnutné pre existenciu
prevádzkarne, ako je dostatočný stupeň
stálosti, nezávislosť, resp. samostatnosť pri
poskytovaní plnení, personálne a materiálne

vybavenie potrebné na výkon ekonomickej
činnosti z miesta prevádzkarne za protihod-
notu.

Pod pojmom prevádzkareň v zmysle § 4
ods. 5 zákona o DPH je teda potrebné rozu-
mieť stále miesto vykonávania samostatnej
a nezávislej ekonomickej činnosti, ktoré dis-
ponuje na jednej strane materiálnym vybave-
ním (napr. kancelárske priestory, v ktorých

Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.danovecentrum.sk a zís-
kajte online prístup ku všetkým daňovým a účtovným informáciám. Volajte
+421 41 70 53 222.



alebo z ktorých sa poskytuje alebo sa za-
bezpečuje poskytovanie ekonomickej čin-
nosti) a na strane druhej personálnym vyba-
vením (personál, resp. zamestnanci, ktorí sú
k dispozícii), ktoré sú potrebné na vykoná-
vanie ekonomickej činnosti za protihodnotu
z tohto miesta.

Ak zahraničná osoba so sídlom mimo tu-
zemska poskytne jednorázovo nejaké pl-
nenie s miestom dodania v tuzemsku, na-
príklad poskytne stavebné práce, kedy po
skončení stavebných prác alebo dodaní
diela nepokračuje v ekonomickej činnosti
za protihodnotu s miestom dodania v tu-
zemsku voči iným osobám, nie je splne-
ná podmienka stálosti, a teda nie sú napl-
nené znaky prevádzkarne. Pritom časové

hľadisko jednorázovo vykonávanej činnosti
nie je podstatné. Pre existenciu prevádz-
karne je charakteristické, že sa vyznačuje
určitým prvkom stálosti, teda vykonávaním
ekonomickej činnosti voči viacerým odbe-
rateľom za protihodnotu na pokračujúcom
základe. Ak nie je splnená podmienka
dostatočnej stálosti miesta, kde pôsobí
vlastný personál, a ak sa z tohto miesta
nevykonáva samostatná a nezávislá
ekonomická činnosť, nejde o prevádz-
kareň na účely DPH.

Skutočnosť, že existuje stála prevádzkareň
na účely dane z príjmov, ešte automaticky
neznamená, že táto stála prevádzkareň je
aj prevádzkarňou na účely dane z pridanej
hodnoty.
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2. diel Prevádzkareň na účely registrácie pre DPH
Na účely registrácie pre DPH podľa § 4 zá-
kona o DPH je možné vziať do úvahy len
prevádzkareň, ktorá spĺňa kritériá uvedené
v § 4 ods. 5 zákona o DPH. Ako už bolo uve-
dené, dôležitou podmienkou pre existenciu
prevádzkarne je dostatočný stupeň trvalos-
ti a stálosti, teda určitá organizácia, ktorá
z hľadiska ľudského a materiálneho vybave-
nia je schopná poskytovať plnenia samo-
statne z miesta prevádzkarne za protihod-
notu. Ide napríklad o možnosť dojednávať
z miesta prevádzkarne obchody, uzatvárať
a vyhotovovať zmluvy (v závislosti od cha-
rakteru ekonomickej činnosti vykonávanej
z miesta prevádzkarne), uskutočňovať
manažérske rozhodnutia týkajúce sa čin-
nosti prevádzkarne, prijímať platby, vykoná-
vať konkrétnu ekonomickú činnosť voči tre-
tím osobám za protihodnotu, a pod.). Musí
ísť pritom o ekonomickú činnosť, z ktorej sa
dosahuje príjem, teda nie len o činnosť vy-
konávanú napr. pre svojho zriaďovateľa so

sídlom v zahraničí. Aj keď sa v uvedených
rozsudkoch Súdneho dvora EÚ pojedná-
va o službe, tie isté kritériá sa vzťahujú aj
na dodanie tovaru, ak má dodanie tovaru
uskutočniť zahraničná osoba prostred-
níctvom svojej prevádzkarne.

V zmysle definície prevádzkarne sa teda
vyžaduje aktívna činnosť vykonávaná
z miesta prevádzkarne, či už ide o dodanie
tovaru alebo poskytovanie služieb za proti-
hodnotu.

Ak organizačná zložka zahraničnej osoby
zriadená v tuzemsku spĺňa kritériá prevádz-
karne, na uvedenú osobu sa vzťahuje regis-
tračná povinnosť pre DPH podľa § 4 zákona
o DPH.

Ak má právnická osoba alebo fyzická osoba
so sídlom alebo miestom podnikania v za-
hraničí, zriadenú v tuzemsku organizačnú

Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.mzdovecentrum.sk a zís-
kajte online prístup ku všetkým mzdovým a personálnym informáciám. Volajte
+421 41 70 53 222.



zložku, ale táto nespĺňa kritériá prevádz-
karne na účely DPH, na registráciu pre
DPH sa neuplatní ustanovenie § 4 zákona
o DPH. V prípade, keď zahraničná osoba
začne v tuzemsku vykonávať činnosť, ktorá

je predmetom dane, okrem dovozu tovaru,
je povinná podať žiadosť o registráciu pre
DPH podľa § 5 zákona o DPH na Daňovom
úrade Bratislava.

Aktuálne z daní a účtovníctva
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3. Prevádzkareň v zmysle vykonávacieho nariadenia č. 282/2011
Pri posudzovaní prevádzkarne, pokiaľ ide
o miesto zdaniteľných transakcií, je po-
trebné poukázať na vykonávacie nariade-
nie Rady (EÚ) č. 282/2011, ktorým sa usta-
novujú vykonávacie opatrenia smernice
2006/112/ES o spoločnom systéme dane
z pridanej hodnoty (ďalej len „vykonávacie
nariadenie“). V článku 11 ods. 1 tohto naria-
denia sa v nadväznosti na nové pravidlá
miesta dodania služieb definuje prevádzka-
reň na účely určenia miesta dodania služby
podľa článku 44 smernice 2006/112/ES
o spoločnom systéme DPH (§ 15 ods. 1 zá-
kona o DPH) ako akákoľvek prevádzkareň
iná ako sídlo ekonomickej činnosti uvede-
né v článku 10 tohto nariadenia, ktorá sa
vyznačuje dostatočným stupňom stálosti
a vhodnou štruktúrou vyhovujúcou z hľadi-
ska ľudských a technických zdrojov, ktoré
jej umožňujú prijímať a využívať služby, kto-
ré sa jej poskytujú, na jej vlastné potreby.

Po účinnosti vykonávacieho nariadenia aj
na základe konzultácií Ministerstva financií
SR so zástupcami iných členských štátov
bol na území SR prezentovaný taký výklad
článku 11 ods. 1 tohto nariadenia, že pre-
vádzkareň zákazníka nemusí spĺňať pod-
mienku aktívneho vykonávania ekonomic-
kej činnosti, t. j. prevádzkareň nemusí do-
dávať tovary alebo služby, ale postačuje,
že je schopná prijímať služby a využívať
ich pre vlastné potreby. Takáto prevádz-
kareň sa posudzovala ako tzv. „pasívna
prevádzkareň“. To znamenalo, že sa na

základe takéhoto výkladu v období od roku
2012 do roku 2017 vychádzalo z toho, že
v zmysle článku 11 ods. 1 vykonávacie-
ho nariadenia môže ísť o dva typy prevádz-
karne:
– tzv. aktívnu prevádzkareň, ktorá na

jednej strane spĺňa kritériá uvedené v § 4
ods. 5 zákona o DPH, čo znamená, že
vykonáva nezávisle ekonomickú činnosť
za protihodnotu a zároveň je schopná
prijímať a využívať služby dodávané inou
zdaniteľnou osobou,

– tzv. pasívnu prevádzkareň, ktorá je
schopná prijímať a využívať služby dodá-
vané inou zdaniteľnou osobou, ale nevy-
konáva nezávisle z miesta prevádzkarne
ekonomickú činnosť za protihodnotu.

K výkladu článku 11 ods. 1 vykonávacieho
nariadenia bolo Finančným riaditeľstvom
SR vydané v roku 2013 usmernenie k po-
sudzovaniu tzv. pasívnej prevádzkarne.
V tomto usmernení sa uvádzalo, že v nad-
väznosti na článok 11 ods. 1 vykonávacieho
nariadenia, ak má zahraničná osoba v tu-
zemsku zriadenú prevádzkareň (organizač-
nú zložku), ktorá sa vyznačuje dostatočným
stupňom stálosti, a ktorá síce má personál-
ne a materiálne vybavenie, ale nevykonáva
ekonomickú činnosť voči tretím osobám za
protihodnotu, ale napríklad vykonáva len
činnosť pre svojho zriaďovateľa so sídlom
v zahraničí, ide o tzv. pasívnu prevádzka-
reň. Ak takáto prevádzkareň prijímala
služby od zahraničnej osoby s miestom

Úplné znenia daňových predpisov nájdete v časopise ÚZ – úplné znenia.
Pre viac informácií a objednávanie kliknite na www.zakon.sk alebo volajte
+421 41 70 53 222.



dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH
v tuzemsku, bolo konštatované, že je oso-
bou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 3
zákona o DPH a ak takejto osobe vznikla
daňová povinnosť, bola povinná podať da-
ňové priznanie podľa § 78 ods. 3 zákona
o DPH a daň zaplatiť. Keďže však takáto
definícia tzv. pasívnej prevádzkarne nebola
v súlade s definíciou prevádzkarne uvede-
nej v § 4 ods. 5 zákona o DPH, registrácia
zahraničnej osoby, ktorá mala v tuzemsku

zriadenú tzv. pasívnu prevádzkareň, nebola
možná podľa § 4 zákona o DPH. Navyše,
keďže zahraničná osoba, ktorá mala v tu-
zemsku zriadenú tzv. pasívnu prevádzka-
reň, nevykonávala na území SR ekonomic-
kú činnosť za protihodnotu, nebolo možné
takúto zdaniteľnú osobou registrovať ani po-
dľa § 5 zákona o DPH. Možná bola len re-
gistrácia podľa § 7a zákona o DPH, na zá-
klade čoho ale zahraničná osoba nenado-
budla v tuzemsku postavenie platiteľa DPH.
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Rozhodnutie:

Určitým obratom vo veci výkladu článku 11 ods. 1 vykonávacieho nariadenia je rozhodnutie Súdneho dvora EÚ
vo veci C- 605/12 Welmory (4) zo dňa 16. októbra 2014. Okrem iného sa v tomto rozhodnutí rieši otázka relevan-
tnosti existujúcej judikatúry týkajúcej sa výkladu článku 9 ods. 1 šiestej smernice (od 1.1. 2016 nahradená smer-
nicou 2006/112/ES) ohľadne určenia miesta dodania služby vzhľadom na zmeny a doplnenia zavedené článkom
44 smernice 2006/112/ES. Súdny dvor EÚ uviedol, že znenie článku 44 smernice 2006/112/ES je podobné ako
znenie článku 9 ods. 1 šiestej smernice, obidva články sledujú ten istý cieľ, takže judikatúra týkajúca sa výkladu
článku 9 ods. 1 šiestej smernice je aj naďalej relevantná a uplatniteľná na účely výkladu článku 44 smernice
2006/112/ES. V závere rozhodnutia vo veci Welmory Súdny dvor EÚ spresňuje definíciu pojmu prevádzkareň na
účely určenia miesta zdanenia služieb a uvádza, že zdaniteľná osoba má v inom členskom štáte, ako v tom,
v ktorom má sídlo svojej ekonomickej činnosti, stálu prevádzkareň na účely určenia miesta zdanenia služieb, po-
kiaľ sa táto prevádzkareň vyznačuje dostatočným stupňom stálosti a vhodnou štruktúrou z hľadiska ľudských
a technických prostriedkov, ktoré jej umožňujú prijímať poskytované služby a využívať ich na účely svojej ekono-
mickej činnosti.

�

Okrem uvedeného z recitálu 3 smernice
2008/8/ES vyplýva, že pre každé poskyto-
vanie služieb by miestom zdaňovania
malo byť v zásade miesto, kde dochádza
ku skutočnej spotrebe. Za miesto skutoč-
nej spotreby sa považuje miesto, kde je zá-
kazník usadený. Služby poskytnuté zdani-
teľným osobám sa preto zdaňujú na mieste,
kde táto osoba zriadila sídlo svojej ekono-
mickej činnosti alebo kde má prevádzkareň.

Vychádzajúc z uvedeného, na vymedzení
pojmu „stála prevádzkareň“ by sa oproti
už ustálenej judikatúre Súdneho dvora EÚ

nemalo nič meniť, a preto sa dospelo k zá-
veru, že cieľom článku 11 ods. 1 vykoná-
vacieho nariadenia nebolo meniť alebo
rozširovať pojem prevádzkareň. To zna-
mená, že aktívna činnosť má byť naďalej
jedným zo základných atribútov prevádz-
karne. Pre určenie miesta dodania služ-
by je rozhodujúci príjemca služby, a preto
zámerom definície uvedenej v článku 11
ods. 1 vykonávacieho nariadenia je vyjad-
riť, okrem základných kritérií prevádzkarne
ustálených na základe judikatúry Súdneho
dvora EÚ, aj ďalšiu podmienku, a to, že
prevádzkareň príjemcu je schopná prijímať

Mobilná aplikácia Zákony pre ľudí umožňuje prístup ku všetkým právnym
predpisom Zbierky zákonov SR od roku 1945 v účinnom konsolidovanom
znení. Stiahnite si ZADARMO na Google Play.



a využívať služby, ktoré sa jej poskytujú, na
jej vlastné potreby, teda využívať ich na
účely svojej ekonomickej činnosti. Na zá-
klade tejto skutočnosti bolo v máji 2017
zrušené usmernenie k posudzovaniu tzv.
pasívnej prevádzkarne z roku 2013.

Miestom dodania služby zdaniteľnej osobe,
ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je
v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH miesto,
kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania,
a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľ-
nej osoby, miestom dodania služby je mies-
to, kde má táto osoba prevádzkareň. Ako už
bolo uvedené, aby sa miesto dodania služby
posúdilo podľa miesta prevádzkarne, musí

ísť o prevádzkareň, ktorá sa vyznačuje dos-
tatočným stupňom stálosti, má personál-
ne a materiálne vybavenie na vykonávanie
ekonomickej činnosti a túto ekonomickú čin-
nosť vykonáva voči tretím osobám za proti-
hodnotu.

Keďže sa do vydania tohto metodického
pokynu a jeho zverejnenia na internetovej
stránke FR SR uplatňoval iný prístup k po-
jmu prevádzkareň na účely poskytnutia
služby, pokiaľ ide o tzv. pasívnu prevádz-
kareň v zmysle článku 11 vykonávacieho
nariadenia, finančná správa bude akcep-
tovať uplatnenie postupu podľa doteraj-
šieho výkladu do 31. 12. 2017.

Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
Október 2017

Aktuálne z daní a účtovníctva
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Poznámky k textu:

(1) Spoločnosť so sídlom v Hamburgu inštalovala a prevádzkovala hracie automaty na palube trajektov, kto-
ré sa plavia medzi Nemeckom a Dánskom. Zamestnanci spoločnosti pravidelne vykonávali údržbu, opra-
vu a výmenu automatov, ale spoločnosť nemala na trajekte stálych zamestnancov. Nemecký daňový
úrad tvrdil, že miesto dodania služby je v sídle spoločnosti v Hamburgu. Naopak podľa spoločnosti boli
služby poskytnuté z prevádzky situovanej na palube trajektov. Súdnemu dvoru EÚ bola položená prejudi-
ciálna otázka ohľadne relevantných kritérií existencie stálej prevádzkarne.

(2) ARO je holandská leasingová spoločnosť, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je prenájom osob-
ných vozidiel podľa leasingových zmlúv. Klienti v Belgicku si spravidla nájdu vozidlo u predajcu v Belgic-
ku, ktorý vydá vozidlo spoločnosti ARO, a táto uhradí jeho cenu. ARO potom prenajme vozidlo klientovi.
Vozidlá sú registrované v Belgicku. Sprostredkovatelia v Belgicku do realizácie zmlúv nezasahujú. Bel-
gická daňová správa mala za to, že samotná existencia vozového parku, ktorého vlastníkom je ARO, má
za následok existenciu stálej prevádzky v Belgicku, čo namietala holandská daňová správa tvrdiac, že
ARO nedisponuje v Belgicku personálnym ani materiálnym vybavením na uzatváranie leasingových
zmlúv, a teda tam nemá stálu prevádzku.

(3) Lease Plan je luxemburskou leasingovou spoločnosťou, ktorá požiadala o vrátenie DPH z automobilov
zakúpených v Belgicku, ktoré poskytla klientom so sídlom v Belgicku a z údržby a opráv automobilov vy-
konaných belgickými prevádzkovateľmi garáží. Belgická daňová správa odmietla preplatiť DPH z dôvodu,
že Lease Plan vykonáva transakcie v Belgicku, z ktorých jej plynie povinnosť DPH platiť. Podľa daňovej

EPI monitoring (monitoring.epi.sk) – unikátny nástroj na preverovanie
a vyhľadávanie nových obchodných partnerov, ale aj na spoľahlivé sledova-
nie informácií o subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii.



správy samotný fakt, že Lease Plan vykonávala ekonomickú činnosť tým, že vlastnila vozový park v Bel-
gicku na účely prenajímania, je dostačujúci na povinnosť vytvoriť stálu prevádzku v Belgicku.

(4) Welmory so sídlom v Nikózii (Cyprus) organizuje dražby v rámci internetového obchodu. S poľskou spo-
ločnosťou uzavrela zmluvu o spolupráci, podľa ktorej sa jej zaviazala dať k dispozícii internetovú stránku
na prevádzkovanie dražieb a poskytovať s tým súvisiace služby (prenájom serverov nevyhnutných na
fungovanie internetovej stránky, prezentácia produktov ponúkaných na dražbe). Poľská spoločnosť sa
zaviazala k predaju tovarov na tejto stránke a jej príjmy pochádzali z predajnej ceny získanej v rámci inter-
netových dražieb a jednak z odmeny získanej od Welmory, ktorá zodpovedala časti výťažku z predaja
„bids“. Zákazník si najprv v internetovom obchode kúpil od Welmory určitý počet „bids“, ktoré mu dávajú
právo zúčastniť sa na predaji tovaru a predložiť ponuku na účely jeho získania. Poľská spoločnosť vystavi-
la Welmory štyri faktúry (reklama, služby, poskytovanie informácií a spracovanie údajov), pričom nefaktu-
rovala DPH, tvrdiac, že túto daň má zaplatiť príjemca služieb. Súdnemu dvoru EÚ bola predložená preju-
diciálna otázka, za akých podmienok platí, že prvá zdaniteľná osoba so sídlom svojej ekonomickej čin-
nosti v členskom štáte, ktorá využíva služby poskytované druhou zdaniteľnou osobou so sídlom v inom
členskom štáte, má v tomto inom členskom štáte „stálu prevádzkareň“ v zmysle článku 44 smernice
o DPH na účely určenia miesta zdanenia týchto služieb.

�
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Sociálna poisťovňa informuje (www.socpoist.sk)
„Neziskovky“ a občianske združenia môžu o potvrdenie zo Sociálnej
poisťovne k 2 % z dane žiadať písomne
Žiadatelia o potvrdenia na účely zapísania
do zoznamu prijímateľov 2 % daní z príjmu
nemusia chodiť osobne do pobočiek
Sociálnej poisťovne, stačí si potvrdenie
vyžiadať prostredníctvom mailovej adresy
pobočiek (ich zoznam je na webovej strán-
ke tu: http://www.socpoist.sk/kontakty—
xly/48023s) alebo mailom cez Informačno-
-poradenské centrum, ktoré vybavenie po-
žiadavky v pobočke sprostredkuje.

Na žiadosť o takéto potvrdenie nie je
predpísané žiadne tlačivo – stačí oň
požiadať listom či mailom, z ktorého bude
zrejmý názov a IČO daného občianskeho
združenia či neziskovej spoločnosti a uvede-
ný spôsob prevzatia potvrdenia - buď osobne
v pobočke alebo na adresu združenia, resp.
adresu štatutára združenia.

Dokument bol revidovaný: 23. 10. 2017

Aktuálne školenie organizované
vydavateľstvom Poradca podnikateľa

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2017
(praktický príklad na tlačive) a podanie účtovnej závierky

Ing. Vladimír Ozimý
8. 1. 2018
9. 1. 2018

10. 1. 2018

Žilina
Poprad
Prešov

Zoznam všetkých školení nájdete na www.profivzdelavanie.sk.
Viac informácií a objednávanie na tel. čísle: +421 41 70 53 888, e-mail: profivzdelavanie@pp.sk.

Nájdete nás aj na facebooku na adrese www.facebook.com/VzdelavacieCentrum.



Správa daní
od januára 2018

Dňa 11. októbra 2017 bol schválený vládny návrh č. 650, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní („daňový poriadok“).
Novelizácia nadobúda účinnosť 1. januára 2018, avšak v niektorých

bodoch až 1. januára 2019. Priblížme si teda, aké legislatívne zmeny nás od nové-
ho roka čakajú, aké pozitíva prinesú.
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1. Daňové tajomstvo, porušenie daňového tajomstva
Medzi základné ľudské práva patrí právo na
ochranu pred neoprávneným zasahovaním
do súkromného a rodinného života a na
ochranu pred neoprávneným zhromažďova-
ním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním

údajov o svojej osobe. Ochrana informácií
o daňovom subjekte je premietnutá v rámci
inštitútu daňového tajomstva (§ 11 daňového
poriadku).

Definícia daňového tajomstva
Daňovým tajomstvom je informácia o da-
ňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe
daní. Pritom za daňové tajomstvo sa nepo-
važuje informácia, ktorá bola alebo je ve-
rejne prístupná alebo informácia o tom, či
prebieha, prebiehala daňová kontrola ale-
bo daňové exekučné konanie. Čo tvorí ob-
sah daňového tajomstva, zákon bližšie ne-
špecifikuje, preto príslušný orgán musí
zvažovať, ktorá informácia bude tvoriť

obsah daňového tajomstva. Vo všeobec-
nosti však daňovým tajomstvom bude kon-
krétna informácia o konkrétnom daňovom
subjekte. Informácia o tom, či prebieha,
prebiehala daňová kontrola alebo daňové
exekučné konanie, nezahŕňa informáciu
o výsledku daňovej kontroly, ako ani infor-
máciu o dôvodoch začatia/nezačatia daňo-
vej kontroly alebo daňového exekučného
konania.

Povinnosť zachovávať daňové tajomstvo
Daňové tajomstvo je povinný zachovávať
každý, kto sa ho dozvedel a môže byť
použité len na plnenie úloh podľa tohto zá-
kona, osobitných predpisov alebo medzi-
národnej zmluvy, ktorou je Slovenská re-
publika viazaná.

V daňovom poriadku teda nie je taxatív-
ne už vymedzené, komu sa môže po-
skytnúť informácia, ktorá má charakter
daňového tajomstva. Štátny orgán, orgán
územnej samosprávy, fyzická osoba alebo
právnická osoba budú musieť preukázať

oprávnenosť na oznámenie alebo sprístup-
nenie daňového tajomstva, ktorá bude vy-
plývať len z plnenia ich úloh podľa tohto
zákona, osobitného predpisu alebo medzi-
národnej zmluvy.

Ak by došlo k oznámeniu (písomne, telefo-
nicky) alebo sprístupneniu (napr. osobne pri
nazretí do spisu) daňového tajomstva oso-
be, ktorá naň nemá oprávnenie, mohlo by
dôjsť k spáchaniu trestného činu ohrozenia
obchodného, bankového, poštového, tele-
komunikačného a daňového tajomstva.



Upozornenie!

V žiadosti o oznámenie, resp. sprístupnenie daňového tajomstva tak žiadateľ musí uviesť jasný dôvod (účel)
s poukazom na konkrétne ustanovenie osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy. Ak sa žiadateľ
v žiadosti o oznámenie daňového tajomstva odvolá na zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infor-
máciám, žiadosti správca dane určite nevyhovie, lebo už samotný zákon o slobode informácií v § 8 ods. 1
obmedzuje prístup k informáciám, ktoré obsahujú daňové tajomstvo. Tak isto nemusí správca dane poskyt-
núť informácie, ktoré síce nie sú daňovým tajomstvom, ale sa zverejňujú iným spôsobom, napr. zve-
rejnené zoznamy prostredníctvom webovej stránky finančnej správy.

�
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Za porušenie daňového tajomstva sa nepovažuje
– použitie daňového tajomstva orgánom

štátnej správy v oblasti daní, poplatkov
a colníctva a správcom dane, ktorým je
obec, podľa tohto zákona, osobitného
predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná,

– zverejnenie údajov o spáchaní daňové-
ho trestného činu, o ktorom bolo právo-
platne rozhodnuté a odsúdenie nebolo
zahladené (zahladením odsúdenia sa
informácie stávajú opäť daňovým ta-
jomstvom),

– zverejnenie údajov prezidentom finanč-
nej správy alebo ním poverenou oso-
bou, ktorá má oprávnenie oboznamovať
sa s daňovým tajomstvom, o porušení
povinnosti ustanovenej týmto zákonom

alebo osobitným predpisom, o ktorom
bolo právoplatne rozhodnuté (napr.
o spáchaní deliktu podľa daňového po-
riadku),

– oznámenie alebo sprístupnenie daňo-
vého tajomstva subjektu, ktorý na zá-
klade verejného obstarávania poskytu-
je finančnej správe služby v oblasti in-
formačných technológií, na účely vytvá-
rania, správy a rozvoja informačných
systémov finančnej správy,

– oznámenie alebo sprístupnenie daňové-
ho tajomstva s písomným súhlasom to-
ho daňového subjektu, ktorého sa daňo-
vé tajomstvo týka alebo s jeho súhlasom
udeleným ústne do zápisnice u správcu
dane.

Uloženie v spise daňového subjektu
Po oznámení daňového tajomstva vyhotoví
správca dane úradný záznam, ktorý založí
do spisu daňového subjektu alebo do spisu
založí rovnopis listinného alebo elektronic-
kého dokumentu, ktorým sa oznámilo da-
ňové tajomstvo.

Ak daňové tajomstvo oznámi alebo sprístup-
ní Finančné riaditeľstvo SR alebo Kriminálny
úrad finančnej správy, nie správca dane, za-
šle správcovi dane listom informáciu o ozná-
mení daňového tajomstva na konkrétny

daňový subjekt a požiada ho, aby uvedenú
informáciu založil do spisu daňového subjek-
tu. Informácia o oznámení alebo sprístup-
není daňového tajomstva sa uloží v spise
daňového subjektu, ktorý sa tak môže zo
svojho spisu dozvedieť, komu bolo po-
skytnuté daňové tajomstvo. Výnimku v uk-
ladaní daňového tajomstva do spisu tvoria
automatické sprístupnenia daňového tajom-
stva prostredníctvom informačného systému
finančnej správy (napr. hromadná informácia
Sociálnej poisťovni).

Rýchle a prehľadné informácie o finančnej situácii a platobnej disciplíne
obchodných spoločností a iných subjektov nájdete na monitoring.epi.sk.



2. Zavedenie súhrnného protokolu (§ 19a)
Na základe Akčného plánu boja proti daňo-
vým podvodom sa novelizáciou zavádza
nový paragraf – § 19a. Finančné riaditeľ-
stvo bude môcť od januára 2018 na účely
správy daní v odôvodnených prípadoch vy-
hotoviť súhrnný protokol o navzájom pre-
pojených transakciách daňových sub-
jektov, u ktorých bolo zistené porušenie
daňových predpisov alebo obchádzanie

daňových predpisov (najmä v prípadoch,
keď sú daňové subjekty zapojené do pod-
vodných reťazcov). Správca dane bude na-
ďalej vyhotovovať protokoly z jednotlivých
daňových kontrol, súhrnný protokol bude
mať komplexnú vypovedaciu hodnotu, pri-
čom sa zabezpečí komplexné posúdenie
správania sa všetkých zúčastnených daňo-
vých subjektov.

Téma mesiaca � Správa daní od januára 2018
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3. Povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky pre
všetky PO zapísané v obchodnom registri a FO – podnikateľov,
registrované pre daň z príjmov (PO od 1. 1. 2018, FO od 1. 7. 2018)

Veľkou zmenou, na ktorú sa musia podnika-
telia pripraviť, je nepochybne rozšírenie okru-
hu povinných osôb, ktoré budú musieť do-
ručovať podania elektronickými prostriedka-
mi finančnej správe. Povinnosť komunikovať
elektronicky s finančnou správou sa od 1. ja-
nuára 2018 rozširuje o všetky právnické
osoby zapísané v obchodnom registri re-
gistrované pre daň z príjmov a následne
s platnosťou od 1. júla 2018 o všetky fyzic-
ké osoby – podnikateľov, registrované pre
daň z príjmu, t. j. nielen platiteľov DPH.

Vysvetlenie pojmu podnikateľ nájdeme v § 2
ods. 2 Obchodného zákonníka a v nadväz-
nosti na jeho znenie ide teda o daňové sub-
jekty, ktoré majú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov.

Napr. fyzické osoby registrované pre daň
z príjmov iba z dôvodu prenájmu nehnuteľ-
nosti, ktorý nie je živnosťou, nebudú povin-
né komunikovať elektronicky.

4. Zavedenie daňovej spoľahlivosti – nový pojem index
daňovej spoľahlivosti

Od januára 2018 sa daňový poriadok rozší-
ri o nový pojem – index daňovej spoľah-
livosti.

Pôjde o hodnotenie daňového subjektu
– podnikateľa, na základe plnenia jeho po-
vinností voči finančnej správe podľa tohto
zákona alebo osobitných predpisov (napr.
zákon o účtovníctve).

Hodnotenie daňovej spoľahlivosti má mať
predovšetkým motivačný a preventívny
charakter a zároveň umožní poskytnúť
osobitné daňové režimy pre spoľahlivé
daňové subjekty.

Napr. daňové subjekty s najvyššou spoľahli-
vosťou by mohli mať v porovnaní s menej
spoľahlivými subjektmi určité výhody v rámci

Od 25. 5. 2018 nastane revolúcia v ochrane osobných údajov. Pripravte sa
už v predstihu na bezproblémové prijatie nových zmien na školení s lektorkou
JUDr. Marcelou Macovou, PhD.



zákonných možností, čo bude subjekty moti-
vovať správať sa zodpovedne smerom k fi-
nančnej správe, keďže riadne plnenie povin-
ností bude mať pozitívny vplyv na určenie in-
dexu daňovej spoľahlivosti.

Kritériá týkajúce sa určenia oprávnenosti da-
ňového subjektu na osobitné daňové režimy
aj zoznam osobitných daňových režimov
zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej re-
publiky na svojom webovom sídle.

Oznámenie o osobitných daňových reži-
moch, na ktoré je daňový subjekt oprávnený,
prípadne zmeny zašle daňovému subjektu
sám daňový úrad, a to do 30 dní. V prechod-
nom ustanovení§ 165g však zákon umožňu-
je daňovému úradu toto oznámenie zaslať
prvýkrát najneskôr do konca roka 2018,
tzn. že priebežne počas celého roka budú
podnikatelia dostávať svoje prvé oznámenie
o osobitných daňových režimoch, na ktoré
sú oprávnení.
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5. Zverejňovanie údajov na základe daňových priznaní k dani
z príjmov PO – NOVÝ ZOZNAM

Finančné riaditeľstvo začne na svojom we-
bovom sídle zverejňovať zoznam daňových
subjektov:
– s výškou vyrubenej dane z príjmov práv-

nickej osoby alebo
– dodatočne vyrubenej dane z príjmov

právnickej osoby, alebo
– daňovej straty právnickej osoby,
a to do konca každého štvrťroka bežného ro-
ka na základe daňových priznaní k dani
z príjmov právnických osôb podaných
v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka.

Prvýkrát sa použijú do zoznamu údaje
z daňových priznaní k dani z príjmov

PO podaných v roku 2018 za zdaňovacie
obdobia, ktoré začali po 31. decembri
2016.

V zozname sa uvedie:
– obchodné meno alebo názov právnic-

kej osoby,
– jej sídlo,
– identifikačné číslo organizácie, ak jej

bolo pridelené,
– daňové identifikačné číslo, ak jej bolo

pridelené,
– výška vyrubenej dane, dodatočne vyru-

benej dane alebo
– daňovej straty a zdaňovacie obdobie.

6. Zverejňovanie údajov na základe daňových priznaní k dani
z pridanej hodnoty – NOVÝ ZOZNAM

Finančné riaditeľstvo začne na svojom
webovom sídle zverejňovať nový zoznam,
v ktorom budú uvedené daňové subjekty
s výškou uplatneného nadmerného odpo-
čtu a s výškou priznanej vlastnej daňovej
povinnosti, a to do konca každého štvrťroka
kalendárneho roka na základe daňových

priznaní k dani z pridanej hodnoty podaných
v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku.
Prvýkrát sa použijú do zoznamu údaje
z daňových priznaní k dani z pridanej
hodnoty podaných v roku 2018 za zdaňo-
vacie obdobia, ktoré začali po 31. decem-
bri 2016.

Neplaťte zbytočné pokuty! Všetko o správnom procese prijímania cudzincov
či o vysielaní zamestnancov do zahraničia na školení so skúsenou lektor-
kou Júliou Pšenkovou.



V zozname sa uvedie:
a) - meno a priezvisko fyzickej osoby,

- jej trvalý pobyt alebo miesto podnika-
nia, ak je odlišné od trvalého pobytu,

- identifikačné číslo organizácie, ak
jej bolo pridelené,

- daňové identifikačné číslo, ak jej bo-
lo pridelené,

- identifikačné číslo pre daň platiteľa
dane z pridanej hodnoty,

- výška uplatneného nadmerného od-
počtu,

- výška priznanej vlastnej daňovej po-
vinnosti a

- zdaňovacie obdobie,
b) - obchodné meno alebo názov práv-

nickej osoby,
- jej sídlo,
- identifikačné číslo organizácie,
- daňové identifikačné číslo, ak jej

bolo pridelené,
- identifikačné číslo pre daň platiteľa

dane z pridanej hodnoty,
- výška uplatneného nadmerného

odpočtu,
- výška priznanej vlastnej daňovej

povinnosti a
- zdaňovacie obdobie.

Téma mesiaca � Správa daní od januára 2018

21

T

7. Doplnenie existujúceho zoznamu daňových subjektov
registrovaných pre daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane

Finančné riaditeľstvo zverejňuje aktualizo-
vaný zoznam daňových subjektov registro-
vaných pre daň z pridanej hodnoty a pre
spotrebné dane. Tento zoznam sa doplní aj
o dátum, od ktorého je daňový subjekt re-
gistrovaný k týmto daniam a deň, ktorým

došlo k zmene druhu registrácie na dani
z pridanej hodnoty.

Novelizačný bod o doplnení tohto zozna-
mu však nadobudne účinnosť až 1. janu-
ára 2019.

8. Nový zoznam vybraných finančných inštitúcií
Ďalším novým zoznamom, ktorý bude fi-
nančné riaditeľstvo zverejňovať na svojom
webovom sídle, bude zoznam vybraných fi-
nančných inštitúcií, a to do konca prvého
štvrťroka kalendárneho roka za predchá-
dzajúci kalendárny rok na základe eviden-
cie úhrad osobitného odvodu vybraných
finančných inštitúcií.

Povinnosť platenia osobitného odvodu ban-
kou alebo pobočkou zahraničnej banky,
výšku a spôsob platenia odvodu stanovuje
zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode
vybraných finančných inštitúcií. V zozname
sa uvedie:

– obchodné meno alebo názov vybranej
finančnej inštitúcie,

– jej sídlo,
– identifikačné číslo organizácie, ak jej

bolo pridelené,
– daňové identifikačné číslo, ak jej bolo

pridelené a
– výška uhradeného osobitného odvodu

vybraných finančných inštitúcií za prí-
slušný kalendárny rok.

Nový zoznam vybraných finančných inšti-
túcií bude zverejnený prvýkrát až po 1. ja-
nuári 2019 za kalendárny rok 2018.

Potrebujete doplniť vedomosti zo mzdovej alebo účtovnej oblasti? Navštív-
te 2-dňové školenie Mzdy pre pokročilých so skúsenou lektorkou Júliou
Pšenkovou.



9. Nový zoznam regulovaných osôb
Posledným novým zoznamom z tejto noveli-
zácie, ktorý finančné riaditeľstvo bude zve-
rejňovať na svojom webovom sídle, bude
zoznam regulovaných osôb, a to do konca
každého štvrťroka bežného roka na základe
rozhodnutí o zúčtovaní osobitných odvodov
z podnikania v regulovaných odvetviach, kto-
ré nadobudli právoplatnosť v predchádzajú-
com štvrťroku bežného roka. Kto je regulova-
nou osobou, kedy vzniká povinnosť platenia
osobitného odvodu z podnikania, výšku,
spôsob odvodu, ako aj ostatné stanovuje zá-
kon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode
z podnikania v regulovaných odvetviach.

V zozname sa uvedie
a) - meno a priezvisko fyzickej osoby,

- jej trvalý pobyt alebo miesto podni-
kania, ak je odlišné od trvalého po-
bytu,

- identifikačné číslo organizácie, ak
jej bolo pridelené,

- daňové identifikačné číslo, ak jej
bolo pridelené,

- súčet osobitných odvodov z podnika-
nia v regulovaných odvetviach za
všetky odvodové obdobia patriace do

príslušného účtovného obdobia vy-
počítaný podľa osobitného predpisu,

- dlžná suma nedoplatku zo zúčtova-
nia týchto osobitných odvodov po
lehote splatnosti a

- príslušné účtovné obdobie,
b) - obchodné meno alebo názov práv-

nickej osoby,
- jej sídlo,
- identifikačné číslo organizácie,
- daňové identifikačné číslo, ak jej bolo

pridelené,
- súčet osobitných odvodov z podni-

kania v regulovaných odvetviach za
všetky odvodové obdobia patriace
do príslušného účtovného obdobia
vypočítaný podľa osobitného pred-
pisu,

- dlžná suma nedoplatku zo zúčtova-
nia týchto osobitných odvodov po
lehote splatnosti a

- príslušné účtovné obdobie.

Nový zoznam regulovaných osôb bude pr-
výkrát zverejnený po 1. januári 2019 za od-
vodové obdobia patriace do účtovného ob-
dobia, ktoré začína po 31. decembri 2017.
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10. Zníženie úhrady za záväzné stanovisko
Nepochybne medzi pozitívne zmeny noveli-
zácie patrí zníženie výšky úhrad, ktoré platí
daňový subjekt so žiadosťou o záväzné sta-
novisko k uplatneniu daňových predpisov.

Od 1. januára 2018 tak § 53c ods. 1 bude
znieť:

Daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou
o záväzné stanovisko úhradu vo výške

a) 1 % zo sumy predpokladaného obchod-
ného prípadu, najmenej však 2 000 eur,
najviac 30 000 eur, ak žiada o záväzné
stanovisko k uplatneniu jedného daňové-
ho predpisu,

b) 2 % zo sumy predpokladaného obchod-
ného prípadu, najmenej však 2 500 eur,
najviac 30 000 eur, ak žiada o záväzné
stanovisko k uplatneniu dvoch a viac da-
ňových predpisov,

Neustále sa snažíme zlepšovať naše služby a produkty. Preto pre vás pripravu-
jeme nové videoškolenia o najdôležitejších zmenách v legislatíve a aktuálnych
témach. Kompletnú ponuku nájdete na stránke www.profivzdelavanie.sk.



c) 3 % zo sumy predpokladaného obchod-
ného prípadu, najmenej však 3 000 eur,
najviac 30 000 eur, ak žiada o záväzné

stanovisko k uplatneniu daňových pred-
pisov, pričom ide o opakované obchod-
né prípady.

Téma mesiaca � Správa daní od januára 2018
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11. Predĺženie lehoty na podanie odvolania
K pozitívnym zmenám možno priradiť aj
predĺženie lehoty na podanie odvolania (§ 72
ods. 3 daňového poriadku).

Lehota sa od 1. januára 2018 predlžuje
z pôvodných 15 dní na 30 dní odo dňa do-
ručenia rozhodnutia.

12. Doplnenia vo vyrubovacom konaní
Pravidlá vyrubovacieho konania stanovené
v § 68 ods. 1 sa od 1. januára 2018 dopĺňa-
jú o situáciu: Ak je vec vrátená na ďalšie vy-
rubovacie konanie, toto konanie vykoná
a rozhodnutie vo vyrubovacom konaní vy-
dá správca dane, ktorého rozhodnutie bolo
zrušené.

Znamená to, že začatie a ukončenie vyru-
bovacieho konania vykonáva správca da-
ne, ktorý daňovú kontrolu začal, bez ohľa-
du na skutočnosť, že dôjde k zmene prí-
slušnosti na iného správcu dane.

Vykonanie nového vyrubovacieho konania
po odvolacom konaní, po zrušení rozhod-
nutia v rámci mimoriadnych opravných pro-
striedkov alebo po zrušení rozhodnutia sú-
dom iným správcom dane je pre „nového“
správcu dane náročné, pretože tento sa
musí oboznámiť s celým prípadom, kto-
rý je už dobre známy pôvodnému správ-
covi dane.

Ak daňový subjekt predloží pripomienky
a dôkazy (§ 68 ods. 3) – o priebehu a o vý-
sledkoch dokazovania správca dane spíše
s daňovým subjektom zápisnicu podľa § 19,
a to aj opakovane, v tom prípade správca
dane vydá rozhodnutie do 15 dní odo dňa
spísania poslednej zápisnice s daňovým
subjektom alebo odo dňa spísania úradné-
ho záznamu, najneskôr však do troch me-
siacov od uplynutia lehoty určenej správ-
com dane. Ak vzhľadom na mimoriadnu
zložitosť prípadu, iné závažné okolnosti ale-
bo osobitnú povahu prípadu nemožno roz-
hodnúť ani v lehote troch mesiacov, môže
túto lehotu pred jej uplynutím na základe
písomného odôvodnenia primerane pre-
dĺžiť druhostupňový orgán.

Novelizáciou sa od januára 2018 dopĺňa le-
hota na rozhodnutie najneskôr do troch
mesiacov s možnosťou predĺženia druho-
stupňovým orgánom.

13. Nazeranie do spisov
Podľa § 23 daňového poriadku je daňový
subjekt alebo jeho zástupca oprávnený na-
zerať do spisu daňového subjektu týkajú-
ceho sa jeho daňových povinností.

Vychádzajúc však z odporúčaní Globálne-
ho fóra OECD o transparentnosti a výme-
ne informácií na daňové účely sa zavádza
podmienka, že daňový subjekt alebo jeho

Praktické príklady zo súčasných noviel a zmien v zákonoch vám ponúka-
me aj v digitálnej podobe. Získajte ročný prístup k širokej ponuke videoškolení
len za 120 €. Viacej informácií na www.profivzdelavanie.sk.



zástupca je oprávnený nazerať do písom-
ností, na základe ktorých sa vykonáva
medzinárodné dožiadanie, len ak prísluš-
ný orgán členského štátu alebo príslušný or-
gán zmluvného štátu, na žiadosť ktorého
správca dane vykonal medzinárodné dožia-
danie, neuviedol, že nesúhlasí so sprístup-
nením takýchto písomností.

Zároveň sa stanovuje výnimka z nazerania
do spisu, a to v podobe vylúčenia nazerania

do písomností, ktorých sprístupnením by
mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému
sťaženiu správy daní alebo k zmareniu ale-
bo podstatnému sťaženiu objasnenia alebo
vyšetrenia veci podľa osobitného predpisu
(napr. Trestného poriadku) a do súhrnného
protokolu.

Ak sa však uvedené písomnosti a súhrnný
protokol použijú ako dôkaz pri správe daní,
výnimka sa neuplatní.
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14. Základné zásady správy daní
V rámci transpozície čl. 6 (Všeobecné pra-
vidlo proti zneužívaniu) Smernice Rady (EÚ)
2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stano-
vujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa
daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy
vplyv na fungovanie vnútorného trhu, bolo
pozmenené znenie v § 3 ods. 6 o základných
zásadách správy daní a špecifikované, že:
„Na právny úkon, viacero právnych úkonov

alebo iné skutočnosti uskutočnené bez riad-
neho podnikateľského dôvodu alebo iného
dôvodu, ktorý odráža ekonomickú realitu,
a ktorých najmenej jedným z účelov je ob-
chádzanie daňovej povinnosti alebo získa-
nie takého daňového zvýhodnenia, na ktoré
by inak nebol daňový subjekt oprávnený, sa
pri správe daní neprihliada.“

15. Predvedenie
Ak správca dane predvolá osobu, ktorej
osobná účasť pri správe daní je nevyhnut-
ná a táto osoba sa bez ospravedlnenia
nedostaví, môže správca dane požiadať

o predvedenie predvolanej osoby. Po no-
velizácii od januára 2018 môže požiadať
o predvedenie nielen Policajný zbor, ale aj
Kriminálny úrad finančnej správy.

16. Zníženie právomoci daňovým úradom
Schváleným vládnym návrhom sa mení aj
zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej
správy v oblasti daní a poplatkov. V tomto
zákone nastáva od januára 2018 len jedna
zmena, a to: v § 5 ods. 3 sa vypúšťa písme-
no f). Na základe tohto písmena oznamoval
daňový úrad orgánom činným v trestnom
konaní podozrenia zo spáchania trestných

činov v súvislosti s porušovaním osobit-
ných predpisov a o týchto podozreniach in-
formoval finančné riaditeľstvo.

Táto právomoc bola daňovým úradom odob-
ratá z dôvodu centralizácie podávania trest-
ných oznámení finančnou správou na Krimi-
nálny úrad finančnej správy.

Bc. Katarína Danajovičová

Odborné školenia a konferencie s kvalifikovanými lektormi takmer po celom
Slovensku. Sledujte našu ponuku školení na www.profivzdelavanie.sk a my
vám garantujeme, že nič nezmeškáte.



Spotrebné dane
a ich uplatňovanie v praxi

Tovary, ktoré podliehajú spotrebnej dani, sa môžu pohybovať v režime
voľného obehu alebo v režime pozastavenia dane. Článok sa bližšie ve-
nuje povinnostiam daňových subjektov, ako aj komunikácii s colným

úradom v režime pozastavenia dane, približuje spôsoby výpočtu daňovej povin-
nosti, vysvetľuje problematiku pestovateľských páleníc, ako aj novelizáciu záko-
nov, ktoré vstúpia do platnosti od januára 2018.

Úvod
Spotrebné dane predstavujú nepriame dane
selektívneho charakteru, ktoré sa vzťahujú
len na konkrétny druh tovaru. Ide o alkoholic-
ké nápoje, ktorými sú lieh, víno, medzipro-
dukt a pivo, tabakové výrobky (cigareta, ci-
gara, cigarka a tabak) a tabakovú surovinu
(tabakový list rastliny druhu Nicotiana taba-
cum, tabakový zvyšok, tabaková fólia), ďa-
lej minerálny olej (napr. motorová nafta,
ako aj benzín, mazací olej, vykurovací olej,

LPG a ďalšie) a elektrinu, uhlie a zemný
plyn.

V rámci EÚ sú spotrebné dane harmonizo-
vané len s ohľadom na ich minimálne daňo-
vé sadzby, preto sa spotrebné dane zdaňu-
jú podľa miesta určenia. Príslušné tovary
podliehajú zdaneniu v krajine ich použitia.
Môžu byť dodané bez dane do daňového
skladu v rámci európskeho jednotného trhu.
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1. Legislatíva spotrebných daní
Spotrebné dane sú jednostupňovou da-
ňou, a to v zásade pri vyskladnení vybrané-
ho druhu tovaru od výrobcu, pretože sa to-
var stáva zdaniteľným už výrobou, alebo
pri preprave, alebo dovoze na územie Slo-
venskej republiky. Upravujú ich konkrétne
zákony: zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej
dani z minerálneho oleja v znení neskor-
ších predpisov, ďalej zákon č. 106/2004
Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrob-
kov v znení neskorších predpisov, ako aj
zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov v znení neskorších
predpisov a tiež zákon č. 609/2007 Z. z.
o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zem-
ného plynu a doplnení zákona č. 98/2004
Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení neskorších predpisov. Daňová le-
gislatíva spotrebných daní v SR zohľadňuje

smernice Rady EÚ zapracované v záko-
noch týkajúcich sa spotrebných daní.

K smerniciam, ktoré sa týkajú prístupov
zdaňovania jednotlivých spotrebných daní,
patria napríklad:
– Smernica č. 2008/118/ES o všeobec-

nom systéme spotrebných daní,
– Smernica č. 92/83/EHS o zosúladení

štruktúr spotrebných daní z alkoholu
a alkoholických nápojov,

– Smernica č. 92/84/EHS o zbližovaní sa-
dzieb spotrebnej dane na alkohol a al-
koholické nápoje, Smernica č. 92/79/
EHS o priblížení sadzieb daní z ci-
gariet v znení smernice č. 99/81/ES
a č. 2002/10/ES,

– Smernica č. 92/80/EHS o priblížení sa-
dzieb daní z tabakových výrobkov iných



ako cigarety v znení smernice č. 99/81/
ES a č. 2002/10/ES,

– Smernica č. 2003/96/ES o reštrukturali-
zácii právneho rámca Spoločenstva na
zdaňovanie energetických výrobkov
a elektriny,

– Smernica č. 2004/74/ES, ktorou sa
mení a dopĺňa smernica č. 2003/96/ES
o možnosť uplatnenia dočasného oslo-
bodenia alebo zníženia miery zdanenia
energetických produktov a elektrickej
energie v niektorých členských štátoch.
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Colné úrady a právomoc
Postup colných úradov pri správe spotreb-
ných daní upravujú jednotlivé zákony o spot-
rebných daniach a tiež procesný zákon, kto-
rým je daňový poriadok. Príslušné ustanove-
nia k jednotlivým zákonom o spotrebných
daniach stanovujú aj frekvenciu daňových
kontrol. V prípade právnickej osoby je col-
ný úrad určený podľa jej sídla a pri fyzickej
osobe podľa jej trvalé-
ho pobytu. Finančné
riaditeľstvo Slovenskej
republiky – colná sek-
cia, môže určiť miest-
nu príslušnosť inak,
v záujme potreby efektívnejšieho výko-
nu správy konkrétnej spotrebnej dane, na-
príklad ak sa daňové sklady toho istého
prevádzkovateľa nachádzajú na rôznych
miestach, pričom by ich správa z miesta tr-
valého pobytu alebo sídla subjektu bola ne-
efektívna. Colný úrad je povinný viesť elek-
tronickú databázu, ktorá obsahuje register
prevádzkovateľov daňových skladov
(vrátane ich identifikačných údajov, regis-
tračného čísla, dátumu pridelenia, resp.

zrušenia registračného čísla a pod.), regis-
ter oprávnených príjemcov, daňových spl-
nomocnencov, ako aj splnomocnencov pre
zásielkový obchod. Finančné riaditeľstvo
SR – colná sekcia alebo ním poverený col-
ný úrad je takisto povinné viesť centrálnu
elektronickú databázu subjektov tak, aby
vedelo zabezpečiť sprístupnenie údajov

oprávneným orgánom
členských štátov EÚ.
Správca dane okrem
iných činností vykoná-
va daňový dozor a da-
ňovú kontrolu, pri kto-

rej je oprávnený vstupovať do prevádzko-
vej budovy, do priestorov, kde sa predmet
dane nachádza alebo sa môže nachádzať,
kontrolovať zásobníky, cisterny, sudy, za-
stavovať vozidlá a zisťovať prepravované
množstvá, odoberať vzorky, zisťovať priro-
dzené úbytky a pod.

Za správcu dane sa považuje aj správca
dane iného členského štátu, ktorý je zria-
dený podľa jeho právnych predpisov.

Ak FO prepravuje výrobok na svoju
spotrebu, pričom ten je v štáte EU
uvedený do voľného daňového obe-
hu, správca dane berie do úvahy jeho
množstvo podľa odporúčaní smernice.

„Revolúcia“ v ochrane osobných údajov účinná od 25. mája 2018. Začnite
sa už teraz priebežne pripravovať na zmeny, ktorým sa budúci rok určite nevyh-
nete, a to na jednej z unikátnych konferencií o ochrane osobných údajov.

Daňový režim pozastavenia dane
Daňový režim pozastavenia dane končí uve-
dením výrobku, resp. predmetu zdanenia do
daňového voľného obehu. Ide o akékoľvek
vyňatie výrobku z režimu pozastavenia da-
ne, ako napríklad expedícia výrobku z daňo-
vého skladu odberateľovi v Slovenskej re-
publike, ktorý nie je oprávnený odoberať

výrobok v pozastavení dane, resp. odberate-
ľovi v inom členskom štáte, alebo prepuste-
nie dovážaného predmetu z tretích krajín do
voľného obehu v prípade, že na tento dovoz
nenadväzuje daňový režim pozastavenia
dane, ale aj vyrobenie výrobku mimo poza-
stavenia dane.



Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím všetkých spotrebných
daní je kalendárny mesiac.

Daňový dlžník predkladá daňové prizna-
nie príslušnému správcovi dane najneskôr
do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasle-
dujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla
daňová povinnosť, a v rovnakej lehote je

stanovená aj splatnosť spotrebných daní.
Vyskytujú sa však aj iné lehoty splatnosti
dane, napríklad keď sa pri preprave výrob-
kov (vína, piva, liehu, tabakových výrobkov
alebo minerálneho oleja) v pozastavení da-
ne na daňovom území Slovenskej republi-
ky vyskytli nezrovnalosti. Daňová povin-
nosť potom vzniká dňom ich vzniku.

Dane a účtovníctvo � Spotrebné dane a ich uplatňovanie v praxi
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Poznámka:

Pod nezrovnalosťami pri preprave v pozastavení dane sa považujú skutočnosti taxatívne vymedzené záko-
nom, ako napríklad ak výrobok nebol dopravený subjektu, ktorý môže prijímať výrobok v pozastavení dane,
alebo ak došlo k strate alebo k odcudzeniu výrobku, resp. výrobok nebol vyvezený, alebo ak odosielateľ z da-
ňového skladu na území SR odoslal tovar prevádzkovateľovi daňového skladu v inom členskom štáte a do ur-
čitej lehoty stanovenej zákonom neprijme potvrdený príslušnýdiel sprievodného dokumentu o doručení výrob-
ku na miesto určenia a pod.

�

Dňom prevzatia výrobku vzniká daňová po-
vinnosť, ak sa výrobok uvedený do daňové-
ho voľného obehu v inom členskom štáte
prepraví na územie Slovenskej republiky na
podnikateľské účely. Naopak, daňová po-
vinnosť nevzniká, ak by si fyzická alebo
právnická osoba v Slovenskej republike

prepravila na svoju vlastnú potrebu vý-
robok, ktorý bol v inom členskom štáte
uvedený do daňového voľného obehu.

V takomto prípade správca dane berie do
úvahy množstvo prepravovaného výrobku
podľa odporúčaní príslušnej smernice.

2. Systém na monitorovanie pohybu tovaru podliehajúceho
spotrebnej dani

Možná je aj preprava výrobku v pozastavení
dane na daňovom území, ešte nezdanených
výrobkov, ktoré sa nenachádzajú v režime
daňového voľného obehu. A to v prípadoch
prepravy výrobku z jedného daňového skla-
du do druhého skladu na území Slovenskej
republiky alebo prepravy z miesta dovozu
do daňového skladu, tzn. prepustenie vý-
robku do voľného obehu v mieste dovozu,
alebo prepravy z miesta dovozu, ak výrobok
odosiela registrovaný odosielateľ, do miesta

výstupu alebo prepravy z daňového skla-
du do miesta výstupu. Teda prepustenie
výrobku do colného režimu. Výrobok pre-
pustený do colného režimu vývozu môže
prepravovať v pozastavení dane len ten
vývozca, ktorý je prevádzkovateľom da-
ňového skladu alebo registrovaným odo-
sielateľom.

Od januára 2011 výrobky, ktoré sa nachá-
dzajú v daňovom režime pozastavenia dane,

Nadácia Rozum a Cit, ktorá patrí do našej PP rodiny. Ako fungujeme
a komu pomáhame? Čítajte viac na www.rozumacit.sk.



možno prepravovať len na základe elektro-
nického sprievodného administratívneho
dokumentu vyhotoveného pomocou elek-
tronického systému, a to konkrétne Excise
Movement and Control System (EMCS),
platného v rámci krajín EÚ.

Ide o elektronický systém, ktorého účelom je
monitorovanie pohybu tovaru, ktorý podlie-
ha spotrebnej dani, medzi členskými štátmi
v režime pozastavenia dane a uskutočňuje
sa ním kontrola pohybu nezdaneného to-
varu. Sprievodný administratívny dokument
obsahuje základné informácie o zásielke,
ako aj o daňových subjektoch, ktoré sa

podieľajú na preprave. Prijímateľ a tiež odo-
sielateľ sú povinníbyť registrovaní v Systéme
na výmenu údajov pre spotrebné dane –
System of Exchange of Excise Data (SEED).
Ešte pred začatím dopravy výrobkov podlie-
hajúcich spotrebnej dani dodávateľ tovaru
vyhotoví návrh elektronického dokumentu,
ktorý zašle colnému úradu dodávateľa. Ná-
sledne príslušný colný úrad elektronicky ove-
ríúdaje uvedené v návrhu elektronického do-
kumentu. V prípade správnosti údajov pridelí
k návrhu elektronického dokumentu admi-
nistratívny referenčný kód a pošle ho do-
dávateľovi, odberateľovi a colnému úradu
odberateľa.
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Príklad č. 1 – Štandardný scenár EMCS

Pred začatím prepravy odosielateľ predložínávrh e-AD (administratívny dokument – elektronický). E-AD je schvále-
né členským štátom odoslania a poslané naspäť odosielateľovi. Tovar podliehajúci spotrebnej dani je následne
odoslaný odosielateľom. Colný úrad odosielateľa pošle e-AD príjemcovi (štátu určenia). Členský štát určenia pro-
stredníctvom príslušného colného úradu pošle e-AD príjemcovi. Tovar, ktorý podlieha spotrebnej dani, je dopravený
na miesto určenia. Pričom tovar prepravovaný v pozastavení dane musí byť bezodkladne premiestnený do skladu
príjemcu. Príjemca je povinný do piatich pracovných dní odo dňa, kedy bola ukončená preprava, predložiť colnému
úradu príjemcu elektronickú správu o prijatí. Preprava tovaru na daňovom území sa považuje za ukončenú dňom
prijatia tovaru príjemcom. Členský štát určenia schváli Správu o prijatí a zašle ju príjemcovi, ako aj členskému štátu
odoslania. Členský štát odoslania prepošle Správu o prijatí odosielateľovi.

�

Upozornenie!

Osoba, ktorá dodáva tovar, ktorý bol uvedený do režimu voľného obehu v inom členskom štáte na podnikateľ-
ské účely, je povinná vyhotoviť zjednodušený sprievodný doklad v troch dieloch. Prvý diel si ponechá odosie-
lateľ, druhý a tretí diel sprevádza prepravovaný tovar – na potvrdenie príjmu tovaru odberateľom a správcom
dane iného členského štátu.

�

3. Povinnosti daňových subjektov pri spotrebných daniach
Daňovým subjektom je daňový dlžník, užíva-
teľský podnik, oprávnený príjemca, ako aj re-
gistrovaný odosielateľ.

So spotrebnou daňou z elektriny, uhlia a zo
zemného plynu súvisia nové pojmy, ktoré sa

viažu na špecifické postavenie niektorých
subjektov. Ide napr. o konečného spotrebi-
teľa elektriny, uhlia alebo zemného plynu,
ktorým je právnická alebo fyzická osoba,
ktorej bola dodaná elektrina, uhlie alebo
zemný plyn na konečnú spotrebu.

Počúvajte, motivujte, hodnoťte, merajte a oceňujte. Ako na to? Sledujte naše
manažérske videoškolenia. Viac informácií na www.profivzdelavanie.sk.



Pri prepustení tovaru do voľného obehu
vzniká daňovému dlžníkovi daňová povin-
nosť. Príklady, kedy konkrétne vzniká da-
ňová povinnosť:
– vyňatie výrobku z priestorov daňového

skladu odberateľovi, ktorý nie je pre-
vádzkovateľom daňového skladu na
daňovom území Slovenskej republiky,

– odberateľovi, ktorý v inom členskom štá-
te nie je prevádzkovateľom daňového
skladu,

– odberateľovi, ktorý nie je oprávneným
príjemcom na odber výrobkov v režime
pozastavenia dane ani daňovým splno-
mocnencom, ako aj v prípade vyrobe-
nia výrobku mimo režimu pozastavenia
dane,

– výrobok vyrobila fyzická alebo právnic-
ká osoba, ktorá nie je prevádzkovate-
ľom daňového skladu, v prípade vlastnej
spotreby výrobku v daňovom sklade,

– v prípade prepustenia predmetu dane
pri jeho dovoze do colného voľného
obehu, ak nenadväzuje na pozastave-
nie dane, ako aj zistenia odcudzenia
výrobku v pozastavení dane alebo vý-
robku oslobodeného od dane,

– dňom zistenia chýbajúcich rozdielov nad
zákonom povolenú hranicu. Zistenia ne-
nahraditeľnej straty spôsobenej vznikom

náhodnej udalosti alebo vyššej moci sú
v prípade ich uznania správcom dane
oslobodené od dane,

– v prípade zistenia držby výrobku podlie-
hajúceho spotrebnej dani, ktorého pô-
vod nadobudnutia fyzická alebo práv-
nická osoba nevie preukázať,

– v prípade použitia výrobku oslobodené-
ho od dane na iný ako určený účel, pri-
čom v takýchto prípadoch vzniká daňo-
vá povinnosť dňom zistenia daných
skutočností správcom dane.

V prípade spotrebnej dane z elektriny, uhlia
a zo zemného plynu daňová povinnosť sub-
jektu vznikne dňom dodania elektriny na
daňovom území jej konečnému spotrebite-
ľovi alebo dňom spotreby elektriny na daňo-
vom území elektroenergetickým podnikom,
dňom dodania uhlia na daňovom území je-
ho konečnému spotrebiteľovi alebo dňom
spotreby uhlia na daňovom území výrob-
com uhlia, resp. obchodníkom s uhlím, ako
aj dňom dodania zemného plynu na daňo-
vom území jeho konečnému spotrebiteľovi
okrem dodania zemného plynu plynárenské-
mu podniku alebo dodávateľovi zemného
plynu, alebo dňom spotreby zemného plynu
na daňovom územíplynárenským podnikom,
resp. dodávateľom zemného plynu.

Dane a účtovníctvo � Spotrebné dane a ich uplatňovanie v praxi
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Daňový sklad
Prevádzkovateľ daňového skladu ešte pred
vydaním povolenia na jeho prevádzkova-
nie je povinný zložiť zábezpeku na daň vo
výške dane pripadajúcej na príslušný tovar,
ktorú stanovuje daňový zákon. Ide o vklad
peňažných prostriedkov na účet colné-
ho úradu. Je povinný zložiť zábezpeku za
každý daňový sklad osobitne, buď prevo-
dom, alebo vkladom finančných prostried-
kov na účet colného úradu, taktiež môže ísť

o bankovú záruku vystavenú v prospech
colného úradu. Prevádzkovateľ daňového
skladu je ďalej povinný zložiť alebo doplniť
zábezpeku na daň v lehote stanovenej zá-
konom alebo v lehote, ktorú mu určí správ-
ca dane. Pričom ak daň nie je zaplatená
v lehote splatnosti, colný úrad použije zá-
bezpeku na daň na úhradu dane a oznámi
túto skutočnosť prevádzkovateľovi daňové-
ho skladu.

Prostredníctvom nášho Youtube kanálu ProfiVzdelávanie môžete sledovať
ukážky z našich najnovších videoškolení a konferencií.



Správca dane môže ale na základe žiadosti
subjektu upustiť od zloženia zábezpeky na
daň úplne, ak je žiadateľ daňovo spoľahli-
vý najmenej 24 po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov pred podaním

žiadosti o upustenie od zábezpeky, alebo
čiastočne vo výške 50 %, ak je žiadateľ da-
ňovo spoľahlivý najmenej 12 po sebe nasle-
dujúcich kalendárnych mesiacov pred po-
daním žiadosti o upustenie od zábezpeky.
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Príklad č. 2 – Výška zloženia zábezpeky na daň

Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný mať zloženú zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na
priemerné mesačné množstvo alkoholického nápoja, ktoré uviedol do daňového voľného obehu za obdobie
predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Do výšky zábezpeky na daň sa započíta
aj daň pripadajúca na množstvo alkoholického nápoja, ktoré uviedol do daňového voľného obehu na účely
oslobodené od dane. Pričom povinnosť zloženia zábezpeky na daň sa nevzťahuje na lieh osobitného určenia,
ktorého vlastníkom je štát.

�

Príklad č. 3 – Zvýšenie zábezpeky na daň

Ak sa zmenili podmienky, z ktorých sa vychádzalo pri určení zábezpeky, je možné zvýšiť zábezpeku na daň.
Napríklad ak je daň pripadajúca na tovar uvedený do voľného daňového obehu za predchádzajúci kalendárny
mesiac vyššia o viac ako 25 %, než bola zložená suma zábezpeky.

�

Príklad č. 4 – Zníženie zábezpeky na daň

Ak sa zmenili podmienky, z ktorých sa vychádzalo pri určení zábezpeky, je možné znížiť zábezpeku na daň.
Napríklad ak je zložená zábezpeka na daň vyššia o viac ako 25 % než daň pripadajúca na množstvo tovaru
uvedeného do daňového obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac a za predpokladu, že tento stav bude
trvať najmenej dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace. V takomto prípade správca dane vráti subjektu
rozdiel do 15 dní od podania žiadosti o zníženie zábezpeky na daň.

�

Príklad č. 5 – Zásielkový obchod a platenie dane

Výrobok sa nachádza v daňovom voľnom obehu v jednom členskom štáte. Fyzická osoba – podnikateľ ho v rám-
ci podnikania dodáva v marci 2017 do iného členského štátu konkrétnemu subjektu, ktorý nie je prevádzkovate-
ľom daňového skladu ani oprávneným príjemcom. Ide o dodanie tovaru na konečnú spotrebu. Odberateľ si pre-
vezme výrobok 22. marca 2017. V tomto prípade daňová povinnosť vzniká dodávateľovi, tzn. odosielateľovi uve-
dených výrobkov, a to v deň ich prevzatia odberateľom, tzn. 22. marca 2017. Daňovým dlžníkom je odosielateľ.
Pričom takýto zásielkový obchod možno uskutočniť len vtedy, keď odosielateľ písomne oznámi colnému úradu
príslušnému pre odberateľa ešte pred uskutočnením dodávky svoje identifikačné údaje, identifikačné údaje od-
berateľa a zloží zábezpeku na daň vo výške pripadajúcej na množstvo tovaru, ktoré má byť dodané.

�

Povinnosťou daňového dlžníka je vypočítať a odviesť daň
Správca dane vypočítava daň len v prípa-
doch stanovených zákonom, ako napríklad

prijatím colného vyhlásenia na prepustenie
tovaru do colného režimu voľného obehu,

Hľadáte reklamný priestor? Vysoká obsahová relevancia, tisíce návštevní-
kov a kvalitný obsah. Kde umiestnime váš banner? Pozrite si služby na
www.pp.sk.



t. j. z tretích krajín, ak na takéto prepustenie
nenadväzuje režim pozastavenia dane,
alebo v prípade vzniku colného dlhu nezá-
konným dovozom tovaru na územie Slo-
venskej republiky.

Splatnosť dane je v takýchto prípadoch ur-
čená lehotami podľa colných predpisov.
Ak by daňový dlžník zistil, že predložené
daňové priznanie je nesprávne alebo ne-
úplné a jeho oprava má za následok zvýše-
nie dane, je povinný správcovi dane podať

bezodkladne dodatočné daňové priznanie.
V tomto priznaní uvedie obdobie, ktorého sa
oprava týka, ako aj rozdiely oproti pôvodne
podanému daňovému priznaniu. Následne
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
podania dodatočného daňového prizna-
nia daň zaplatí. Ak však má oprava daňo-
vého priznania za následok zníženie dane,
subjekt môže (v takomto prípade ale aj ne-
musí) podať dodatočné daňové priznanie,
a to najneskôr do troch rokov od konca zda-
ňovacieho obdobia, ktorého sa oprava týka.

Dane a účtovníctvo � Spotrebné dane a ich uplatňovanie v praxi
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Vrátenie dane
Vrátenie dane je možné v prípadoch, keď da-
ňový subjekt, ktorý je oprávnený nadobúdať
víno, pivo, lieh, tabakové výrobky alebo mi-
nerálny olej v pozastavení dane alebo oslo-
bodené od dane, preukáže, že uvedené vý-
robky nadobudol za cenu s daňou. Je to
ale potrebné preukázať dokladom potvrdzu-
júcim nadobudnutie tovaru s daňou, dokla-
dom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene
tovaru, napr. výpis z účtu v banke, výdavko-
vý pokladničný doklad, doklad z registračnej
pokladnice, doklad o zaplatení dane colné-
mu úradu a pod. Ďalším prípadom vrátenia
dane je, keď subjekt dodal už zdanený vý-
robok na územie iného členského štátu

EÚ a predložil potvrdenie správcu dane prí-
slušného pre odberateľa o vyrovnaní dane
v inom členskom štáte. Pričom daň sa vráti
aj v prípade vývozu výrobkov podliehajú-
cich spotrebným daniam do tretích štátov,
ak sa vývozca preukáže dokumentmi po-
tvrdzujúcimi vývoz uvedených výrobkov.

Ďalším príkladom je, ak colný úrad vy-
počítal a vyrubil daň v neprospech da-
ňového dlžníka alebo ak subjekt vypočí-
tal daň v neprospech odberateľa, ktorému
vyhotovil dobropis, a tiež ak subjekt vy-
počítal a zaplatil daň vo svoj vlastný ne-
prospech.

Upozornenie!

Subjekty podávajú žiadosť na vrátenie dane, avšak v prípade prevádzkovateľa daňového skladu sa vrátenie
dane uplatní v daňovom priznaní kompenzáciou svojej daňovej povinnosti. Colný úrad vráti daň do 30 dní odo
dňa predloženia daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, alebo žiadosti o vrátenie dane.
V prípadoch, že správca dane v tejto lehote začne daňovú kontrolu a nároky na vrátenie dane sú oprávnené,
vráti daň do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly.

�

Keď nevzniká povinnosť podať daňové priznanie
Povinnosť podať daňové priznanie nevzni-
ká, ak napríklad daňový dlžník pri spotreb-
nej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

nepresiahol daňovú povinnosť za zdaňova-
cie obdobie 5 eur, potom nie je povinný
predložiť daňové priznanie a zaplatiť daň.

Obľúbená konferencia Daňový a odvodový kolotoč a legislatívne zmeny
pre rok 2018 už čoskoro. Tešíme sa na vás na Sliači v Hoteli Kaskády****
a vo Vysokých Tatrách v Hoteli Patria***.



Pri tabakových výrobkoch a alkoholických
nápojoch, ako aj minerálnych olejoch ide
o sumu tiež do 5 eur.

Okrem prípadov, ak je platiteľ dane prevádz-
kovateľ daňového skladu, prevádzkovateľ
tranzitného daňového skladu, prevádzko-
vateľ daňového skladu pre zahraničných
zástupcov alebo oprávnený príjemca, ktorý
v rámci podnikania opakovane prijíma al-
koholický nápoj, tabakový výrobok alebo

minerálny olej v pozastavení dane z iného
členského štátu, je povinný najneskôr do 25.
dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová po-
vinnosť, podať colnému úradu daňové pri-
znanie vyhotovené podľa vzoru ustanovené-
ho všeobecne záväzným právnym predpi-
som a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Daňové
priznanie je povinný podať aj za zdaňovacie
obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť ne-
vznikla.
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Správne delikty a priestupky
Pri ukladaní pokút sa zohľadňuje, či bol zá-
kon porušený právnickou alebo fyzickou
osobou oprávnenou na podnikanie, alebo fy-
zickou osobou neoprávnenou na podnika-
nie. Zákony o spotrebných daniach umožňu-
jú aj uloženie pokuty v blokovom konaní fy-
zickej osobe, ktorá nie je oprávnená na
podnikanie, za porušenie niektorých ustano-
vení zákonov. Pokuty sú riešené zákonom
č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok, podľa kto-
rého sa postupuje vtedy, ak zákony o spot-
rebných daniach neustanovujú inak, ako na-
príklad v súvislosti s nesplnením registračnej
povinnosti a oznamovacej povinnosti podľa
zákonov o spotrebných daniach alebo s ne-
podaním daňového priznania. Sankcie sú
peňažného charakteru – vyjadrené v sume

alebo percentách alebo nepeňažného cha-
rakteru, napríklad zabezpečenie tovaru a je-
ho následné prepadnutie v prospech štátu.

Pri určovaní výšky pokuty prihliada prí-
slušný colný úrad na závažnosť, dĺžku
trvania a následky protiprávneho stavu.
Pričom výška je stanovená rôzne v závis-
losti od závažnosti porušenia príslušných
zákonov a vplyvu na spoločnosť.

V niektorých prípadoch pevne stanovenou
výškou napríklad vo výške 50 % spotrebnej
dane pripadajúcej na množstvo tovaru pod-
liehajúceho spotrebnej dani, vyrobeného
bez povolenia, alebo rozpätím napríklad od
30 eur do 16 000 eur.

Príklad č. 6

Podnik na výrobu tabakových výrobkov je prevádzkovateľ daňového skladu a uviedol v mesiaci október
2017 do daňového voľného obehu 25 000 kg cigár, 1 000 kg tabaku, ako aj 100 000 ks cigariet, pričom ce-
na jedného spotrebiteľského balenia cigariet bola 3,40 € a v jednom balení je 20 ks cigariet. Okrem toho
600 kg tabaku bolo odobraných ako vzorka na účel kontroly. Aká je výška daňovej povinnosti?

Výpočet daňovej povinnosti:
– 25 000 kg x 71,11 € = 1 777,75 eura
– 1 000 kg x 73,90 € = 73 900 eur
– 100 000 ks cigariet = 5 000 spotrebiteľských balení (100 000 ks/20ks v jednom balení)

Spotrebná daň z cigariet = špecifická časť dane + kombinovaná časť dane

Aj tento rok sme pre vás pripravili konferenciu zameranú na dôležité zmeny v ob-
lasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2018. Získajte všetky potrebné informá-
cie na jednom mieste s odborníkmi – Tužinský, Ozimý, Macová a Masárová.
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Spotrebná daň z cigariet = (100 000 ks x 0,0618 €) + (0,23 x 3,40 x 5 000) = 6 180 + 3 910 = 10 090 eur

Celková daňová povinnosť = 1 777,75 eura + 73 900 eur + 10 090 eur = 85 767,75 eura

Podniku na výrobu tabakových výrobkov vznikla v októbri 2017 daňová povinnosť 85 767,75 eura, ktorú je povinný
uhradiť najneskôr do 25. novembra (v lehote na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie). Ta-
bak odobratý ako vzorka na účely daňového dozoru je oslobodený od spotrebnej dane z tabakových výrobkov.

�

Príklad č. 7

Výrobný podnik za mesiac október 2017 uviedol do maloobchodnej siete nasledujúce druhy balenia
liehu: 900 fliaš borovičky s objemom 0,5 l a obsahom alkoholu 42 %, 500 fliaš likéru s objemom 0,5 l
a obsahom alkoholu 21 %, 200 fliaš slivovice s objemom 0,5 l a obsahom alkoholu 52 % a 750 l liehu na
ďalšie spracovanie v potravinárskom priemysle. 25 litrov liehu bolo colným úradom odobratých ako
vzorky na účely daňového dozoru a na laboratórne skúšky.
– 900 x 0,5 = 450 l s obsahom 42 %, t. j. [(450 x 42) / 100] = 189 l čistého alkoholu
– 500 x 0,5 = 250 l s obsahom 21%, t. j. [(250 x 21) / 100] = 52,5 l čistého alkoholu
– 200 x 0,5 = 100 l s obsahom 52 %, t. j. [(100 x 52) / 100] = 52 l čistého alkoholu
750 l liehu na ďalšie spracovanie v potravinárskom priemysle je oslobodený od dane. Aká je výška da-
ňovej povinnosti?

Vzorky odobraté colným úradom na účely daňového dozoru a na laboratórne skúšky sú od spotrebnej dane
oslobodené, t. j. 189 l + 52,5 l + 52 l = 293,5 l = 2,935 hl.

Výpočet daňovej povinnosti: 2,935 hl x 1 080 € = 3 169,80 eura

Daňová povinnosť podniku na výrobu liehu za mesiac október je 3 169,80 eura. Daňové priznanie je výrobný
podnik povinný podať do 25. novembra a v tejto lehote aj zaplatiť daň.

�

Príklad č. 8

Pivovar, ktorý vyrába pivo na základe udelenej licencie a nespĺňa podmienky na uplatnenie zníženej
sadzby dane, vyskladní v októbri 2017 v zdaňovacom období 20 hl piva s obsahom alkoholu 5,85 %;
40 hl piva s obsahom alkoholu 4,23 %. V tom istom období malý samostatný pivovar, ktorý nie je pre-
pojený právne ani hospodársky s nijakým pivovarom ani nevyrába pivo v licencii a vyrobí ročne
vo vlastných priestoroch 110 000 hl piva (tzn. spĺňa podmienku pre uplatnenie zníženej sadzby dane –
ročná výroba max. 200 000 hl piva) s obsahom alkoholu 3,41 %, vyskladnil 50 hl piva. Distribuoval ich
do obchodnej siete. Aká je výška daňovej povinnosti?

Výpočet daňovej povinnosti: 20 x 5,9 x 3,587= 423,26 eura; 40 x 4,2 x 3,587= 602,61 eura, spolu suma =
1 025,87 eura

Výpočet daňovej povinnosti: 50 hl x 2,652 x 3,4 = 136 eur

Výška daňovej povinnosti pivovaru, ktorý vyrába pivo na základe udelenej licencie, za október 2017 je
1 025,87 eura a výška daňovej povinnosti malého samostatného pivovaru je 136 eur. Daňové priznanie je vý-
robný podnik povinný podať do 25. novembra a v tejto lehote aj zaplatiť daň.

�

Aké zmeny prináša novela zákona o odpadoch a aké povinnosti z nej vyplývajú?
Viac o schválených a pripravovaných predpisoch v odpadovom hospodárstve
a vykonávacích predpisoch sa dozviete na školení s Ing. Petrom Gallovičom.



Príklad č. 9

Vinárenský výrobný podnik distribuuje víno, pričom za október 2017 vyskladnil 10 000 l tichého vína,
doviezol 17 250 l šumivého vína s obsahom alkoholu 8,9 % a 800 l šumivého vína s obsahom alkoholu
6,5 %. Aká je výška jeho spotrebnej dane?

Výpočet daňovej povinnosti:
– tiché víno: 10 000 l x 0 eur = 0 eur
– šumivé víno: 17 250 l = 172,50 hl x 79,65 = 13 739,63 eura
800 l = 8 hl x 54,16 = 433,28 eura
Suma = 14 172,91 eura

Výška daňovej povinnosti za mesiac október 2017 je 14 172,91 eura. Daňové priznanie je výrobný podnik po-
vinný podať do 25. novembra a v tejto lehote aj zaplatiť daň.

�

Príklad č. 10

Výrobný podnik uviedol do daňového voľného obehu v mesiaci október 2017 tieto minerálne oleje,
ktoré sa použijú ako pohonná látka alebo palivo:
– 70 000 l bezolovnatého benzínu super 95 (motorový benzín s obsahom biogénnej látky v objeme

ustanovenom v osobitnom predpise, kód kombinovanej nomenklatúry 2710 12 45);
– 16 000 l technického benzínu na pohon naftových motorov (ostatný benzín kódu kombinovanej

nomenklatúry 2710 19 25);
– 9 000 kg vykurovacieho oleja (vykurovací olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 62);
– 33 000 kg LPG, ktorý sa použije ako pohonná látka (skvapalnené plynné uhľovodíky určené na

použitie, ponúkané na použitie alebo použité ako pohonná látka, kódu kombinovanej nomenkla-
túry 2711 12 11).

Aká je výška daňovej povinnosti za mesiac december a v akej lehote je podnik povinný podať daňové
priznanie a zaplatiť daň?

Výpočet daňovej povinnosti:
– 70 000 l motorového benzínu (514,50 €/1 000 l), t. j. 70 000 x 0,5145 = 36 015 eur
– 16 000 l technický benzín (481,31 €/1 000 l), t. j. 16 000 x 0,48131 = 7 700,96 eura
– 9 000 kg vykurovacieho oleja (111,50 eura/1 000 kg), t. j. 9 000 x 0,1115 = 1 003,50 eura
– 33 000 kg LPG (182 €/1 000 kg), t. j. 33 000 x 0,182 = 6 006 €

Spotrebná daň z minerálneho oleja celkom = 36 015 € + 7 700,96 € + 1 003,50 € + 6 006 = 50 725,46 eura

Daňová povinnosť výrobného podniku je 50 725,46 eura. Daňové priznanie je výrobný podnik povinný podať
do 25. novembra a v tejto lehote aj zaplatiť daň.

�

Príklad č. 11

Spoločnosť je energetickým podnikom, ktorý vyrába, distribuuje a dodáva elektrickú energiu koneč-
nému spotrebiteľovi. V októbri 2017 prvej spoločnosti dodala 11 000 MWh elektriny, ktorá prevádzkuje
nákupné centrum v Žiline.
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Nepremeškajte školenie s Ing. Makaturom a Mgr. Hudecovou zamerané na novú
legislatívu v ochrane osobných údajov a kyberbezpečnosti. Získajte potrebné
informácie o nových nariadeniach a vyhnite sa neželanému úniku dôležitých dát.



Zároveň v uvedenom období spotrebovala časť elektriny aj na vlastnú prevádzku v objeme 2 500
MWh. Aká je výška daňovej povinnosti?

Výpočet daňovej povinnosti:

Množstvo elektriny, z ktorého vznikla daňová povinnosť dodaním a spotrebou: 11 000 MWh + 2 500 MWh =
13 500 MWh

Spotrebná daň z elektriny = 13 500 MWh x 1,32 eura/MWh = 17 820 eur

Daňová povinnosť výrobného podniku je 17 820 eur. Daňové priznanie je výrobný podnik povinný podať do
25. novembra a v tejto lehote aj zaplatiť daň.

�

Príklad č. 12

Spoločnosť dodala v októbri 2017 5 000 ton čierneho uhlia energetickej spoločnosti, ktorá pri výrobe
svojich výrobkov (kovaných tyčí) používa čierne uhlie v taviacich peciach. Aká je výška daňovej po-
vinnosti?

Výpočet daňovej povinnosti: 5 000 x 10,62 = 53 100 eur

Daňová povinnosť výrobného podniku je 53 100 eur. Daňové priznanie je výrobný podnik povinný podať do
25. novembra a v tejto lehote aj zaplatiť daň.

�

Príklad č. 13

Spoločnosť dodala v októbri 2017 stlačený zemný plyn v objeme 4 200 kg druhej spoločnosti, ktorá za-
bezpečuje linkovú autobusovú dopravu a stlačený zemný plyn používa ako pohonnú látku pre auto-
busy. Aká je výška daňovej povinnosti?

Výpočet daňovej povinnosti: 4 200 x 0,141 = 592,20 eura

Daňová povinnosť výrobného podniku je 592,20 eura. Daňové priznanie je výrobný podnik povinný podať do
25. novembra a v tejto lehote aj zaplatiť daň.

�
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4. Pestovateľské pálenie
Ovocný destilát v liehovare na pestovateľ-
ské pálenie ovocia možno vyrábať len z do-
pestovaného ovocia v miernom podnebnom
pásme, z jeho kvasov, z plodov viniča hroz-
norodého alebo v skvasenom stave vrátane
ovocných vín a hroznových vín, ktoré neob-
sahujú cudzie cukornaté alebo iné prímesi.

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na
pestovateľské pálenie ovocia ako daňový

dlžník spotrebnej dane z liehu je povinný
sa registrovať na colnom úrade, ktorý mu
vydá osvedčenie o registrácii. Následne je
povinný oznamovať colnému úradu zača-
tie, zastavenie a predpokladané ukončenie
výroby liehu najneskôr 15 dní vopred a pre-
rušenie výroby liehu z nepredvídateľných
dôvodov ihneď. Začatie výroby destilátu
v liehovare v každom výrobnom období,
a to od 1. júla bežného roka do 30. júna

Počas jediného dňa s RNDr. Jozefom Mihálom sa dozviete všetko podstatné,
čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2017/2018 – roč-
né zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO a legislatívne zmeny.



nasledujúceho roka, určuje prevádzkova-
teľ, pričom termín začatia oznámi aj Minis-
terstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky najneskôr desať dní

odo dňa začatia výroby. Pričom vyhodnote-
nie výrobného obdobia vykonáva prevádz-
kovateľ a výsledok oznamuje ministerstvu
do desiatich dní po skončení výroby.
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Poznámka:

Od dane bol v minulosti oslobodený lieh, ak bol vyskladnený pre pestovateľa v množstve dvoch tretín z vyro-
beného liehu pre pestovateľa za jedno výrobné obdobie, najviac však do vyrobeného množstva 18 l a. (litrov
čistého alkoholu). Vstupom do Európskej únie Slovenská republika aplikovala do daňovej sústavy Smernicu
Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje,
kde je minimálna povinná sadzba odporúčaná v EÚ 550 eur. V rámci uvedeného prístupového procesu bolo
schválené, že Slovensko a Maďarsko sú oprávnené uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane najmenej vo
výške 50 % bežnej vnútroštátnej sadzby spotrebnej dane z etylalkoholu na etylalkohol vyrábaný v páleniciach
pestovateľov ovocia a táto sa obmedzí na 50 litrov destilátov z ovocia na jednu domácnosť pestovateľov ovo-
cia na rok určených výlučne na ich osobnú spotrebu.

�

Sadzba dane z alkoholického nápoja sa
ustanovuje vo výške 1 080 eur a znížená
sadzba dane sa uplatní na alkoholický ná-
poj, ktorým je lieh vyrobený v liehovarníc-
kom závode na pestovateľské pálenie

ovocia, najviac na množstvo 43 l a. z vyro-
beného liehu pre jedného pestovateľa a je-
ho domácnosť na daňovom území za jedno
výrobné obdobie.

Poznámka:

Odvolávka na „jeho domácnosť“ však spôsobuje v praxi diskrimináciu. Podľa § 115 Občianskeho zákonníka
domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvalo žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Ale
colníci ich berú iba ako jednu rodinu – neberie sa ohľad na viacgeneračné príbuzenské spoločenstvá rodiny,
lebo majú jeden vodomer, elektrické hodiny a pod. Rovnako aj vtedy, ak bytová jednotka s viacerými bytmi,
a teda rodinami má iba jedno súpisné číslo – týmto výkladom viaceré rodiny sú postavené mimo legálneho pá-
lenia za zníženú daň a hľadajú iné možnosti.

Pripomíname, že pestovatelia, ktorí využijú služby pestovateľskej pálenice, zaplatia síce redukovanú daň, ale
ju štátu zaplatia, na rozdiel oproti páleniu nelegálnemu, ktoré štátu neodvedie nič.

�

Výroba a spracovanie liehu
Výrobné zariadenie v podnikoch na výrobu
liehu musí byť zabezpečené úradnými uzá-
vermi (plombami) colného úradu. Meranie
a zisťovanie množstva vyrobeného liehu
a zisťovanie zásob liehu sa vykonáva kon-
trolným liehovým meradlom – objemové

meradlo na lieh. Ovocný destilát si môže
dať vyrobiť pestovateľ – fyzická osoba, kto-
rá získa kvas alebo inú surovinu (ovocné ví-
no, hroznové víno) z ovocia. Treba však
upozorniť na dôležitú podmienku, že lieh
vyrobený v liehovare na pestovateľské

Jednou z foriem, ako dostať produkt/službu priamo k zákazníkovi, je emočný
marketing. O tom, ako dokáže práve emočný marketing intenzívnejšie pod-
nietiť nákupné správanie zákazníkov, vás informuje lektor Ing. Dávid Vrtaňa.



pálenie ovocia a vyskladnený výrobcom
pestovateľovi je určený na vlastnú spot-
rebu pestovateľa a nesmie byť predme-
tom ďalšieho predaja ani iného uvádzania
na trh. (§ 8 ods. 3 zákona č. 467/2002 Z. z.)
Vyrábať lieh a spracúvať lieh, manipulovať
s ním a uvádzať ho na trh môže len právnická
a fyzická osoba, ktorej na základe žiadosti
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky vydalo povolenie na výrobu liehu
a spracovanie liehu v liehovarníckom závo-
de a jeho uvádzanie na trh. Povolenie ne-
oprávňuje na prevádzkovanie liehovarníc-
keho závodu.

Prevádzkovať liehovarnícky závod možno
na základe povolenia na prevádzkovanie
daňového skladu. Prevádzkovateľ lieho-
varníckeho závodu na pestovateľské pále-
nie ovocia je oprávnený odmietnuť prijať
kvas v nádobách z plechu, v pozinkova-
ných alebo inak povrchovo upravených
kovových nádobách. Taktiež v obaloch
z plastu, ktoré neboli určené na potravinár-
ske účely alebo ktoré chuťou alebo vôňou
vykazujú znaky cudzích prímesí, ktoré by
mohli ovplyvniť kvalitu destilátu alebo zne-
hodnotiť technologické zariadenie liehovaru
na pestovateľské pálenie ovocia.

Dane a účtovníctvo � Spotrebné dane a ich uplatňovanie v praxi
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Evidencia pestovateľov
Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na
pestovateľské pálenie ovocia je povinný si
viesť evidenciu pestovateľov, ktorým vyrobil
lieh, s uvedením množstva a druhu prijaté-
ho kvasu v litroch, o ktorého spracovanie
pestovateľ požiadal, množstva liehu vyrobe-
ného pre pestovateľa a dátumu jeho výroby,
množstva liehu prevzatého pestovateľom
a dátumu jeho prevzatia, výšky dane zapla-
tenej pestovateľom prevádzkovateľovi lieho-
varníckeho závodu na pestovateľské pálenie
ovocia. Táto evidencia musí obsahovať me-
no a priezvisko, miesto trvalého pobytu a dá-
tum narodenia pestovateľa, ktorý prevádz-
kovateľovi dodal surovinu na výrobu liehu,
množstvo a druh pestovateľom dodanej su-
roviny na výrobu liehu, množstvo vyrobené-
ho liehu a odovzdaného liehu pestovateľovi.
Výrobca v liehovarníckom závode na pesto-
vateľské pálenie ovocia je povinný uchová-
vať evidenciu najmenej desať rokov od

konca kalendárneho roka, v ktorom sa prí-
slušná výroba liehu uskutočnila.

Ak si pestovateľ v príslušnom výrobnom ob-
dobí dal vyrobiť destilát aj v inom liehovarníc-
kom závode na pestovateľské pálenie ovo-
cia, k žiadosti priloží písomné vyhláse-
nie o tejto skutočnosti, v ktorom uvedie
množstvo vyrobeného destilátu v litroch čis-
tého alkoholu (l a.) a sídlo liehovarníckeho
závodu na pestovateľské pálenie ovocia
s potvrdením liehovarníckeho závodu na
pestovateľské pálenie ovocia o množstve vy-
robeného destilátu. Prevádzkovateľ liehovar-
níckeho závodu na pestovateľské pálenie
ovocia umožní pestovateľovi kontrolu kva-
lity vyrobeného destilátu, koncentrácie
etylalkoholu, odpis a kontrolu množstva des-
tilátu pretečeného kontrolným liehovým me-
radlom a odobratie vyrobeného množstva
destilátu do nádob dodaných pestovateľom.

Nedostatky a ich odstránenie
Keby pestovateľ zistil nedostatky, prevádz-
kovateľ liehovarníckeho závodu na pestova-
teľské pálenie ovocia zabezpečí odstránenie

nedostatkov, ktoré zavinil. Destilát vyrobený
v liehovarníckom závode na pestovateľské
pálenie ovocia je pestovateľ povinný prevziať

Novela zákona o archívoch a registratúrach priniesla do oblasti správy dokumen-
tov niekoľko podstatných zmien. Informácie o platných právnych predpisoch tý-
kajúcich sa správy registratúry získate na školení s PhDr. Máriou Munkovou.



najneskôr do 30 dní odo dňa jeho výroby.
Ak v uvedenej lehote nemôže lieh prevziať,
je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu
na pestovateľské pálenie ovocia oprávne-
ný vydať vyrobený lieh plnoletému členo-
vi jeho domácnosti, ktorý sa preukáže žia-
dosťou na výrobu destilátov. Ak neprevezme
lieh v uvedenej lehote, je prevádzkovateľ

liehovarníckeho závodu na pestovateľské
pálenie ovocia povinný oznámiť colnému
úradu, najneskôr do troch pracovných
dní odo dňa uplynutia lehoty na prevza-
tie liehu, množstvo liehu, ktoré nebolo pre-
vzaté pestovateľom, a požiadať colný úrad
o zničenie tohto liehu.
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Príklad č. 14 – Výpočet daňovej povinnosti

Fyzická osoba – ovocinár, si z vlastnej úrody sliviek nechal vypáliť 42 l alkoholu s obsahom 52 % v lie-
hovare na pestovateľské pálenie ovocia.

Riešenie: 42 l s obsahom 52 %, t. j. [(42 x 52) / 100] = 21,84 l čistého alkoholu; 21,84 l = 0,2184 hl
Výpočet daňovej povinnosti: 0,2184 hl x 540 € = 117,93 €

Pri výpočte spotrebnej dane z liehu použijeme zníženú sadzbu dane, pretože sú splnené podmienky pre pes-
tovateľské pálenie ovocia, t. j. najviac do množstva 43 l čistého alkoholu pre jedného pestovateľa a jeho do-
mácnosť za jedno výrobné obdobie.

�

5. Zmeny v legislatíve v roku 2018
Cieľom zákona schváleného na 21. schô-
dzi NR SR dňa 11. novembra 2017, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení neskorších predpisov, je:
– nastavenie zmeny systému označe-

nia spotrebiteľského balenia cigár
v prípade zmeny sadzby dane (prezna-
čenie),

– úprava a doplnenie vybraných ustano-
vení o zábezpeke na daň,

– doplnenie oslobodení od dane z tabako-
vej suroviny a vrátenia dane z tabaku
v bezdymovom tabakovom výrobku
odobratých ako vzorka alebo zničených
colným úradom,

– spresnenie a doplnenie vybraných
ustanovení upravujúcich obchodovanie
s tabakovou surovinou,

– úprava sankcií ukladaných správcom
dane za daňové delikty a priestupky
s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku tr-
vania a následky protiprávneho stavu.

S cieľom predchádzať zneužitiu povolenia
prijímať tovar v pozastavení dane z iného
členského štátu opakovane obmedzením
nepomerne veľkého počtu registrovaných
oprávnených príjemcov so symbolickou su-
mou zloženej zábezpeky na daň bolo schvá-
lené ustanovenie doplniť tak, aby minimálna
výška zloženej zábezpeky na daň bola
5 000 eur.

Minimalizácia daňových podvodov
S cieľom eliminovať daňové podvody
a s ohľadom na ustanovenie čl. 16 ods. 2
písm. e), resp. čl. 19 ods. 2 písm. c) smernice

Rady 2008/118/ES vyžadujúce od daňo-
vých subjektov dať súhlas na monitorovanie
a kontrolu tabakových výrobkov, resp. dať

Od mája 2018 sa výrazne mení legislatíva v ochrane osobných údajov. Už
28. 11. 2017 sme pripravili webinár pre personalistov a mzdárov zameraný na
najdôležitejšie nariadenia zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.



súhlas na každú kontrolu prijatia tabakových
výrobkov, sa umožní podľa novelizácie zá-
kona vytvoriť dostatočné a reálne pod-
mienky pre colný úrad na účinné vykona-
nie daňového dozoru pri preprave tabako-
vých výrobkov v pozastavení dane na
daňovom území, resp. na území Európskej
únie. Aby colný úrad mohol vykonať daňový
dozor aj nad pohybom tabakových výrobkov
napr. formou miestneho zisťovania, je nevyh-
nutné, aby boli tieto tabakové výrobky v ne-
zmenenej forme a množstve prítomné u od-
berateľa (príjemcu) tabakových výrobkov
v čase, kedy colný úrad môže objektívne vy-
konať daňový dozor (kontrolu). Takto sa ok-
rem iného bude môcť colný úrad presvedčiť,
že tabakové výrobky boli skutočne prijaté
a nejde o fiktívnu prepravu, a to zasla-
ním nového typu správy v elektronickom

systéme daňovému subjektu, prostredníc-
tvom ktorej bude daňovému subjektu ulo-
žená povinnosť zaslať po príchode tovaru na
miesto určenia správu v elektronickom sys-
téme o tom, že tovar dorazil na miesto urče-
nia a zároveň bude subjektu v tejto sprá-
ve uložená povinnosť zdržať sa nakladania
s prijatým tovarom po dobu 2 hodín.

Počas tejto doby bude mať colný úrad
možnosť vykonať kontrolu prijatých tabako-
vých výrobkov alebo odobrať vzorky. Uve-
denú povinnosť by colný úrad aplikoval na
základe analýzy rizika a nie na každú pre-
pravu. Predpokladá sa, že uvedenú zmenu
elektronického systému bude možné tech-
nicky realizovať spolu s pripravovanou fá-
zou 3.3. EMCS, ktorá sa bude realizovať
k 1. februáru 2018.
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Zmeny v označení spotrebiteľských balení
Účelom nastavenia zmeny systému označe-
nia spotrebiteľského balenia cigár s krycím
listom výlučne z prírodného tabaku v prípade
zmeny sadzby dane (preznačenia) je zabez-
pečiť pri zmene sadzby dane správne zdane-
nie spotrebiteľských balení cigár uvedených
do daňového voľného obehu, pričom sa
ukladá povinnosť označiť takéto spotrebi-
teľské balenia cigár kontrolnou známkou,
na ktorej musí byť uvedený znak pre platnosť
novej sadzby dane tvorený dvomi veľkými
písmenami abecedy rovnakými ako znak pre
platnosť sadzby dane pred účinnosťou novej
sadzby dane. Zároveň sa odberateľovi kon-
trolných známok, ktorým je prevádzkova-
teľ daňového skladu, oprávnený príjemca
a dovozca spotrebiteľských balení cigár,

umožňuje označiť spotrebiteľské balenia ci-
gár novými kontrolnými známkami, ak sa pr-
vý raz zmenila sadzba dane.

Colnému úradu sa priznala kompetencia
rozhodnúť, že prevádzkovateľ daňového
skladu, ktorým je podnik na výrobu tabako-
vých výrobkov, môže v odôvodnených prí-
padoch vyrábať tabakové výrobky len v prí-
tomnosti zamestnanca colného úradu alebo
osoby poverenej colným úradom. Zároveň
bolo stanovené takémuto prevádzkovateľo-
vi povinnosť strpieť prítomnosť zamestnanca
colného úradu alebo osoby poverenej col-
ným úradom, poskytnúť im nevyhnutnú sú-
činnosť a zabezpečiť primerané podmienky
na výkon daňového dozoru.

Sadzba dane na motorový benzín a motorovú naftu
Cieľom zákona schváleného na 21. schôdzi
NR SR dňa 11. novembra 2017, ktorým sa

menízákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej da-
ni z minerálneho oleja v znení neskorších

Od mája 2018 nadobúda platnosť nový zákon o ochrane osobných údajov a na-
riadenie GDPR. O tom, aké zmeny prináša nová legislatíva pre školy a školské
zariadenia, vás informuje JUDr. Marcela Macová už začiatkom decembra.



predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných
zdrojov energie a vysoko účinnej kombino-
vanej výroby a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov,
je zaviesť základnú sadzbu dane na mo-
torový benzín a motorovú naftu, zaviesť
daňovo zvýhodnenú sadzbu dane na moto-
rový benzín a motorovú naftu, ak obsahujú
požadovaný objem biopaliva a primiešané
biopalivo spĺňa kritériá trvalej udržateľnos-
ti. Táto základná sadzba by sa mala začať
uplatňovať prvým dňom kalendárneho me-
siaca nasledujúceho po dni uverejnenia
oznámenia Európskej komisie v Úradnom
vestníku Európskej únie.

V Úradnom vestníku Európskej únie treba
spresniť a doplniť ustanovenia o užívateľ-
skom podniku, doplniť niektoré ustanovenia
o zábezpeke na daň, sprísniť podmienky na
vydanie povolenia na distribúciu a povole-
nia na predaj pohonných látok (§ 25b), ako
aj upraviť sankcie za daňové delikty a prie-
stupky s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku
trvania a následky protiprávneho stavu.

Cieľom je zaviesť jednu základnú sadzbu
dane na motorový benzín a motorovú na-
ftu. Zavedie sa daňovo zvýhodnená sadzba
dane na benzín a naftu, ak obsahujú požado-
vaný objem biopaliva a budú spĺňať kritériá tr-
valej udržateľnosti. Osoba, ktorá uvedie do
daňového voľného obehu motorový benzín
a plynový olej s požadovaným objemom
biopaliva v zmesi a primiešané biopalivá
budú spĺňať kritériá trvalej udržateľnosti, si
bude môcť uplatniť zníženú sadzbu da-
ne, pričom takéto daňové zvýhodnenie je
považované za štátnu pomoc, bude preto

potrebné notifikovanie tejto pomoci Európ-
skou komisiou. Benzín (motorový benzín kó-
du kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41,
2710 12 45, 2710 12 49), ktorý nebude ob-
sahovať pridané biopalivo, sa má od 1. ja-
nuára budúceho roka zdaňovať sadzbou
554 eur/1 000 l a. oproti súčasnej sadzbe
550,52 eura/1 000 l a. Základná sadzba
spotrebnej dane pre motorovú naftu bez bio-
paliva (plynový olej kódu kombinovanej no-
menklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19
47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15,
2710 20 17 a 2710 20 19) vzrastie z 386,40
eura/1 000 l a. na 394 eur/1 000 l a.

Ak budú pohonné látky obsahovať bioeta-
nolovú zložku, pri benzíne (motorový ben-
zín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710
12 41, 2710 12 45, 2710 12 49) sa zníži
sadzba na 514 eur/1 000 l a. a pri nafte
(plynový olej kódu kombinovanej nomen-
klatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19
47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15,
2710 20 17 a 2710 20 19) na 368 eur/1 000
l a. Ale len za predpokladu, že obsahuje
požadovaný objem biopaliva a toto biopali-
vo spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti. Práv-
na norma zároveň definuje podiely týchto
zložiek, ktoré majú pohonné látky obsaho-
vať, pričom zvýhodnená sadzba dane na
benzín sa bude môcť uplatniť, ak bude bioe-
tanolová zložka viac ako 5,9 %. Od roku
2019 sa má zvýšiť na 6,2 % a od roku 2020
má stúpnuť na 7,4 %, ale bude musieť ob-
sahovať aj polpercentnú zložku pokročilé-
ho biopaliva. Pri nafte novela zákona de-
finuje zvýhodnenú sadzbu v prípade
biodiesla v objeme 6,9 % alebo v prípade
podielu 6,4 %, ak sa zároveň použije mini-
málne 0,5 % pokročilého biopaliva.
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Ing. Juraj Válek, PhD.

Aké zmeny čakajú mzdových účtovníkov už budúci rok? Nepremeškajte prak-
tický seminár Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti za rok 2017 a zmeny od 1. 1. 2018 s Júliou Pšenkovou.



Dary
v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov

Predmetom darovania je najmä vec, a to buď hnuteľná, alebo nehnuteľ-
nosť, pričom musí ísť o samostatnú vec. Predmetom daru nemôžu byť
súčasti veci alebo jej príslušenstvo, ak sa nepovažujú za samostatnú

vec. Predmetom darovania môže byť právo, ak to jeho povaha pripúšťa, alebo iná
majetková hodnota.

1. Právna úprava
Podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zá-
konníka darovacou zmluvou darca niečo
bezplatne prenecháva alebo sľubuje obda-
rovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Poj-
movými znakmi darovacej zmluvy sú okrem
predmetu zmluvy bezodplatnosť a dobrovoľ-
nosť. Hoci je darovacia zmluva upravená iba
v Občianskom zákonníku, táto právna úpra-
va sa používa aj v rámci obchodnoprávnych

vzťahov, ktoré vznikajú medzi podnikateľmi
pri ich podnikateľskej činnosti.

Písomná forma darovacej zmluvy sa vyžaduje
pri nehnuteľnostiach a ďalej v prípade hnuteľ-
ných vecí, ak nedôjde k odovzdaniu a pre-
vzatiu vecí pri darovaní. Vlastníctvo k nehnu-
teľnosti na základe darovacej zmluvy sa na-
dobúda vkladom do katastra nehnuteľností.
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2. Poskytnutý dar
2.1. Poskytnutý dar z hľadiska zákona o dani z príjmov
V zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zá-
kon o dani z príjmov“) je poskytnutý dar rie-
šený len v prípade, ak je poskytnutý práv-
nickou osobou alebo fyzickou osobou –
podnikateľom, a to z pohľadu uplatnenia
daňového výdavku.

Podľa definície daňového výdavku uvede-
nej v § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov je
daňovým výdavkom výdavok (náklad) na
dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príj-
mov preukázateľne vynaložený daňovní-
kom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka
alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka
podľa § 6 ods. 11, pričom pri využívaní
majetku, ktorý môže mať charakter osob-
nej potreby a s ním súvisiacich výdavkov
(nákladov), je daňový výdavok uznaný len

v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t),
v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpe-
čenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak
tento zákon neustanovuje inak.

Daňovými výdavkami v zmysle § 21 záko-
na o dani z príjmov nie sú výdavky (nákla-
dy), ktoré nesúvisia so zdaniteľným príj-
mom, aj keď tieto výdavky (náklady) da-
ňovník účtoval.

V zmysle uvedeného ustanovenia dary
nie sú uznanými daňovými výdavkami
ani v prípade, ak o nich daňovník účto-
val. Daňovým výdavkom nie je ani zostat-
ková cena darovaného hmotného majet-
ku a nehmotného majetku, ako to vyplý-
va z § 21 ods. 2 písm. f) zákona o dani
z príjmov.



Podľa tohto ustanovenia daňovými výdav-
kami nie je tiež zostatková cena trvale vyra-
deného hmotného majetku a nehmotného
majetku – s výnimkou uvedenou v § 19
ods. 3 písm. b) až d).

V zmysle uvedených ustanovení sa za daňový
výdavok uznáva zostatková cena hmotného
a nehmotného majetku len pri jeho vyradení:
– predajom alebo likvidáciou [§ 19 ods. 3

písm. b) zákona o dani z príjmov],
– bezodplatným odovzdaním do vlastníct-

va organizácie zabezpečujúcej jeho

ďalšie využitie [§ 19 ods. 3 písm. c) zá-
kona o dani z príjmov],

– z dôvodu škody, a to len do výšky príj-
mov z náhrad zahrnovaných do zákla-
du dane [§ 19 ods. 3 písm. d) zákona
o dani z príjmov]

za podmienok v týchto ustanoveniach uve-
dených.

V iných prípadoch vyradenia hmotného
a nehmotného majetku, t. j. aj v prípade da-
rovania, nie je jeho zostatková cena uzna-
ným daňovým výdavkom.
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Podávanie daňového priznania je už za rohom. Uľahčite si tento proces a príď-
te na školenie vedené Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vám na vzore tlačiva
ukáže, ako takéto priznanie vyplniť.

2.2. Poskytnutý dar z hľadiska účtovného
Ak ide o daňovníka účtujúceho v sústa-
ve podvojného účtovníctva podľa Opat-
renia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účto-
vania a rámcovej účtovej osnove pre pod-
nikateľov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva v znení neskorších predpisov
(ďalej len „postupy účtovania pre podnika-
teľov v PÚ“), účtuje poskytnuté dary na
účte 543 – Dary.

Podľa náplne tohto účtu sa tu účtuje bezod-
platné odovzdanie majetku na základe dob-
rovoľného plnenia účtovej jednotky. Na tom-
to účte sa účtuje napríklad zostatková cena
darovaného dlhodobého nehmotného majet-
ku a dlhodobého hmotného majetku vrátane
daňovej povinnosti z dôvodu dane z pridanej
hodnoty vzťahujúcej sa na bezodplatné pl-
nenie. V zmysle ustanovenia § 36 ods. 4
písm. c) postupov sa zostatková cena dlho-
dobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku, ktorý nie je plne odpísa-
ný po zúčtovaní opravných položiek, účtuje
pri vyradení darovaním na ťarchu účtu 543.
Pri darovaní pozemku sa na účet 543
zaúčtuje obstarávacia cena.

Obdobne postupuje účtovná jednotka účtu-
júca podľa Opatrenia MF SR č. MF/24342/
2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnos-
ti o postupoch účtovania a účtovej osnove
pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené
alebo zriadené na účel podnikania v znení
neskorších predpisov (ďalej len „postupy
účtovania nepodnikateľských subjektov
v PÚ“). V tomto prípade je na účtovanie
darov určený účet 546 – Dary.

Podnikajúca fyzická osoba účtuje v sústa-
ve jednoduchého účtovníctva podľa
Opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postu-
poch účtovania a podrobnosti o usporiada-
ní, označovaní a obsahovom vymedzení
položiek účtovnej závierky pre účtovné jed-
notky účtujúce v sústave jednoduchého úč-
tovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonáva-
jú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak
preukazujú svoje výdavky vynaložené na
dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príj-
mov na účely zistenia základu dane z príj-
mov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „postupy účtovania pre podnikateľov
v JÚ“).



Upozornenie!

Spôsob účtovania poskytnutého daru závisí od toho, či ide o peňažný alebo nepeňažný dar. Pretože jednodu-
ché účtovníctvo je účtovníctvo „daňové“, pri účtovaní sa musí zobrať do úvahy, že poskytnutý dar nie je uzna-
ným daňovým výdavkom.

�

Dane a účtovníctvo � Dary v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov
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DAk je poskytnutý peňažný dar, zaúčtuje sa
v peňažnom denníku úbytok peňažných pro-
striedkov z pokladnice alebo z bankového
účtu a súčasne výdavok neovplyvňujúci
základ dane z príjmov.

Vyradenie dlhodobého majetku darovaním
sa účtuje v knihách dlhodobého majetku.

Ak ide o dar charakteru odpisovaného hmot-
ného majetku, ktorý podnikateľ využíval pri
svojej podnikateľskej činnosti, zostatková
cena vyradeného dlhodobého majetku
sa zaúčtuje v peňažnom denníku v rámci
uzávierkových účtovných operácií ako výda-
vok, ktorý sa nezahrnuje do základu dane
z príjmov.

Príklad č. 1

Podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva zakúpil v roku 2015 osobný automobil za 15 000 eur.
Automobil v roku 2017 daruje synovi začínajúcemu s podnikaním, ktorý ho zaradí do svojho obchodného ma-
jetku. V knihe dlhodobého majetku zaúčtuje podnikateľ vyradenie dlhodobého majetku darovaním [§ 6 ods. 5
postupov účtovania pre podnikateľov v JÚ]. Pretože ide o dar charakteru odpisovaného hmotného majetku,
ktorý podnikateľ využíval pri svojej podnikateľskej činnosti, ročný odpis za zdaňovacie obdobie, v ktorom do-
šlo k vyradeniu darovaním, sa v zmysle § 22 ods. 11 zákona o dani z príjmov nemôže uplatniť, pretože o majet-
ku sa k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia neúčtuje. V rámci uzávierkových účtovných operácií zaúčtuje
podnikateľ v peňažnom denníku zostatkovú cenu ako zníženie výdavkov o sumy, ktoré sa podľa zákona o dani
z príjmov nezahrnujú do základu dane z príjmov [§ 8 ods. 4 písm. a) bod 1d postupov účtovania pre podnikate-
ľov v JÚ]. U prijímateľa daru bude táto suma vstupnou cenou pre odpisovanie darovaného majetku.

�

Zásoby, ktoré boli poskytnuté ako dar, sa
osobitne vyznačia v knihe zásob. V prípade
darovania zásob, ktoré boli už zaúčtované
ako daňové výdavky, sa v rámci uzávierko-
vých účtovných operácií zaúčtuje zníženie
výdavkov.

Obdobne je účtovanie o darovanom majetku
upravené aj v Opatrení MF SR č. MF/24975/
2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a podrobnosti o uspo-
riadaní, označovanípoložiek účtovnej závier-
ky, obsahovom vymedzení niektorých po-
ložiek a rozsahu údajov určených z účtovnej

závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky
účtujúce v sústave jednoduchého účtovníc-
tva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
účel podnikania v znení neskorších predpi-
sov (ďalej len „postupy účtovania nepodnika-
teľských subjektov v JÚ“). Dlhodobý majetok
vyradený darovaním sa účtuje v knihe dlho-
dobého majetku.

Ak účtovná jednotka nadobudne dlhodobý
majetok s cieľom darovania fyzickej osobe
alebo inej účtovnej jednotke, účtuje sa ten-
to majetok v knihe zásob (§ 17, § 18 opatre-
nia). V peňažnom denníku sa účtujú príjmy

Už začiatkom decembra sa uskutočníwebinár: Ochrana osobných údajov v roku
2018 pre marketérov, kde vás informujeme o najdôležitejších nariadeniach vyplý-
vajúcich z nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.



a výdavky v hotovosti a na účtoch. Peňažný
denník obsahuje prehľad o výdavkoch, v kto-
rom sa samostatne uvádzajú výdavky na

dary poskytnuté iným právnickým osobám
alebo fyzickým osobám a súčasne v člene-
ní na nezdaňovanú a zdaňovanú činnosť.
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2.3. Poskytnutý dar v daňovom priznaní
Ak dar poskytla právnická osoba účtujú-
ca v sústave podvojného účtovníctva,
suma zaúčtovaná na účte 543, resp. 546
ovplyvnila výsledok hospodárenia, ktorý sa
v daňovom priznaní k dani z príjmov práv-
nickej osoby uvedie na r. 100 tlačiva. Pre-
tože dar nemôže byť uznaný ako daňový
výdavok, uvedie sa na r. 130 ako položka

zvyšujúca výsledok hospodárenia. Na
uvedenie hodnoty darov je v daňovom pri-
znaní vymedzený riadok 8 v pomocnej ta-
buľke A v III. časti priznania. Na tomto riad-
ku sa súčasne uvádza aj zostatková cena
trvale vyradeného majetku darovaním. Su-
ma uvedená na tomto riadku je súčasťou
riadka 130.

Poznámka:

Riadky tlačiva daňového priznania sú uvedené podľa platného tlačiva č. MF/017084/2015-721.
�

Ak dar poskytla fyzická osoba účtujúca
v sústave podvojného účtovníctva, dar
ovplyvnil výsledok hospodárenia (zisk
alebo stratu) uvedený v tlačive priznania

k dani z príjmov fyzickej osoby typ B na riad-
ku 39, resp. r. 40, preto sa ako položka zvy-
šujúca základ dane (daňová strata) uvedie
na r. 41.

Poznámka:

Riadky tlačiva daňového priznania sú uvedené podľa platného tlačiva č. MF/015696/2016-721.
�

Ak dar poskytla fyzická alebo právnic-
ká osoba účtujúca v sústave jednoduché-
ho účtovníctva, úpravy v daňovom priznaní

nevykonáva, keďže sú premietnuté vo vy-
kázanom rozdiele medzi príjmami a vý-
davkami.

3. Prijatý dar
V zákone o dani z príjmov je prijatý dar rieše-
ný v prípade, ak je prijatý právnickou osobou,
fyzickou osobou občanom, podnikajúcou

fyzickou osobou a osobitne zamestnancom,
a to z pohľadu z toho vyplývajúcej daňovej
povinnosti.

3.1. Prijatý dar ako zdaniteľný príjem fyzickej osoby
V zmysle § 3 ods. 2 písm. a) zákona o da-
ni z príjmov predmetom dane nie je prí-
jem získaný darovaním (s odvolávkou na
§ 628 až § 630 Občianskeho zákonníka)

nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci, práva
alebo inej majetkovej hodnoty – okrem príj-
mu z neho plynúceho a okrem darov po-
skytnutých v súvislosti s výkonom činnosti

Aké sú najčastejšie chyby obchodníkov a ako sa im vyhnúť? Nepremeškajte
praktické školenie s Ing. Ľubomírom Havierníkom, ktorý posunie vaše ob-
chodné zručnosti na vyššiu úroveň.



podľa § 5 alebo § 6 a darov, ktoré boli poskyt-
nuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
od držiteľa. Ak z darovanej nehnuteľnosti,

hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej
hodnoty plynie príjem, je zdaniteľným príj-
mom, ak nie je od dane oslobodený.

Dane a účtovníctvo � Dary v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov
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D
Príklad č. 2

Fyzická osoba – občan, dostala darovaním od matky rodinný dom. Ostatných súrodencov vyplatila vo
výške podľa dohody. Podlieha darovaný dom zdaneniu?

Zdaneniu môže podliehať len príjem fyzickej osoby, darovaný dom zdaneniu nepodlieha. Podľa § 3 ods. 2
písm. a) zákona o dani z príjmovpredmetom dane nie je príjem získanýdarovaním,okrem príjmu z neho plynú-
ceho a okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom činnosti podľa § 5 alebo § 6. Z uvedeného vyplýva,
že ak fyzická osoba získala darovaním rodinný dom, nevzniká jej z tohto titulu žiadna daňová povinnosť. Prija-
té príjmy súrodencami by neboli predmetom dane z príjmov podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov
len v prípade, ak by splnili podmienky príjmov získaných darovaním.

�

Príklad č. 3

Fyzická osoba získala darovaním byt, ktorý dala do prenájmu inej fyzickej osobe. Samotné nadobudnutie bytu
darovaním nie je predmetom dane, t. j. z tohto dôvodu nevznikne obdarovanému daňová povinnosť. Príjem
z prenájmu bytu však už nie je vylúčený z predmetu dane, u obdarovaného je zdaniteľným príjmom podľa § 6
ods. 3 zákona o dani z príjmov (ak nejde o prenájom vykonávaný na základe živnostenského oprávnenia). Na
tento príjem možno uplatniť oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona do ročnej výšky 500 eur.
Zostávajúca suma sa zdaní v daňovom priznaní po uplatnení prislúchajúcich výdavkov – s výnimkou prípadu,
ak podľa § 32 zákona nevznikne povinnosť daňové priznanie podať.

�

3.2. Dar prijatý v súvislosti s výkonom závislej činnosti
Dar prijatý v súvislosti s výkonom závislej
činnosti podľa § 5 je predmetom dane,
a to bez ohľadu na zdroj, z ktorého bol po-
skytnutý. Zdrojom darov môže byť sociálny
fond, nerozdelený zisk po zdanení, finanč-
né prostriedky zamestnávateľa. Dary prija-
té zamestnancom od svojho zamestnáva-
teľa, pokiaľ nie sú od dane oslobodené, sú
zdaniteľným príjmom bez možnosti uplat-
nenia výdavkov.

Dary, ktoré nesúvisia s výkonom závislej
činnosti, nemožno zdaniť, pretože nie sú
predmetom dane. Takýmito môžu byť dary
poskytnuté zamestnancovi odborovou or-
ganizáciou pôsobiacou u zamestnávateľa.

Tieto dary nesúvisia so závislou činnosťou
zamestnanca u zamestnávateľa, ale vyplý-
vajú z členstva v odborovej organizácii.

Dar môže mať peňažnú alebo nepeňažnú
formu. Pokiaľ má dar nepeňažnú formu a je
zdaniteľným príjmom, musí sa na účely zda-
nenia oceniť. Podľa § 2 písm. c) zákona
o dani z príjmov sa nepeňažný príjem ocení
cenami bežne používanými v mieste a v ča-
se plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu,
kvality, prípadne miery opotrebenia pred-
metného plnenia. Bežne používanou cenou
možno rozumieť cenu daného tovaru, služby
alebo obdobného tovaru či služby, ktorá je
na určitom mieste a v určitom čase na trhu,

Hľadáte úplné znenie zákona platné k dnešnému dňu? Nemusíte – sú tu pre
vás www.zakonypreludi.sk.



kde sa stretáva ponuka s dopytom. Miesto
a čas plnenia môžu byť určené napr. zmlu-
vou. Ak nie sú osobitne určené, môže to byť
miesto a čas odovzdania tovaru alebo služ-
by, pričom nemusí ísť o priame odovzdanie
alebo zaplatenie, ale aj o rôzne plnenia.

Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnan-
covi od platiteľa príjmov zo závislej činnosti
alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti
(od zamestnávateľa), ktoré je zdaniteľným
príjmom, zdaní platiteľ v čase plnenia spo-
lu s ostatnými príjmami zo závislej čin-
nosti mesačnými preddavkami na daň.

Zamestnávateľ môže pri výpočte zdaniteľ-
nej mzdy zamestnanca a zdanení tohto príj-
mu postupovať 2 spôsobmi:
– bez navyšovania nepeňažného príjmu,

pri uplatnení ktorého nepeňažné plne-
nie je súčasťou zdaniteľnej mzdy zúčto-
vanej za príslušný kalendárny mesiac.
Pri použití tohto spôsobu sumy zraze-
né na poistné a príspevky do poisťovní
a preddavok na daň platí zamestnanec.
Jeho čistý nepeňažný príjem je nižší

ako suma poskytnutého nepeňažného
plnenia o poistné a preddavok na daň;

– s využitím navýšenia nepeňažného
plnenia, pri uplatnení ktorého zamest-
návateľ nepeňažné plnenie poskytnuté
zamestnancovi navýši na sumu podľa
prílohy č. 6 zákona o dani z príjmov, t. j.
nepeňažné plnenie navýši o preddavok
na daň a o poistné a príspevky, ktoré je
povinný platiť zamestnanec [§ 5 ods. 3
písm. d) zákona o dani z príjmov]. Takto
navýšené nepeňažné plnenie zaokrúh-
lené na eurocenty nadol v súlade s § 47
ods. 1 zákona o dani z príjmov je sú-
časťou úhrnu zdaniteľných príjmov zo
závislej činnosti zamestnanca. Pri tomto
spôsobe zamestnávateľ zaplatí za za-
mestnanca sumy zrazené na poistné
a príspevky do poisťovní a preddavok
na daň. Tento postup nemožno uplatniť
u príjmov podľa § 5 ods. 1 písm. k) zá-
kona, t. j. v prípade darov od bývalého
zamestnávateľa poberateľom dôchod-
kov po dovŕšení dôchodkového veku
alebo osobe, na ktorú prešlo zo za-
mestnanca právo na tieto príjmy.
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Príklad č. 4

Pri príležitosti životného jubilea poskytla firma svojmu zamestnancovi pobytový zájazd, ktorý zakúpila v ces-
tovnej kancelárii. Zájazd uhradila z prostriedkov sociálneho fondu.

V danom prípade ide o dar poskytnutý v súvislosti s výkonom závislej činnosti, ktorý je predmetom dane. Hodnotu
daru možno považovať za príjem spočívajúci v inej forme plnenia zamestnancovi od platiteľa príjmov (§ 5 ods. 2 zá-
kona o dani z príjmov), ktorý sa zdaní v mesiaci poskytnutia preddavkovým spôsobom. Pri rovnakej príležitosti po-
skytla zamestnancovi vecný dar aj odborová organizácia. V tomto prípade nejde o dar v súvislosti s výkonom závis-
lej činnosti od zamestnávateľa, ale z dôvodu členstva v odborovej organizácii. Tento dar nie je predmetom dane.

�

Príklad č. 5

Zamestnávateľ poskytol zamestnancovi v roku 2016 bezúročnú pôžičku v sume 2 000 eur. Po zaplatení nie-
koľkých splátok sa zamestnávateľ v roku 2017 rozhodol, že vzhľadom na sociálnu situáciu zamestnanca mu
splatenie zostatku pôžičky vo výške 800 eur odpustí.

Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup. Využite daňovú
pohotovosť, viac na www.danovecentrum.sk.



Uvedená čiastka sa považuje za dar podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, ktorý je predmetom da-
ne. Sumu 800 eur zdaní zamestnávateľ preddavkovým spôsobom v mesiaci, v ktorom o odpustení splácania
zvyšnej čiastky pôžičky rozhodol.

�
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Ak nepeňažné plnenie je v príslušnom ka-
lendárnom mesiaci u zamestnanca jeho je-
diným príjmom od zamestnávateľa alebo
bude tvoriť jeho prevažnú časť, pri zdanení
sa postupuje podľa § 35 ods. 3 písm. a) zá-
kona o dani z príjmov. Podľa tohto ustanove-
nia zamestnancovi, ktorého zdaniteľná mzda
spočíva len v nepe-
ňažnom plnení ale-
bo nepeňažné plnenie
tvorí väčšiu časť zdani-
teľnej mzdy, keď ne-
možno zrážku vykonať,
preddavok na daň sa zrazídodatočne pri naj-
bližšom peňažnom plnení. Ak zamestnáva-
teľ nemôže zraziť preddavok na daň ani pri

najbližšom peňažnom plnení a zamestna-
nec požiada zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania, nedoplatok dane zra-
zí zamestnávateľ zamestnancovi zo mzdy
najneskôr do konca zdaňovacieho obdo-
bia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie
preddavkov. Ak bude zamestnanec podá-

vať daňové priznanie,
daň sa vyrovná pri po-
daní daňového prizna-
nia. Ak daňovníkovi
v súlade s § 32 zákona
o dani z príjmov ne-

vznikne povinnosť podať daňové priznanie,
považuje sa daň z nepeňažného plnenia za
vyrovnanú.

Nepeňažné plnenie poskytované za-
mestnancovi od platiteľa príjmov zo
závislej činnosti, ktoré je zdaniteľným
príjmom, zdaní platiteľ v čase plnenia
mesačnými preddavkami na daň.

Príklad č. 6

Zamestnávateľ zakúpil pre svojich zamestnancov, ktorí mali v príslušnom roku životné jubileum, pou-
kazy na zahraničnú rekreáciu v cestovnej kancelárii z prostriedkov sociálneho fondu. V danom prípa-
de nie sú splnené podmienky pre oslobodenie podľa § 5 ods. 7 písm. d) zákona o dani z príjmov. Prí-
jem vo výške 1 160 eur (hodnota poukazu) je zdaniteľným príjmom každého zamestnanca. Jeden zo
zamestnancov mal v mesiaci poskytnutia hrubú mzdu len 100 eur. Nepeňažné plnenie v tomto mesiaci
tvorí väčšiu časť zdaniteľnej mzdy zamestnanca. Výška vypočítanej dane z hrubého príjmu 1 260 eur
prevyšuje hrubý príjem zamestnanca.

Podľa § 35 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov zamestnávateľ:
– môže preddavok na daň zrážať postupne v nasledujúcich mesiacoch alebo
– preddavok zrazí až pri ročnom zúčtovaní preddavkov a prípadný daňový nedoplatok z ročného zúčtova-

nia zrazí najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie alebo
– zamestnanec podá daňové priznanie a daň vyrovná pri podaní daňového priznania.

Zamestnávateľ zahrnie nepeňažný príjem do vystaveného potvrdenia.
�

Príklad č. 7

Zamestnancovi poskytol zamestnávateľ v roku 2015 bezúročnú návratnú pôžičku, ktorú splácal v me-
sačných splátkach. Zamestnávateľ mu pripočítaval výšku nepeňažného príjmu – úroku k mesačným
príjmom a zdaňoval preddavkovo.

Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup. Využite mzdovú
pohotovosť, viac na www.mzdovecentrum.sk.



V roku 2016 utrpel zamestnanec pracovný úraz a v roku 2017 odišiel na invalidný dôchodok. V roku 2017
bolo rozhodnuté o odpustení zostávajúcich splátok. Odpustená suma sa považuje za dar v súvislosti
s výkonom závislej činnosti podľa § 3 ods. 2 písm. a) a podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov
je zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti.

Nepeňažný príjem z odpustenej pôžičky a z úrokov za rok 2017 predstavuje sumu:
A) 1 920 eur. Zamestnanec má povinnosť podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona o dani

z príjmov aj v prípade, ak mu po uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vyjde nulová
daňová povinnosť.

B) 1 650 eur. Ak príjmami zamestnanca v roku 2017 sú len nemocenské, invalidný dôchodok a uvedený ne-
peňažný príjem z titulu odpustených úrokov, zamestnanec nemá povinnosť podať daňové priznanie za to-
to zdaňovacie obdobie v súlade s § 32 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Dôvodom je skutočnosť, že zdani-
teľným príjmom je len suma 1 650 eur. Nemocenské dávky a invalidný dôchodok sú príjmy oslobodené od
dane v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. Daňové priznanie za rok 2017 je povinný po-
dať daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy presiahli sumu 1 901,67 eura.

�
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3.3. Dar prijatý v súvislosti s príjmami v § 6
Dary prijaté v súvislosti s príjmami z pod-
nikania, inej samostatnej zárobkovej čin-
nosti, z prenájmu a z použitia diela a ume-
leckého výkonu sú zdaniteľnými príjmami
fyzickej osoby.

Vychádzajúc z bodu 8 Usmernenia MF SR
k zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov k niektorým
problematickým oblastiam pri posudzova-
ní vyčíslenia výšky základu dane z príjmov
(MF/009465/2005-721) uverejneného vo
Finančnom spravodajcovi č. 5/2005 hod-
nota darov poskytnutých v súvislosti s vý-
konom činnosti podľa § 6 zákona o dani
z príjmov sa zahrnie do príjmov z činností,
na ktoré boli dary poskytnuté a k prijatému
daru sa uplatňujú výdavky rovnakým
spôsobom, ako je to pri zahrnovaní do-
tácií, podpôr a príspevkov do základu
dane.

Podľa tohto ustanovenia sa do základu da-
ne u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jed-
noduchého účtovníctva alebo ktorý vedie

daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 záko-
na, nezahrnie dotácia, podpora a príspevok
v zdaňovacom období, v ktorom ich prijal,
ak neboli použité na úhradu daňových vý-
davkov. Tieto príjmy nepoužité na úhradu
daňových výdavkov sú zahrnované do zá-
kladu dane:
– postupne vo výške odpisov majetku

nadobudnutého z týchto príjmov alebo
v pomernej časti zodpovedajúcej výške
použitej dotácie, podpory a príspevku
na obstaranie odpisovaného majetku,

– v období čerpania dotácie, podpory
a príspevku, ak tieto príjmy nesúvisia
s výdavkom účtovaným v zdaňovacom
období, v ktorom boli prijaté.

Obdobný postup vyplýva aj z podvojného
účtovníctva. Ak však dar prijal daňovník,
ktorý uplatňuje paušálne výdavky, zahrnie
celý tento nepeňažný príjem do základu
dane v zdaňovacom období, v ktorom dar
prijal. Skutočnosť, či ho aj na stanovený
účel použil, nie je v tomto prípade rozhodu-
júca.

Uvítali by ste konkrétnu tému zo mzdovej oblasti? Pošlite svoj tip na horni-
kova@pp.sk.



Príklad č. 8

Zubný lekár dostal od svojho klienta ako dar zubné lekárske kreslo v súvislosti so svojou zárobkovou
činnosťou. Prijatý dar je hmotným majetkom, zistená hodnota daru je zdaniteľným príjmom fyzickej
osoby. Zdaní sa tento dar v roku poskytnutia daru a je možné uplatniť k príjmu výdavky?

Zubár zahrnie hodnotu daru do príjmov z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov [§ 6 ods. 1
písm. c) zákona o dani z príjmov]. Dar však nebude zdaniteľným príjmom jednorazovo v roku poskytnutia, ale
počas doby jeho odpisovania. Zubárske kreslo zaradí do 2. odpisovej skupiny (podľa prílohy č. 1 zákona o da-
ni z príjmov ide o položku 2-38, číslo KP 32.5 Lekárske a stomatologické nástroje a potreby s dobou odpisova-
nia 6 rokov). Môže sa rozhodnúť pre rovnomerné odpisovanie alebo zrýchlené odpisovanie. Odpis bude uzna-
ným daňovým výdavkom v súlade s § 19 ods. 3 písm. a) zákona.

Ak sa daňovník rozhodne pre rovnomerné odpisovanie, odpis vo výške 1/6 vstupnej ceny uplatní ako daňový
výdavok, v roku nadobudnutia však len v alikvotnej výške v závislosti od toho, v ktorom mesiaci bol majetok
zaradený do užívania. Rovnaká suma sa každoročne zahrnie do zdaniteľných príjmov. V prípade zrýchleného
odpisovania sa v roku nadobudnutia majetku postupuje rovnako ako pri rovnomernom odpisovaní, v ďalších
rokoch odpisovania sa vypočíta odpis podľa § 28 ods. 2 písm. b) zákona.

�
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3.4. Dar prijatý právnickou osobou
Podľa § 12 ods. 7 písm. b) zákona o dani
z príjmov predmetom dane nie je príjem
právnickej osoby získaný darovaním (s od-
volávkou na § 628 až § 630 Občianske-
ho zákonníka) – okrem darov, ktoré boli

poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej sta-
rostlivosti od držiteľa. Obdobne ako u fyzic-
kej osoby však už predmetom dane sú príj-
my plynúce z prijatého daru.

Príklad č. 9

Spoločnosti s ručením obmedzeným daroval jej spoločník pozemok.

Z tejto skutočnosti nevyplýva ani pre jednu zo strán daňová povinnosť. Pozemok bude ďalej prenajímaný. Príj-
my z prenájmu sú už predmetom dane právnickej osoby. Obdobne bude zdaneniu podliehať aj príjem z prí-
padného predaja pozemku spoločnosťou.

�

3.5. Dar prijatý poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
Dar prijatý poskytovateľom zdravotnej sta-
rostlivosti od držiteľa nie je vylúčený z pred-
metu dane ani u fyzických osôb [§ 3 ods. 2

písm. a) zákona o dani z príjmov] a ani
u právnických osôb [§ 12 ods. 7 písm. b)
zákona].

Poznámka:

Podľa § 2 písm. y) zákona držiteľom 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.

Uvítali by ste konkrétnu tému z daňovej oblasti? Pošlite svoj tip na horni-
kova@pp.sk.



Podľa § 2 písm. z) zákona poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ zdravotnej starostli-
vosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník.

�
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U poskytovateľov zdravotnej starostlivosti –
fyzických osôb je v zmysle § 9 ods. 2 písm. y)
platného znenia zákona o dani z príjmov od
dane oslobodené nepeňažné plnenie vo
forme stravy poskytnutej držiteľom poskyto-
vateľovi zdravotnej starostlivosti na odbor-
nom podujatí určenom výhradne na vzdelá-
vací účel, a to do výšky ustanovenej pre
zamestnancov podľa zákona č. 283/2002
Z. z. o cestovných náhradách v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len „zákon o ces-
tovných náhradách“). Ak by poskytovateľovi
zdravotnej starostlivosti súčasne vznikol ná-
rok na stravné podľa zákona o cestovných
náhradách u zamestnávateľa alebo mu bolo

poskytnuté nepeňažné plnenie držiteľom vo
forme účasti na sústavnom vzdelávaní podľa
§ 42 z. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „z. č. 578/2004 Z. z.“), strava po-
skytnutá držiteľom poskytovateľovi zdravot-
nej starostlivosti na odbornom vzdelávanínie
je oslobodená od dane. Pri sústavnom vzde-
lávaní podľa § 42 z. č. 578/2004 Z. z. je od
dane oslobodená hodnota stravy do výšky
ustanovenej pre zamestnancov podľa záko-
na o cestovných náhradách.

Poznámka:

V pripravovanej novele zákona o dani z príjmov je navrhnutá zmena ustanovenia § 9 ods. 2 písm. y), podľa
ktorej má byť oslobodená hodnota stravy v plnej výške, a to už pri vzdelávacích podujatiach, z ktorých má byť
vybraná zrážková daň po 31. decembri 2017.

�

Spôsob zdanenia plnení prijatých poskyto-
vateľom zdravotnej starostlivosti od držite-
ľa je rozdielny v závislosti od toho, či bolo

poskytnuté peňažné alebo nepeňažné pl-
nenie.

Zdaňovanie zrážkovou daňou
Peňažné plnenia zdaňuje držiteľ zráž-
kovou daňou v zmysle § 43 ods. 3 písm. o)
zákona o dani z príjmov, pričom postu-
puje podľa § 43 ods. 10 zákona o dani
z príjmov.

Držiteľ v postavení platiteľa dane pri vypla-
tení, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady
v prospech daňovníka zrazí daň vo výš-
ke 19 % z peňažného plnenia a odvedie
správcovi dane do 15. dňa každého mesia-
ca za predchádzajúci kalendárny mesiac.

V rovnakej lehote je povinný predložiť
správcovi dane oznámenie o zrazení a od-
vedení dane na tlačive, ktorého vzor je na
webovom sídle Finančného riaditeľstva SR
www.financnasprava.sk (ide o tlačivo s ná-
ležitosťami podľa § 43 ods. 11 zákona).

Nepeňažné plnenie zdaňuje poskytova-
teľ zdravotnej starostlivosti v zmysle
§ 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov
zrážkovou daňou, pričom postupuje podľa
§ 43 ods. 17 zákona o dani z príjmov.

Právne predpisy v aktuálnom úplnom znení zdarma, bez registrácie a s jedno-
duchou obsluhou nájdete na www.zakonypreludi.sk.



Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
v pozícii platiteľa dane je povinný daň od-
viesť správcovi dane do konca kalendár-
neho mesiaca po uplynutí kalendárneho ro-
ka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie prijaté.
Súčasne je povinný správcovi dane v rovna-
kom termíne predložiť oznámenie o zraze-
ní a odvedení dane na tlačive, ktorého vzor
určilo Finančné riaditeľstvo SR a zverejnilo
na svojom webovom sídle [ide o tlačivo s ná-
ležitosťami podľa § 43 ods. 17 písm. a) zá-
kona].

Základom pre daň vyberanú zrážkou je prí-
jem bez uplatnenia akýchkoľvek výdavkov.
Základ dane a daň sa zaokrúhľujú na euro-
centy nadol. Vykonanou zrážkou je daňová
povinnosť z tohto príjmu vyrovnaná. Platiteľ
dane je zodpovedný za zrazenie dane a jej
odvedenie v zákonom určenom termíne
správcovi dane.

V súlade s § 43 ods. 3 písm. o) zákona sa
zrážková daň vyberie z peňažných a nepe-
ňažných plnení poskytnutých poskytovate-
ľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa aj
v prípade, ak by išlo o plnenia, ktoré by
v prípade zdanenia prostredníctvom da-
ňového priznania boli súčasťou čiastko-
vého základu dane z príjmov zo závislej
činnosti podľa § 5 zákona alebo súčasťou
čiastkového základu dane z príjmov podľa
§ 6 zákona, príp. súčasťou čiastkového zá-
kladu dane v § 8 zákona.

V zmysle § 46 zákona o dani z príjmov daň
vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 17 záko-
na sa neplatí, ak úhrnná suma nepe-
ňažných plnení za kalendárny rok ne-
presiahne 40 eur.

V takom prípade poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti ani nepodáva oznámenie.
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Nepridelené číslo účtu
V zmysle § 43 ods. 18 zákona, ak platiteľ
dane nemá pridelené číslo účtu správcu
dane vedeného pre daňovníka, je povinný
oznámiť správcovi dane začatie poberania
týchto nepeňažných pl-
není do konca kalen-
dárneho mesiaca, v kto-
rom nepeňažné plne-
nie prijal. Ak mu do le-
hoty na podanie oznámenia o zrazení a od-
vedení dane správca dane neoznámil číslo
účtu, je povinný odviesť daň do ôsmich dní
od doručenia tohto oznámenia od správcu

dane, ak mu toto oznámenie bolo doručené
po lehote na podanie oznámenia o zrazení
a odvedení dane. V rovnakej lehote je po-
vinný predmetné oznámenie správcovi da-

ne aj predložiť. Ak mu
bude číslo účtu ozná-
mené do lehoty na od-
vedenie dane a poda-
nie oznámenia, je po-

vinný daň odviesť a oznámenie predložiť
v zákonnej lehote. Na webovom sídle Fi-
nančného riaditeľstva SR je uverejnený
vzor oznámenia.

Ak plnenie vyplatil držiteľ, s bydliskom
v zahraničí, ktorý má v SR organizačnú
zložku, postupuje sa rozdielne u peňaž-
ného a nepeňažného plnenia.

Upozornenie!

Ak platiteľ dane (príjemca nepeňažného plnenia) nie je registrovaný u správcu dane z iného dôvodu, nemá
povinnosť registrácie u správcu dane z dôvodu, že sa stal platiteľom dane z nepeňažných plnení prijatých
od držiteľov (§ 49a ods. 3 zákona o dani z príjmov).

�

Zamerajte svoju reklamu cielene. Ponúkame nezávislý mediálny priestor.
Kontaktujte nás na inzercia@pp.sk.



Plnenia plynúce zo zdrojov v zahraničí
Spôsob zdanenia peňažných a nepeňaž-
ných plnení poskytnutých poskytovateľovi
zdravotnej starostlivosti od držiteľa zrážko-
vou daňou sa vzťahuje aj na plnenia ply-
núce zo zdrojov v zahraničí (§ 43 ods. 20
zákona). Zdanenie zabezpečí poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti zrážkovou daňou,
a to tak pri peňažnom, ako aj pri nepe-
ňažnom plnení.

Ak bolo plnenie vyplatené alebo poskyt-
nuté držiteľom, ktorým je fyzická osoba
s bydliskom v zahraničí alebo právnická
osoba so sídlom v zahraničí, ktorá má na
území SR stálu prevádzkareň alebo organi-
začnú zložku, postupuje sa rozdielne u pe-
ňažného a u nepeňažného plnenia. Zrážku
dane z peňažného plnenia vykoná táto
osoba ako zahraničný platiteľ dane, pričom
postupuje podľa § 43 ods. 10 až 12 zákona
o dani z príjmov, t. j. pri zdanení peňažného
plnenia a plnení si všetkých oznamovacích
povinností postupuje rovnako ako tuzemský
platiteľ. Pri nepeňažnom plnení sa postu-
puje podľa § 43 ods. 17 až 19 zákona, t. j.
zrážkovú daň odvedie správcovi dane
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Ak plynú tieto plnenia zo štátu, s ktorým má
SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvoji-
tého zdanenia, postupuje sa pri zdanení
podľa zmluvy.

Ak plynú daňovníkovi s neobmedzenou da-
ňovou povinnosťou v SR príjmy zdaňova-
né zrážkovou daňou podľa § 43 ods. 3
písm. o) zákona o dani z príjmov – peňažné
a nepeňažné plnenia poskytovateľovi zdra-
votnej starostlivosti od držiteľa zo štátu,
s ktorým má Slovenská republika uza-
tvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého
zdanenia, zamedzí daňovník dvojitému zda-
neniu v oznámení platiteľa dane o zrazení
a odvedení dane podávanom správcovi da-
ne podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona. Pro-
stredníctvom tohto oznámenia sa žiada aj
o vrátenie dane vypočítanej po aplikácii prí-
slušnej metódy na zamedzenie dvojitému
zdaneniu. V prípade peňažných plnenívysta-
ví tento držiteľ poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti potvrdenie o výške peňažné-
ho plnenia a zrazenej dani do 15. januára
nasledujúceho roka. Prijímateľ (poskytova-
teľ zdravotnej starostlivosti) priloží toto po-
tvrdenie k oznámeniu.
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Príklad č. 10

Lekár, ktorý vykonáva samostatnú zdravotnícku prax na základe licencie a príjmy uvádza v daňovom priznaní
ako príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov, prijal v roku 2017 nepeňažné plnenie od farmace-
utickej spoločnosti zo zahraničia, ktorá nemá na území SR organizačnú zložku ani stálu prevádzkareň.

Z tohto plnenia musí odviesť správcovi dane zrážkovú daň vo výške 19 % z hodnoty plnenia do 31. januára
2018 a súčasne zaslať oznámenie o zrazení a odvedení dane.

�

V zmysle § 43 ods. 21 zákona o dani z príj-
mov, ak peňažné alebo nepeňažné plne-
nie plynie od držiteľa príjemcovi, ktorý
je súčasne poskytovateľom zdravotnej

starostlivosti a aj držiteľom, a toto plnenie
bolo poskytnuté príjemcovi:
– v postavení poskytovateľa zdravotnej

starostlivosti, daň vyberie zrážkou

Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.danovecentrum.sk a získaj-
te online prístup ku všetkým daňovým a účtovným informáciám. Volajte
+421 41 70 53 222.



poskytovateľ tak z peňažných, ako aj ne-
peňažných plnení v súlade s § 43 ods. 3
písm. o) zákona postupom podľa § 43
ods. 17 písm. a) zákona; súčasne splní
oznamovaciu povinnosť voči správcovi
dane ako platiteľ dane,

– v postavení držiteľa, daň sa nevyberie
zrážkou.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, kto-
rý je súčasne aj držiteľom, má zabezpečiť

rozdelenie poskytnutých plnení od držiteľa
na plnenia, ktoré mu plynú ako poskytova-
teľovi zdravotnej starostlivosti, a na plne-
nia, ktoré mu plynú ako držiteľovi.

Preto má viesť účtovníctvo, resp. daňovú
evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona tak, aby
vedel preukázať, ktoré prípady sa vzťahu-
jú na činnosť poskytovateľa zdravotnej sta-
rostlivosti a ktoré sa vzťahujú na činnosť
držiteľa.
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3.6. Účtovanie prijatého daru
3.6.1. Prijatý dar v jednoduchom účtovníctve a v daňovej evidencii
Spôsob účtovania prijatého daru závisí aj
od toho, či ide o peňažný alebo nepeňažný
dar. Pri účtovaní sa musí zobrať do úvahy,
či je prijatý dar zdaniteľným príjmom.

U fyzickej osoby v prípade bezodplatne na-
dobudnutého majetku darovaním, ak bol
majetok darovaný v súvislosti s výkonom
činnosti podľa § 6 zákona o dani z príjmov,
hodnota takto nadobudnutého majetku je
u daňovníka zdaniteľným príjmom a v sú-
lade s § 3 ods. 2 písm. a) zákona o dani

z príjmov aj predmetom dane, a to bez
ohľadu na to, či daňovník účtuje v sústave
jednoduchého účtovníctva alebo vedie evi-
denciu podľa § 6 ods. 11 zákona.

V zmysle postupov účtovania pre podnika-
teľov v JÚ sa prijatý peňažný dar zaúčtuje
v peňažnom denníku ako príjem peňažných
prostriedkov do pokladnice alebo na banko-
vý účet a súčasne ako príjem zahrnovaný
do základu dane z príjmov.

Príklad č. 11

Živnostníkovi účtujúcemu v sústave jednoduchého účtovníctva darovali rodičia pri začatí podnikania
peňažné prostriedky darovacou zmluvou, aby ich využil na začatie podnikateľskej činnosti. Živnos-
tník zakúpil z poskytnutého peňažného daru poukázaného na bankový účet zásoby.

Daňovník zaúčtuje peňažný dar v peňažnom denníku ako príjem peňažných prostriedkov na bankový účet
a súčasne príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v druhovom členení „ostatný príjem“ [§ 4 ods. 6
písm. b) a d) postupov účtovania pre podnikateľov v JÚ]. Prijatý dar je zdaniteľným príjmom v súlade s § 3
ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov.

Výdavky na nákup zásob zaúčtuje v peňažnom denníku ako výdaj peňažných prostriedkov z bankového účtu
a súčasne výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v druhovom členení „záso-
by“ [§ 4 ods. 6 písm. b) a e) bod 1 postupov účtovania pre podnikateľov v JÚ]. Zakúpené zásoby zaúčtuje v kni-
he zásob (§ 6 ods. 8 postupov účtovania pre podnikateľov v JÚ).

�

Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.mzdovecentrum.sk a získaj-
te online prístup ku všetkým mzdovým a personálnym informáciám. Volajte
+421 41 70 53 222.



Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý
hmotný majetok nadobudnutý darom fy-
zickou osobou sa zaúčtuje v knihe dlhodo-
bého majetku v ocenení podľa účtovných
predpisov, resp. u odpisovaného majetku
aj podľa zákona o dani z príjmov.

V peňažnom denníku sa účtuje ako príjem
zahrnovaný do základu dane z príjmov
v rámci uzávierkových účtovných operácií
pri súčasnej aplikácii postupu ako v prípa-
de, ako by bol majetok obstaraný z dotácií
(Usmernenie č. MF/009465/2005-721).
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Príklad č. 12

Živnostníkovi účtujúcemu v sústave jednoduchého účtovníctva darovali rodičia pri začatí podnikania
nový osobný automobil obstaraný kúpou, ktorý bude využívaný pri podnikateľskej činnosti.

Automobil sa zaúčtuje v knihe dlhodobého majetku (§ 6 ods. 2 postupov účtovania pre podnikateľov v JÚ). Da-
ňovník vypočíta zo vstupnej ceny automobilu odpis pripadajúci na zdaňovacie obdobie. V rámci uzávierko-
vých účtovných operácií zaúčtuje v peňažnom denníku sumu vypočítaného odpisu ako zvýšenie výdavkov
o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa podľa zákona o dani z príjmov zahrnujú do zá-
kladu dane z príjmov do výdavkov celkom a ostatných výdavkov [§ 8 ods. 4 písm. a) bod 1c postupov účtova-
nia pre podnikateľov v JÚ]. Suma vo výške odpisu sa uvedie v rámci uzávierkových účtovných operácií ako
zvýšenie príjmov o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane
z príjmov do položky príjmy celkom a do položky ostatné príjmy [§ 8 ods. 4 písm. a) bod 1a postupov účtovania
pre podnikateľov v JÚ].

�

Zásoby, ktoré boli prijaté ako dar, sa oso-
bitne vyznačia v knihe zásob. Ak daňov-
ník nadobudne darovaním drobný hmotný
majetok, môže sa rozhodnúť, či bude o ňom
účtovať v knihe dlhodobého majetku alebo
ho takto nezaradí, ale bude o ňom účtovať
v knihe zásob.

Do daňových výdavkov nemožno zahrnúť
žiadne výdavky, a to ani vtedy, ak o obstaraní
daňovník účtoval v knihe zásob. Účtovné od-
pisy tohto majetku neovplyvňujú základ dane
daňovníka a v peňažnom denníku sa zaúčtu-
jú v rámci uzávierkových účtovných operácií
ako výdavky neovplyvňujúce základ dane.

U právnickej osoby nie je prijatý dar pred-
metom dane. Podľa postupov účtovania
nepodnikateľských subjektov v JÚ dlhodo-
bý majetok obstaraný z finančného daru ale-
bo bezodplatne sa účtuje v knihe dlhodobé-
ho majetku (§ 17 postupov). Zásoby prijaté
ako dar sa vyznačia v knihe zásob (§ 18 po-
stupov). V peňažnom denníku sa účtujú príj-
my a výdavky v hotovosti a na účtoch. Pe-
ňažný denník obsahuje aj prehľad o príjmoch
z nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej
činnosti, v ktorom sa samostatne uvádzajú
príjmy z finančných darov a príspevkov práv-
nických osôb a fyzických osôb (§ 9 ods. 12
postupov).

3.6.2. Prijatý dar v podvojnom účtovníctve
V zmysle § 78 ods. 4 postupov účtovania
pre podnikateľov v PÚ sa v prospech úč-
tu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej
činnosti účtuje bezodplatne nadobudnutý

majetok (aj zásoby) so súvzťažným zápi-
som na ťarchu vecne príslušného účtu ma-
jetku, ak sa podľa tohto opatrenia neúčtuje
inak.

Úplné znenia daňových predpisov nájdete v časopise ÚZ – úplné znenia.
Pre viac informácií a objednávanie kliknite na www.zakon.sk alebo volajte
+421 41 70 53 222.



Podľa § 59 ods. 6 postupov účtovania pre
podnikateľov v PÚ sa na účte 413 – Ostat-
né kapitálové fondy účtujú ostatné peňažné
kapitálové vklady aj nepeňažné kapitálové
vklady, ktoré pri ich vytvorení nezvyšujú zá-
kladné imanie účtovnej jednotky a nie je pre
ne v prechádzajúcich účtoch tejto účtovej
skupiny samostatný syntetický účet. V pro-
spech účtu sa účtuje najmä bezodplatne
prijatý majetok od spoločníkov.

V zmysle § 33 ods. 4 postupov účtovania
pre podnikateľov v PÚ sa dlhodobý ne-
hmotný majetok a dlhodobý hmotný ma-
jetok nadobudnutý bezodplatne účtuje na
ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie
dlhodobého majetku so súvzťažným zápi-
som v prospech účtu 384 – Výnosy budú-
cich období a účet časového rozlíšenia sa
rozpúšťa do výnosov vo vecnej a časo-
vej súvislosti so zaúčtovaním odpisov
rovnakým spôsobom ako pri majetku obsta-
ranom z dotácií. Bezodplatne nadobud-
nutý neodpisovaný dlhodobý majetok,
o ktorom sa účtuje v účtovej skupine 03, sa
účtuje so súvzťažným zápisom v prospech
účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej
činnosti. Dlhodobý nehmotný majetok a dl-
hodobý hmotný majetok nadobudnutý bez-
odplatne od spoločníkov, ktorým sa nezvy-
šuje základné imanie, sa účtuje na ťarchu
účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobé-
ho majetku so súvzťažným zápisom v pro-
spech účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy.

V postupoch účtovania nepodnikateľ-
ských subjektov v PÚ sa pre účtovanie
prijatých darov využíva účet 646 – Prijaté
dary. Náplňou tohto účtu sú nepeňažné dary
prijaté účtovnou jednotkou, napríklad dlho-
dobý majetok, ak je určený na jeho ďalšie da-
rovanie, zásoby alebo služby so súvzťažným
zápisom na účtoch účtovej skupiny 1 ale-
bo 5.

Pri odpisovanom dlhodobom majetku na-
dobudnutom bezodplatne sa účtuje v pro-
spech účtu 646 so súvzťažným zápisom na
ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich obdo-
bí v časovej a vecnej súvislosti so zaúčto-
vaním odpisov dlhodobého majetku (§ 65
ods. 5 postupov). Účtovanie prijatých finanč-
ných darov je ustanovené v § 45 ods. 9 po-
stupov len v prípade, ak je finančný dar pri-
jatý na obstaranie dlhodobého hmotného
majetku odpisovaného a dlhodobého ne-
hmotného majetku. V tomto prípade sa pri-
jatý finančný dar účtuje na ťarchu účtu 384
a v prospech príslušného účtu účtovej
skupiny 66 – Prijaté príspevky v časovej
a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov
dlhodobého majetku, na obstaranie ktorého
bol finančný dar poskytnutý od doby uvede-
nia tohto majetku do používania. Finančný
dar, ktorý nebol prijatý na obstaranie dlhodo-
bého majetku, sa účtuje na ťarchu príslušné-
ho účtu účtovej skupiny 21 – Peniaze alebo
22 – Účty v bankách súvzťažne v prospech
účtu účtovej skupiny 66 – Prijaté príspevky.
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3.7. Prijatý dar v daňovom priznaní právnickej osoby
Ak bol dar prijatý právnickou osobou účtu-
júcou v sústave podvojného účtovníctva
a súčasne bol zaúčtovaný do výnosov,
t. j. zaúčtovaná suma ovplyvnila výsledok
hospodárenia, vylúči sa zo základu dane

uvedením ako položky znižujúcej základ da-
ne na r. 210, resp. u organizácií nezriade-
ných na podnikanie aj na r. 220 tlačiva daňo-
vého priznania k dani z príjmov právnickej
osoby (za rok 2016 č. MF/017084/2015-721).

Mobilná aplikácia Zákony pre ľudí umožňuje prístup ku všetkým právnym pred-
pisom Zbierky zákonov SR od roku 1945 v účinnom konsolidovanom znení.
Stiahnite si ZADARMO na Google Play.



Príklad č. 13

Nadácia prijala v roku 2017 na svoju charitatívnu činnosť dary v hodnote 3 000 eur. Ako má tieto dary
uviesť v daňovom priznaní?

Uvedené príjmy nie sú predmetom dane v súlade s § 12 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov, preto ich nadácia
nezdaňuje. Tieto príjmy ako súčasť výsledku hospodárenia pred zdanením alebo rozdielu medzi príjmami
a výdavkami uvedeného na r. 100 daňového priznania sa vykážu sa na r. 220, ak neboli uvedené na r. 210 tla-
čiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby ako položky znižujúce výsledok hospodárenia ale-
bo rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

�
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4. Ocenenie a odpisovanie majetku nadobudnutého darom
V zmysle § 25 ods. 1 písm. d) zákona
o účtovníctve sa majetok v prípade bez-
odplatného nadobudnutia – s výnim-
kou peňažných prostriedkov, cenín a po-
hľadávok ocenených menovitými hodnota-
mi, oceňuje reálnou hodnotou podľa § 27
ods. 2 tohto zákona.

Reálnu hodnotu možno stanoviť ako tr-
hovú cenu, ak pre daný majetok existu-
je trh s oceňovacími modelmi podľa § 27
ods. 2 písm. b) alebo c) zákona o účtovníc-
tve alebo posudkom znalca. Pre zistenie
reálnej hodnoty nehnuteľnosti sa v praxi
najčastejšie využíva znalecký posudok. Pri
ocenení darovanej nehnuteľnosti reálnou
hodnotou na základe vypracovaného zna-
leckého posudku náklad na vypracovanie
posudku nie je nákladom súvisiacim s ob-
staraním nehnuteľnosti, ale s určením reál-
nej hodnoty.

Preto náklady na vypracovanie znaleckého
posudku sa účtujú do nákladov na účet 518
– Ostatné služby.

Na účely výpočtu daňových odpisov sa
hmotný a nehmotný majetok oceňuje
vstupnou cenou v zmysle § 25 zákona
o dani z príjmov. Zákon o dani z príjmov
v tomto ustanovení uvádza niekoľko druhov
vstupných cien v závislosti od spôsobu ob-
starania majetku. Pri definícii jednotlivých
druhov vstupných cien sa zákon odvoláva
na účtovné predpisy. Pri stanovení ceny,
z ktorej sa majetok odpisuje, sa postupuje
v súlade s účtovnými predpismi, ale v nie-
ktorých prípadoch sa daňový postup odli-
šuje od účtovného. Podľa zákona o dani
z príjmov sa oceňuje majetok pre účely vý-
počtu daňových odpisov odlišne od postupu
v účtovníctve aj v niektorých prípadoch na-
dobudnutia majetku darovaním.

Upozornenie!

Vplyvom použitia odlišnej vstupnej ceny pre odpisovanie v účtovníctve a pre účely dane z príjmov vznikajú rozdiely
medzi účtovnými a daňovými odpismi, ktoré sa vyrovnajú v daňovom priznaní daňovníka účtujúceho v sústave po-
dvojného účtovníctva ako položky zvyšujúce, resp. znižujúce výsledok hospodárenia.

�

Na účely výpočtu daňových odpisov sa
v zmysle § 25 zákona o dani z príjmov
uplatňujú tieto typy vstupných cien:

– daňová zostatková cena zistená
u darcu [§ 25 ods. 1 písm. f)]. Táto
cena sa použije:

EPI monitoring (monitoring.epi.sk) – unikátny nástroj na preverovanie
a vyhľadávanie nových obchodných partnerov, ale aj na spoľahlivé sledova-
nie informácií o subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii.



- v prípade majetku nadobudnutého
darom (okrem majetku vylúčené-
ho z odpisovania), o ktorom darca
– právnická osoba, účtoval, resp.
fyzická osoba ho mala vložený do

obchodného majetku. Vstupnou cenou
je zostatková cena zistená u darcu, kto-
rý majetok v dôsledku jeho darovania
vyradil;

Dane a účtovníctvo � Dary v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov
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DPríklad č. 14

Živnostník účtujúci v jednoduchom účtovníctve mal vo svojom obchodnom majetku zaradený od ro-
ku 2015 osobný automobil, ktorý odpisoval rovnomerne zo vstupnej ceny 33 194 eur. V roku 2017 au-
tomobil daroval spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej je spoločníkom. Zostatková cena auta
v čase darovania u živnostníka bola 16 597 eur.

Zostatková cena auta pri vyradení z obchodného majetku nie je daňovým výdavkom podľa § 21 ods. 2 písm. f)
zákona o dani z príjmov. O zostatkovú cenu živnostník ani nezvyšuje svoj základ dane. Pre spoločnosť s ruče-
ním obmedzeným bude vstupnou cenou pre výpočet daňových odpisov zostatková cena zistená u darcu, t. j.
16 597 eur. Podľa účtovných predpisov zaradí spoločnosť s ručením obmedzeným darovaný majetok do svojho
majetku v reálnej hodnote, z ktorej vypočíta účtovné odpisy.

�

- majetku nadobudnutého darom od
fyzickej osoby (okrem majetku vylú-
čeného z odpisovania), ak ide o ma-
jetok, ktorý bol u darcu zahrnutý
v obchodnom majetku, pričom pri
jeho predaji uskutočnenom v deň

darovania by sa naň nevzťahovalo
oslobodenie od dane podľa § 9.
Vstupnou cenou je zostatková cena
zistená u darcu pri vyradení z ob-
chodného majetku.

Príklad č. 15

Živnostník účtujúci v jednoduchom účtovníctve mal vo svojom obchodnom majetku zaradený od ro-
ku 2015 osobný automobil, ktorý odpisoval rovnomerne zo vstupnej ceny 33 194 eur. V roku 2017 ho
preradil z obchodného majetku do osobného užívania. Zostatková cena auta v čase vyradenia z ob-
chodného majetku u živnostníka bola 16 597 eur. V roku 2017 auto daruje druhému živnostníkovi, kto-
rý ho zaradí do svojho obchodného majetku.

Pretože od vyradenia auta z obchodného majetku neuplynulo viac ako 5 rokov, v prípade predaja v čase daro-
vania by príjem nebol oslobodený od dane [§ 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov]. Preto druhý živnostník
bude auto odpisovať zo vstupnej ceny rovnajúcej sa zostatkovej cene zistenej u darcu 16 597 eur.

�

– obstarávacia cena zistená u darcu
[§ 25 ods. 1 písm. a), písm. g)]. Táto
cena sa použije pri majetku:
- nadobudnutom darom od fyzickej

osoby, ktorý nebol zahrnutý do ob-
chodného majetku darcu a súčasne
platí, že pri predaji tohto majetku

uskutočnenom v deň darovania by
sa na príjem z predaja nevzťahova-
lo oslobodenie podľa § 9 zákona
o dani z príjmov;

- pri majetku vylúčenom z odpisova-
nia pri vyradení darcom v dôsledku
darovania;

Rýchle a prehľadné informácie o finančnej situácii a platobnej disciplíne
obchodných spoločností a iných subjektov nájdete na monitoring.epi.sk.



Príklad č. 16

Fyzická osoba – nepodnikateľ, kúpila v roku 2016 starší rodinný dom za 30 000 eur. V roku 2017 ho da-
rovala svojmu synovi – živnostníkovi, ktorý ho po vykonanej úprave vloží do obchodného majetku
a začne odpisovať. Z akej ceny bude uplatňovať odpisy?

V prípade, ak by otec nehnuteľnosť nedaroval synovi, ale by ju predal, príjem z predaja by nebol oslobodený od
dane. Podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov je príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane po
uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia. Pretože v danom prípade nie je táto podmienka splnená, musí
syn oceniť dom obstarávacou cenou. Pôjde o sumu 30 000 €, za ktorú obstaral nehnuteľnosť darca.

�

Príklad č. 17

Akciová spoločnosť mala v majetku zaradený pozemok [majetok vylúčený z odpisovania podľa § 23
ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov]. Pretože vznikla potreba využitia tohto pozemku v dcérskej
spoločnosti, akciová spoločnosť jej tento pozemok darovala na základe písomnej darovacej zmluvy.
Akciová spoločnosť vyradila pozemok z majetku v obstarávacej cene 50 000 eur, ktorá nie je uznaným
daňovým výdavkom v súlade s § 21 ods. 2 písm. f) zákona o dani z príjmov.

Dcérska spoločnosť zaradí pozemok do majetku v obstarávacej cene zistenej u darcu, t. j. v sume 50 000 eur.
Vstupná cena pozemku by sa premietla do daňových výdavkov v prípade, ak by dcérska spoločnosť pozemok v bu-
dúcnosti predala. Podľa § 19 ods. 3 písm. e) zákona o dani z príjmov pri predaji pozemkov nedotknutých ťažbou
možno vstupnú cenu zahrnúť do daňových výdavkov len do výšky príjmu z predaja.

�
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- pri majetku vylúčenom z odpisova-
nia, nadobudnutom darom od fyzic-
kej osoby, ktorý bol zahrnutý do ob-
chodného majetku darcu a v prípade

predaja uskutočneného v deň daro-
vania by sa naň nevzťahovalo oslo-
bodenie podľa § 9 zákona o dani
z príjmov;

Príklad č. 18

Podnikateľ mal vo svojom obchodnom majetku zaradený pozemok, ktorý nadobudol kúpou za
35 000 eur. Pretože pozemok k výkonu podnikateľskej činnosti ďalej nepotreboval, vyradil ho z ob-
chodného majetku v roku 2015 a v roku 2016 ho darovacou zmluvou uzatvorenou písomne daroval
svojmu zaťovi. Zať začal podnikať ako živnostník a v roku 2017 pozemok zaradil do svojho obchodné-
ho majetku.

U svokra, ak by pozemok nedaroval, ale predal, nie sú splnené podmienky na oslobodenie od dane, preto zať musí
zaradiť pozemok do svojho obchodného majetku v obstarávacej cene zistenej u darcu, t. j. v sume 35 000 eur.

Podmienky pre oslobodenie nie sú splnené z dôvodu, že od doby vyradenia z obchodného majetku do doby
darovania neuplynulo 5 rokov [§ 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov].

�

– cena určená znaleckým posudkom
[§ 25 ods. 1 písm. c)].

V zmysle v zmysle § 25 ods. 1 písm. c) záko-
na o dani z príjmov sa považuje za vstupnú

Od 25. 5. 2018 nastane revolúcia v ochrane osobných údajov. Pripravte sa
už v predstihu na bezproblémové prijatie nových zmien na školení s lektorkou
JUDr. Marcelou Macovou, PhD.



cenu majetku nadobudnutého darovaním ce-
na podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znal-
coch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení
neskorších predpisov (znalecký posudok).

Táto cena sa použije pri majetku nadobud-
nutom darom od fyzickej osoby, ktorý

nebol zahrnutý do jej obchodného majet-
ku a súčasne je splnená podmienka, že v prí-
pade predaja tohto majetku uskutočnené-
ho v deň darovania by príjem z predaja bol
u darcu oslobodený od dane podľa § 9 záko-
na o dani z príjmov.
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Príklad č. 19

Fyzická osoba – nepodnikateľ, kúpila v roku 2010 starší rodinný dom za 30 000 €. V roku 2017 ho daro-
vala svojmu synovi – živnostníkovi, ktorý ho po vykonanej úprave vloží do obchodného majetku a za-
čne odpisovať. Z akej ceny bude uplatňovať odpisy?

V prípade, ak by otec nehnuteľnosť nedaroval synovi, ale by ju predal, príjem z predaja by bol oslobodený od
dane. Podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov je príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane
po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia.

Pretože v danom prípade je táto podmienka splnená, syn ocení dom zaradený do obchodného majetku vstup-
nou cenou, ktorá bude určená znaleckým posudkom. Dôvodom je skutočnosť, že ak by darca v roku 2017
predmetnú nehnuteľnosť obstaranú v roku 2010 predal, bola by splnená podmienka piatich rokov od nadobud-
nutia majetku podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmova príjem z predaja by bol oslobodený od dane.

�

Príklad č. 20

Fyzická osoba získala dedením v roku 2010 nehnuteľnosť (dom), ktorá bola v rámci dedičského kona-
nia ocenená na 80 000 eur. Nehnuteľnosť nebola využívaná na podnikanie. V roku 2017 túto nehnuteľ-
nosť darovala na základe písomnej darovacej zmluvy svojmu synovi – samostatne zárobkovo činnej
osobe. Syn nehnuteľnosť vložil do svojho obchodného majetku a využíva ju na zárobkovú činnosť.

Syn zaradí nehnuteľnosť do obchodného majetku v cene určenej na základe znaleckého posudku. Ak by totiž
darca v roku 2017 predmetnú nehnuteľnosť zdedenú v roku 2010 predal, bola by splnená podmienka pre oslo-
bodenie od dane z dôvodu uplynutia piatich rokov od nadobudnutia majetku v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) záko-
na o dani z príjmov.

�

5. Vplyv bezodplatne nadobudnutého dlhodobého hmotného
majetku na základ dane z príjmov obdarovanej právnickej
osoby a darcu

Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej
straty sa v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) a b)
zákona o dani z príjmov vychádza u da-
ňovníka:

– účtujúceho v sústave jednoduchého úč-
tovníctva alebo u daňovníka, ktorý vedie
evidenciu podľa § 6 ods. 11, z rozdielu
medzi príjmami a výdavkami,

Neplaťte zbytočné pokuty! Všetko o správnom procese prijímania cudzincov
či o vysielaní zamestnancov do zahraničia na školení so skúsenou lektorkou
Júliou Pšenkovou.



– účtujúceho v sústave podvojného úč-
tovníctva z výsledku hospodárenia.

V prípade bezodplatne nadobudnutého dl-
hodobého hmotného majetku sa majetok
zaúčtuje v závislosti od toho, o aký druh ma-
jetku ide a od koho bol nadobudnutý. Pri rie-
šení otázky, aký je vplyv bezodplatne nado-
budnutého dlhodobého hmotného majetku

na základ dane z príjmov obdarovanej práv-
nickej osoby, sa musí aplikovať § 12 ods. 7
písm. b) zákona o dani z príjmov, podľa kto-
rého príjem získaný darovaním nie je pred-
metom dane. V prípade darcu sa aplikuje
§ 2 písm. i) a § 21 ods. 2 písm. f) zákona
o dani z príjmov, podľa ktorého majetok vy-
radený darovaním nie je uznaným daňovým
výdavkom.
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Príklad č. 21

Obchodná spoločnosť mala zaradený v majetku osobný automobil, ktorý kúpila za 56 640 eur a od ro-
ku 2014 ho odpisovala rovnomerným spôsobom. V roku 2017 automobil darovala spoločnosti s ruče-
ním obmedzeným, v ktorej je spoločníkom. Účtovná zostatková cena ku dňu vyradenia bola 13 500
eur, daňová zostatková cena 14 160 eur. Spoločnosť s ručením obmedzeným ho zaradila od marca do
majetku v reálnej hodnote určenej podľa § 27 ods. 2 zákona o účtovníctve vo výške 15 000 eur.

Postup u darcu

Účtovanie:

1. Vyúčtovanie účtovnej zostatkovej ceny pri vyradení majetku darovaním 13 500 € MD 543/D 082

2. Vyradenie majetku v obstarávacej cene 56 640 € MD 082/D 022

Súčasťou výsledku hospodárenia je účtovná zostatková cena. V súlade s § 21 ods. 2 písm. f) daňovým výdav-
kom nie je zostatková cena trvale vyradeného hmotného majetku darovaním. V daňovom priznaní uvedie dar-
ca sumu zúčtovanú na účte 543 ako položku zvyšujúcu výsledok hospodárenia. Súčasne v daňovom priznaní
vyrovná rozdiel medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou automobilu.

Postup u obdarovaného

Účtovanie:

1. Nadobudnutie darovaného majetku v reálnej hodnote 15 000 € MD 042/D 384

2. Zaradenie darovaného majetku do užívania 15 000 € MD 022/D 042

3. Účtovný odpis 4 160 € MD 551/D 082

4. Rozpustenie odpisov do výnosov 4 160 € MD 384/D 648

Majetok nadobudnutý darovaním sa v účtovníctve ocení reálnou hodnotou, ktorá sa súčasne zaúčtuje na účet
384 a postupne sa účtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s uplatnenými účtovnými odpismi.

Na daňové účely sa majetok nadobudnutý darovaním ocení daňovou zostatkovou cenou zistenou u darcu
a postupne vo výške daňových odpisov sa uplatní ako uznaný daňový výdavok. Zaúčtovaný výnos vo výške
účtovného odpisu nie je výnosom na daňové účely v zmysle § 12 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov.

Potrebujete doplniť vedomosti zo mzdovej alebo účtovnej oblasti? Navštív-
te 2-dňové školenie Mzdy pre pokročilých so skúsenou lektorkou Júliou
Pšenkovou.
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Výpočet daňového odpisu:

Vstupná cena: 14 160 €

Odpis: [(14 160 € : 4) : 12 x 10] = 2 950 €

V daňovom priznaní sa suma zúčtovaná na účte 648 uvedie ako položka znižujúca výsledok hospodárenia.
Súčasne sa v daňovom priznaní vyrovná rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi automobilu. Suma
1 210 € (4 160 – 2 950) sa uvedie ako položka zvyšujúca účtovný výsledok hospodárenia.

�

Príklad č. 22

Podnikateľ – fyzická osoba, účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva mal vo svojom obchodnom
majetku zaradený osobný automobil, ktorý v roku 2017 daroval obchodnej spoločnosti, v ktorej je
spoločníkom. Daňová zostatková cena k 31. 12. 2016 bola 15 000 eur. Obchodná spoločnosť ho zaúč-
tovala od marca do majetku v reálnej hodnote zhodnej s daňovou zostatkovou cenou 15 000 eur.

Postup u darcu

Darca v knihe dlhodobého majetku zaúčtuje vyradenie dlhodobého majetku darovaním (§ 6 ods. 5 postupov účto-
vania pre podnikateľov v JÚ). Zostatková cena vyradeného dlhodobého majetku 15 000 eur sa zúčtuje v peňažnom
denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií ako výdavok, ktorý sa nezahrnuje do základu dane z príjmov.

Postup u obdarovaného

1. Nadobudnutie darovaného majetku v reálnej hodnote 15 000 € MD 042/D 413

2. Zaradenie darovaného majetku do užívania 15 000 € MD 022/D 042

3. Účtovný odpis 4 160 € MD 551/D 082

Na daňové účely sa majetok nadobudnutý darovaním ocení daňovou zostatkovou cenou zistenou u darcu.
Uznaným daňovým výdavkom je daňový odpis. Pretože daňový odpis je v príklade zhodný s účtovným odpi-
som, v daňovom priznaní sa nerobia žiadne úpravy výsledku hospodárenia.

�

Príklad č. 23

Fyzická osoba – nepodnikateľ, obstarala kúpou v roku 2014 pozemok za 30 000 eur. V roku 2017 daro-
vala pozemok obchodnej spoločnosti, v ktorej je spoločníkom. Obchodná spoločnosť ho zaúčtovala
do majetku v reálnej hodnote 35 000 eur.

Postup u darcu

Darcovi nevyplývajú z darovania žiadne daňové dôsledky.

Postup u obdarovaného

1. Nadobudnutie darovaného majetku v reálnej hodnote 35 000 € MD 042/D 413

2. Zaradenie pozemku do užívania 35 000 € MD 031/D 042

D

Neustále sa snažíme zlepšovať naše služby a produkty. Preto pre vás pripravu-
jeme nové videoškolenia o najdôležitejších zmenách v legislatíve a aktuálnych
témach. Kompletnú ponuku nájdete na stránke www.profivzdelavanie.sk.



Na daňové účely sa majetok nadobudnutý darovaním ocení obstarávacou cenou zistenou u darcu v súlade
s § 25 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, pretože nie je splnená podmienka vlastníctva aspoň 5 rokov
bezprostredne pred predajom. Pretože nie je ovplyvnený výsledok hospodárenia, nie je dôvod na jeho úpravu
v daňovom priznaní.

Poznámka (súčasť príkladu):

V prípade následného predaja pozemku by zdaniteľným príjmom bol príjem z predaja a uznaným daňovým vý-
davkom vstupná cena na daňové účely, t. j. v danom prípade obstarávacia cena zistená u darcu (30 000 €),
v prípade pozemkov nedotknutých ťažbou len do výšky príjmu z predaja [§ 19 ods. 3 písm. e) zákona o dani
z príjmov].

�

Príklad č. 24

Fyzická osoba – nepodnikateľ, obstarala kúpou v roku 2010 pozemok za 30 000 eur.

V roku 2017 darovala pozemok obchodnej spoločnosti založenej jej príbuzným, v ktorej nemá účasť.
Obchodná spoločnosť ho zaúčtovala do majetku v reálnej hodnote 35 000 eur.

Postup u darcu

Darcovi nevyplývajú z darovania žiadne daňové dôsledky.

Postup u obdarovaného

1. Nadobudnutie darovaného majetku v reálnej hodnote 35 000 € MD 042/D 648

2. Zaradenie pozemku do užívania 35 000 € MD 031/D 042

Na daňové účely sa majetok nadobudnutý darovaním ocení vstupnou cenou určenou na základe znaleckého
posudku podľa § 25 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov.

Pretože príjem získaný darovaním nie je predmetom dane právnickej osoby podľa § 12 ods. 7 písm. b) zákona
o dani z príjmov, uvedie sa v jej daňovom priznaní ako položka znižujúca výsledok hospodárenia.

Poznámka (súčasť príkladu):

V prípade následného predaja pozemku by zdaniteľným príjmom bol príjem z predaja a uznaným daňovým vý-
davkom vstupná cena na daňové účely, t. j. v danom prípade cena určená znaleckým posudkom (35 000 €),
v prípade pozemkov nedotknutých ťažbou len do výšky príjmu z predaja [§ 19 ods. 3 písm. e) zákona o dani
z príjmov].

�
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6. Ďalšie nakladanie s darovaným majetkom u fyzickej osoby
6.1. Predaj darovanej nehnuteľnosti
Ak sa fyzická osoba – občan, rozhodne
majetok nadobudnutý darovaním predať,

najskôr je potrebné skúmať, či nie sú spl-
nené podmienky pre oslobodenie príjmu

Praktické príklady zo súčasných noviel a zmien v zákonoch vám ponúka-
me aj v digitálnej podobe. Získajte ročný prístup k širokej ponuke videoškolení
len za 120 €. Viacej informácií na www.profivzdelavanie.sk.



z predaja od dane uvedené v § 9 ods. 1
písm. a) a b) zákona o dani z príjmov.

Ak podmienky pre oslobodenie nie sú spl-
nené, je príjem z predaja majetku nezara-
deného v obchodnom majetku ostatným
príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona,
ku ktorému sa ako výdavok uplatní v súlade
s § 8 ods. 5 písm. b) zákona cena podľa

§ 25 zákona. Okrem tohto výdavku možno
uplatniť, obdobne ako pri predaji majetku
obstaraného iným spôsobom ako darova-
ním, aj finančné prostriedky preukázateľne
vynaložené na technické zhodnotenie, op-
ravu a údržbu veci vrátane ďalších výdav-
kov súvisiacich s predajom [§ 8 ods. 5
písm. d) zákona].

Dane a účtovníctvo � Dary v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov
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Upozornenie!

Pre uplatnenie výdavku sa skúma, či darca v čase darovania nehnuteľnosti v prípade, ak by nehnuteľnosť pre-
dal, mal príjem z predaja darovanej nehnuteľnosti oslobodený od dane alebo nie.

Ak by príjem z predaja u darcu nehnuteľnosti v čase jej darovania:
– nebol oslobodený od dane, ako výdavok sa uplatní obstarávacia cena zistená u darcu,
– bol oslobodený od dane, ako výdavok sa uplatní cena zistená zo znaleckého posudku.

�

Príklad č. 25

Syn získal byt darovaním od svojho otca a následne ho chce predať. Byt nebol nikdy využívaný na
podnikateľské účely. Aký výdavok môže uplatniť k príjmu z predaja, ak nevie zistiť obstarávaciu cenu
u darcu? Môže uplatniť ako výdavok cenu podľa znaleckého posudku?

Podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov je príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane po
uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia, okrem príjmu, ktorý plynie daňovníkovi podľa zmluvy o budú-
com predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia, aj keď kúpna zmluva bude uzatvore-
ná až po piatich rokoch od jej nadobudnutia.

Pokiaľ nie sú splnené podmienky pre oslobodenie od dane, príjem z predaja bytu je príjmom podľa § 8 ods. 1
písm. b) zákona. Výdavkom k tomuto príjmu je podľa § 8 ods. 5 písm. b) zákona cena bytu zistená v čase na-
dobudnutia, pričom pri nehnuteľnostiach získaných darovaním sa vychádza z ceny podľa § 25 zákona.

Takouto cenou je obstarávacia cena bytu zistená u darcu v prípade, ak by pri predaji bytu uskutočnenom v deň
darovania sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9.

To znamená, že ak darca – fyzická osoba, nemal byt zahrnutý v obchodnom majetku a v deň darovania by
uskutočnil predaj bytu a na príjem z tohto predaja by sa nevzťahovalo oslobodenie od dane podľa § 9 zákona,
výdavkom obdarovaného je obstarávacia cena bytu zistená u darcu.

Ak by darca v deň darovania uskutočnil predaj bytu a na príjem z predaja by sa vzťahovalo oslobodenie od dane
podľa § 9 zákona, výdavkom je cena zistená znaleckým posudkom u obdarovaného v čase nadobudnutia ne-
hnuteľnosti [§ 25 ods. 1 písm. c) zákona].V súlade s § 8 ods. 2 ZDP možno k príjmom v § 8 uplatniť výdavky preu-
kázateľne vynaložené na ich dosiahnutie len do výšky príjmu, prípadná strata z predaja nie je akceptovaná.

�

Odborné školenia a konferencie s kvalifikovanými lektormi takmer po celom
Slovensku. Sledujte našu ponuku školení na www.profivzdelavanie.sk a my
vám garantujeme, že nič nezmeškáte.



6.2. Vklad darovaného majetku do základného imania obchodnej
spoločnosti

Daňovník – fyzická osoba, ktorá vkladá do
základného imania obchodnej spoločnos-
ti nepeňažný vklad, postupuje podľa § 8
ods. 2 zákona o dani z príjmov. Do základu
dane (čiastkového základu dane) zahrnuje
rozdiel medzi vyššou hodnotou nepeňažné-
ho vkladu započítanou na vklad spoločníka
a hodnotou vkladaného majetku, tzv. oce-
ňovací rozdiel.

Oceňovací rozdiel sa zahrnuje do základu
dane vkladateľa v zdaňovacom období:
– v ktorom došlo k splateniu nepeňažné-

ho vkladu alebo
– až do jeho úplného zahrnutia postupne,

najdlhšie počas siedmich bezprostred-
ne po sebe nasledujúcich zdaňovacích
období, najmenej vo výške jednej sed-
miny ročne, počnúc zdaňovacím obdo-
bím, v ktorom došlo k splateniu nepe-
ňažného vkladu. V prípade, že nasta-
ne niektorá zo skutočností uvedených
v § 8 ods. 2 zákona, je vkladateľ nepe-
ňažného vkladu povinný zahrnúť celú

zostávajúcu časť vykázaného rozdielu
do základu dane v tom zdaňovacom ob-
dobí, v ktorom dôjde k tejto skutočnosti.

Vklad môže byť peňažný alebo nepeňažný
predstavovaný napríklad nehnuteľnosťami,
hnuteľnými vecami, cennými papiermi, po-
hľadávkami, obchodnými podielmi, podni-
kom alebo jeho časťou, majetkovými práva-
mi. Hodnota vkladaného majetku závisí
od charakteru vkladu a spôsobu nado-
budnutia predmetu vkladu, pričom pri dl-
hodobom majetku nadobudnutom darova-
ním sa pri určeníhodnoty vkladaného majet-
ku vychádza z cien uvedených v bode 4
tohto príspevku.

V prípade, ak je vkladom majetok fyzic-
kej osoby nadobudnutý darom, na ktorý
by sa v prípade predaja vzťahovalo oslo-
bodenie od dane podľa § 9 ods. 1 písm. a)
až d) a písm. i) zákona o dani z príjmov,
oceňovací rozdiel nevznikne alebo sa upra-
ví podľa výšky oslobodenia.
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Príklad č. 26

Fyzická osoba A vložila v roku 2017 do obchodnej spoločnosti ako nepeňažný vklad pozemok darovaný fyzic-
kou osobou B. Fyzická osoba B pozemok obstarala kúpou v roku 2013 za 10 200 eur, mala ho zaradený v ob-
chodnom majetku a z dôvodu nepotrebnosti ho darovala. Pretože od vyradenia z obchodného majetku neup-
lynulo ešte 5 rokov [podmienka pre oslobodenie od dane v prípade predaja podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona
o dani z príjmov], hodnotou vkladaného majetku u fyzickej osoby A je v súlade s § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 záko-
na o dani z príjmov suma 10 200 eur [obstarávacia cena zistená u darcu podľa § 25 ods. 1 písm. g) zákona
o dani z príjmov]. Pozemok bol započítaný na vklad sumou 15 000 eur.

Fyzická osoba A zdaní rozdiel 4 800 eur ako príjem podľa § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov buď jednorazovo
v roku 2017, alebo postupne, najdlhšie počas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov. U fyzic-
kej osoby B sa pri vyradení pozemku darovaním nemôže uplatniť žiadny výdavok [§ 21 ods. 2 písm. f) zákona
o dani z príjmov].

�

Ing. Martina Oravcová

„Revolúcia“ v ochrane osobných údajov účinná od 25. mája 2018. Začnite
sa už teraz priebežne pripravovať na zmeny, ktorým sa budúci rok určite nevyh-
nete, a to na jednej z unikátnych konferencií o ochrane osobných údajov.



Dodanie služby z pohľadu dane
v príkladoch

Dodanie služieb je zdaniteľnou transakciou či už z pohľadu zákona o dani
z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), alebo z pohľadu zákona o dani z príj-
mov. V podvojnom účtovníctve sa výnos z poskytnutej služby účtuje do

účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisí, na účet 602 – Tržby z predaja
služieb. V jednoduchom účtovníctve sa v peňažnom denníku účtuje príjem zahrno-
vaný do základu dane v členení predaj (výrobkov) a služieb. V takomto prípade sa
o časovom rozlíšení neúčtuje, keďže jednoduché účtovníctvo je založené na hoto-
vostnom princípe, t. j. sleduje sa skutočný moment inkasa pohľadávky u dodávateľa.
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Úvod
Pri poskytovaní služieb sa považuje za deň
vzniku účtovného prípadu, ale i deň vzniku
daňovej povinnosti okamih, kedy bola služba
dodaná (deň splnenia dodávky). Vychádza
sa pritom zo zmluvných podmienok, rele-
vantné je to, kedy bola služba reálne ukonče-
ná. Hodnota DPH zo zdaniteľného plnenia
(v prípade, že sa uplatní na výstupe) sa účtu-
je v podvojnom účtovníctve na stranu Dal úč-
tu 343 a v jednoduchom účtovníctve platiteľ
DPH účtuje v peňažnom denníku pri inkase
pohľadávky príjem neovplyvňujúci základ da-
ne. Dodanie služby však môže byť u plati-
teľa DPH oslobodené, napríklad dlhodobý
prenájom nehnuteľnosti, finančné činnosti,
vzdelávacie služby atď. (bližšie § 28 – § 42
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z prida-
nej hodnoty) alebo môže ísť o zdaniteľnú
transakciu, kedy sa z príslušnej služby
platí DPH na výstupe do štátneho rozpočtu.

Ak je miesto dodania v tuzemsku, primár-
ne sa účtuje v podvojnom účtovníctve u pla-
titeľa zápis 311/602, 343. Avšak, daňo-
vá povinnosť môže vzniknúť, hoci sa DPH

na faktúre u dodávateľa vôbec nevyčísli, te-
da sa o nej ani neúčtuje (311/602). Za ta-
kýchto okolností sú veľmi dôležité slovné
poznámky, ktoré sa na daňové doklady
(faktúry) uvádzajú. O zdaniteľnú (nie oslo-
bodenú) transakciu ide v prípade prenosu
daňovej povinnosti na odberateľa, ak sa
napr. uskutočňuje dodanie služieb cez-
hranične (služby prekladateľské, technické
poradenstvo, práca na hnuteľnom majetku
a iné služby zväčša s miestom dodania po-
dľa § 15 ods. 1 zákona), ale i v prípade tzv.
tuzemského samozdanenia, ak sa doda-
nie služby uskutočňuje medzi dvomi platiteľ-
mi DPH registrovanými na Slovensku [typic-
ký príklad je tuzemský prenos daňovej po-
vinnosti z titulu stavebných prác podľa § 69
ods. 12 písm. j) zákona o DPH].

Dodávateľ v pozícii platiteľa DPH má nárok
na odpočítanie dane z nákupov, ktoré vy-
konal vo väzbe na svoje výstupy – realizo-
vané dodávky služieb, hoci daň na výstupe
neuplatnil on, ale odberateľ. V takomto prí-
pade potom vznikajú nadmerné odpočty.

Upozornenie!

Netreba si zamieňať termín „služby oslobodené od DPH“ (kedy nárok na odpočítanie DPH obmedzuje
§ 49 ods. 3 zákona) a termín „prenos daňovej povinnosti“ (kedy nárok na odpočítanie DPH vzniká),



pretože pri tomto druhom prípade DPH na výstupe bude do štátneho rozpočtu odvedená, aj keď ju na
faktúre dodávateľ neuvedie. V takýchto prípadoch odberateľ uplatní DPH na výstupe za svojho obchodného
partnera.

�
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Ak má odberateľ nárok i na vstup, bude úč-
tovať v podvojnom účtovníctve zápisom
343/343 – t. j. vznikne neutrálny účtovný zá-
pis, bez reálnej daňovej povinnosti. Ak by od-
berateľ nárok na vstup nemal, pretože službu
obstará buď na svoje oslobodené činnos-
ti, alebo na súkromné použitie, potom DPH
zo samozdanenia bude účtovaná priamo do

nákladov: 51x/343. (Princíp účtovania v jed-
noduchom účtovníctve tu rozoberať detail-
nejšie nebudeme). Z pohľadu zákona o da-
ni z príjmov by sa mala DPH, na ktorú pla-
titeľ nemá nárok na odpočítanie, daňovo
posúdiť rovnako ako základ dane, ku ktoré-
mu sa viaže [§ 19 ods. 3 písm. k) bod 2
ZDP].

Bezodplatne poskytnuté služby
Špecifickú skupinu tvoria i bezodplatne po-
skytnuté služby, ktoré sa v určitých prípa-
doch považujú za dodanie služby za proti-
hodnotu. DPH bude teda vymeraná na vý-
stupe cez interný doklad, pričom základom
dane sú náklady na poskytnutú službu
(napr. bezodplatné po-
skytnutie stravovania
zamestnancom, doda-
nie služby na iný účel
ako na podnikanie,
na súkromnú spotrebu
atď.). Ak sa služba dodáva nezdaniteľným
osobám – zamestnancom, nie je nutné vy-
hotoviť faktúru. Uvedené (nepriamo) definu-
je § 72 zákona o DPH. Toto ustanovenie ho-
vorí, že platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru
pri dodaní tovaru alebo služby s miestom
dodania v tuzemsku inej zdaniteľnej osobe
(napr. podnikateľovi, športovcovi, umelco-
vi, daňovému poradcovi...) alebo právnickej

osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (ob-
čianskemu združeniu, škole, neziskovej

organizácii...). Občanovi, resp. zamestnan-
covi sa doklad pre účely DPH preto vystaviť
nemusí. Faktúra však slúži i ako účtovný do-
klad, čiže vystaviť sa môže. Alternatívne je
postačujúca i zmluva, dohoda, resp. interná
smernica alebo iný dokument, ktorý bližšie

popisuje bezodplatne
dodanú službu a spô-
sob jej vyčíslenia. Daň
z pridanej hodnoty
z bezodplatne poskyt-
nutej služby sa vo väč-

šine prípadov odvedie cez ID zápisom
335/343 (vzniká pohľadávka voči zamest-
nancovi a záväzok voči daňovému úradu)
alebo 5xx/343 (účtovanie priamo do nákla-
dov). Ak ide o benefit zamestnanca a tento
sa mu potom zdaní, zamestnávateľ si môže
uplatniť daňovo uznaný náklad. Špecifický
prípad tvorí používanie majetku, ktorý
môže mať charakter osobnej spotreby,
kde má zamestnávateľ viacero alternatív-
nych riešení zdanenia. Príklady si rozoberie-
me na konci tohto článku.

DPH bude vymeraná na výstupe cez
interný doklad, pričom základom dane
sú náklady na poskytnutú službu. Za-
mestnancovi sa doklad pre účely DPH
preto vystaviť nemusí ale môže.

Vedenie záznamov a účtovníctvo
Špecifický prípad tvorí používanie ma-
jetku, ktorý môže mať charakter osobnej

spotreby, kde má zamestnávateľ viacero
alternatívnych riešení zdanenia. (Príklady

Nadácia Rozum a Cit, ktorá patrí do našej PP rodiny. Ako fungujeme
a komu pomáhame? Čítajte viac na www.rozumacit.sk.



si rozoberieme na konci tohto článku.) Ve-
denie záznamov pri službách je potrebné
z pohľadu preukázateľnosti transakcie (§ 70
zákona o DPH). Dôraz sa pritom prikladá
na správne vedenie účtovníctva, čo vyplýva
i zo smernice 2006/112 ES o spoločnom
systéme dane z pridanej hodnoty. Konkrét-
ne článok č. 242 tohto dokumentu uvádza,
že každá zdaniteľná osoba musí viesť dos-
tatočne podrobné účtovníctvo, aby sa moh-
la uplatniť DPH a aby správca dane mo-
hol jej uplatnenie preveriť. Účtovníctvo je
prepojené i so zákonom o dani z príjmov,
keďže pri zisťovaní základu dane sa u da-
ňovníka účtujúceho v sústave jednoduché-
ho účtovníctva vychádza z rozdielu medzi

príjmami a výdavkami a u daňovníka účtu-
júceho v sústave podvojného účtovníctva
z výsledku hospodárenia (bližšie § 17 ods. 1

zákona o dani z príjmov). V zásade platí, že
účtovanie o službách musí byť správne v tom
zmysle, že je nutné zohľadňovať aj iné záko-
ny. § 8 ods. 2 zákona o účtovníctve defi-
nuje, že účtovníctvo účtovnej jednotky je
správne, ak účtovná jednotka vedie úč-
tovníctvo nielen podľa tohto zákona, ale
i ostatných osobitných predpisov. (V na-
sledujúcej časti príspevku sa budeme za-
oberať dodaním služby z pohľadu osobitné-
ho predpisu, ktorým je zákon č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty.)

Dane a účtovníctvo � Dodanie služby z pohľadu dane v príkladoch
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Služby z pohľadu DPH
Na to, aby išlo o zdaniteľnú transakciu, musí
byť splnené, že služba je dodaná zdaniteľ-
nou osobou za protihodnotu. Predmet dane
uvedený v § 2 zákona o DPH je naplnený
vtedy, ak je miesto dodania v tuzemsku. Pri
službách fakturovaných medzi zdaniteľný-
mi osobami sa primárne vychádza z § 15
ods. 1 zákona o DPH – ide o všeobecné
pravidlo, kedy platí princíp krajiny príjemcu
– t. j. bez ohľadu na skutočnosť, kde sa

služba fyzicky vykonala, miesto dodania sa
zjednodušene určí tak, že sa posudzuje,
kde má odberateľ sídlo, miesto podnikania,
resp. prevádzkareň. Prevádzkareň pritom
musí spĺňať požiadavky zákona o DPH – t. j.
zdaniteľná osoba musí mať vlastný personál
(zamestnancov alebo personál, ktorý je
vždy k dispozícii na uvedenom mieste) a ma-
teriálne zabezpečenie potrebné na poskyto-
vanie služieb.

Dobrá rada:

Mnohí podnikatelia si mýlia stálu prevádzkareň z pohľadu DPH s definíciou na účely zákona o dani z príjmov.
Pre účely dane z príjmov platia špecifické pravidlá, ktoré dopĺňa i zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia – ak
s príslušným členským štátom je uzavretá.

�

Vráťme sa však k pohľadu v súvislosti
s DPH.

Služba je zdaniteľná vtedy, ak je pred-
metom dane v tuzemsku.

Príklad č. 1 – Služba ako predmet dane

Spoločnosť sa zaoberá vývozom odpadu. Vyfakturovala službu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1
zákona o DPH v júni, avšak odberateľ odmieta faktúru uhradiť. Trvá na tom, že služba v 2. kvartáli
uskutočnená nebola. Môže sa uviesť vystavený dobropis s dátumom 11. 10. do daňového priznania za
mesiac október?

Počúvajte, motivujte, hodnoťte, merajte a oceňujte. Ako na to? Sledujte naše
manažérske videoškolenia. Viac informácií na www.profivzdelavanie.sk.



Ak nebol naplnený predmet dane podľa § 2 zákona o DPH – t. j. dodanie služby za protihodnotu, tak daňová
povinnosť v danom čase, keď bola faktúra vystavená, nevznikla. Je nutné preukázať a obhájiť skutkovú pod-
statu prípadu. Dôkazné bremeno znášajú strany transakcie, či služba bola alebo nebola reálne uskutočnená.
Ak služba nebola reálne uskutočnená, potom by išlo o dobropis z titulu chybne (neopodstatnene) vystavenej
faktúry a dodávateľ by musel podať dodatočné daňové priznanie za 2. kvartál (ak je štvrťročným platiteľom
DPH). Ak bola služba dodaná, potom samotný fakt, že faktúru odberateľ nechce uhradiť, nezakladá nárok na
vystavenie dobropisu. § 25 zákona o DPH definuje, že základ dane sa môže opraviť (a teda dobropis vystaviť)
pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky služby, pri zníženíceny služby po vzniku daňovej povinnosti. Ak
bola služba reálne vykonaná, dodávateľ má zápis o vyložení odpadu na skládku, resp. i podpísané prepravné
doklady vozidla, ktorým sa odpad prepravil, potom k zdaniteľnému plneniu došlo. A následne je otázne, či sa
dobropis mal vôbec vystaviť. Je nutné podotknúť, že služba môže byť zrušená len pred jej ukončením. Hneď
ako bola uskutočnená, t. j. odpad vyvezený, potom je možné vystaviť dobropis len v prípade reklamačného ko-
nania, ktoré by bolo napríklad v rozpore s kvalitou vykonanej práce.

Záver: Spoločnosť neuvádza reálny dôvod vystavenia dobropisu. Samotný fakt, že odberateľ nechce zaplatiť
faktúru, nezakladá možnosť vystaviť dobropis. V zásade platí, že spoločnosť môže uviesť vystavený dobropis do
daňového priznania za november, ak sa služba uskutočnila, no kvalita, resp. rozsah prác boli reklamované. Ak
však ide o storno faktúry z dôvodu, že sa služba neuskutočnila, musípodať dodatočné daňové priznanie za jún.
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DPH z titulu poskytnutej služby je splat-
ná vtedy, keď vzniká daňová povinnosť.
Vo väčšine prípadov je vznik daňovej po-
vinnosti identický so vznikom účtovného
prípadu (t. j. relevantný je deň splnenia

dodávky). Posudzujú sa reálne zmluvné
dojednania. Moment uskutočnenia (ukon-
čenia) služby by mal byť dohodnutý oboma
stranami alebo by mal vyplývať z objektív-
nych okolností.

Príklad č. 2 – Vznik daňovej povinnosti

Právnická osoba, mesačný platiteľ DPH, vystavuje faktúru za projektovú podporu. V texte faktúry má
uvedené, že ide o dodanie služby za august a september. Môže uviesť dátum dodania október?

Dátum dodania október by bol obhájiteľný len vtedy, ak by zo zmluvných podmienok vyplývalo, že služba sa
považuje za dodanú napr. podpísanímprotokolu, súpisu prác a tento dátum podpisu, resp. schválenia prác by
bol v októbri. V praxi sa však najčastejšie vyskytuje zjednodušené pravidlo, t. j. ak sú služby fakturované s od-
volávkou na 8-9/2017, tak daňová povinnosť vzniká v septembri. Záleží od objektívnych skutočností, okolností
prípadu.

Záver: Teoreticky môže byť služba dodaná aj v októbri, uvedené by však malo vyplývať zo zmluvne dojedna-
ných podmienok. Pretože pri správe daní sa zvažuje vecná podstata pred formou – t. j. pri posúdení vzniku da-
ňovej povinnosti sa do úvahy berie i zmluvne dojednaný moment ukončenia prác.

�

Hneď ako máme zadefinované, že ide
o predmet DPH – t. j. nejde o finančné vy-
rovnanie, sankciu, resp. pokutu a vieme

určiť i dátum vzniku zdaniteľného plnenia,
skúmame, či je služba zdaniteľná alebo
oslobodená.

Prostredníctvom nášho Youtube kanálu ProfiVzdelávanie môžete sledovať
ukážky z našich najnovších videoškolení a konferencií.



Ak je oslobodená, DPH sa neuplatní. Do
daňového priznania sa uvedie zväčša

na r. č. 15 daňového priznania, ale do
kontrolného výkazu sa neuvádza.

Dane a účtovníctvo � Dodanie služby z pohľadu dane v príkladoch
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Upozornenie!

Upozorňujeme v tomto prípade na prepravné služby súvisiace s dovozom alebo vývozom. Ak sú fakturované
zdaniteľnej osobe, miesto dodania sa určípodľa § 15 ods. 1 zákona o DPH – t. j. dôležité je, kde má príjemca služby
sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň. Uvedené platí bez ohľadu na skutočnosť, kde sa reálne preprava vy-
konala. Takéto prepravné služby sú oslobodené od dane. V aplikačnej praxi bolo vnímané ustanovenie § 47 ods. 6
zákona (oslobodenie prepravy súvisiacej s vývozom) a ustanovenie § 48 ods. 8 zákona (oslobodenie prepravy vo
väzbe na dovoz) jednotne, t. j. bez ohľadu na to, či išlo o refakturáciu alebo priame dodanie vývozcovi alebo dovoz-
covi. Judikatúra Európskeho súdneho dvora (ESD) však zmenila tieto pravidlá a teda oslobodenie môže uplatniť len
ten, kto je priamym poskytovateľom prepravnej služby voči dovozcovi alebo vývozcovi.
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Ak špedičná firma objedná prepravu od iné-
ho prepravcu pre slovenskú firmu vyvážajú-
cu tovar napr. do Švajčiarska, fakturácia
prebehne nasledovne: Prepravca fakturuje
s DPH pre špedičnú spoločnosť a táto ná-
sledne uplatní§ 47 ods. 6 zákona pre sloven-
ského vývozcu (miesto dodania je totiž v tu-
zemsku, keďže vývozca má sídlo v SR). Fi-
nančná správa nechala priestor na to, aby sa
zladil stav do konca októbra 2017, dovtedy
sa mohol akceptovať pôvodný stav. Od no-
vembra 2017 by sa mal však tento princíp
priamej fakturácie uplatňovať správne –
t. j. podľa rozsudku ESD. Často sa stáva,
že doprava je uskutočňovaná cez viacero
prepravných firiem a špedičných spoločností,

ktoré si ju navzájom fakturujú. Takéto fak-
túry majú obsahovať DPH, no len posledný
prepravca, ktorý má zmluvný vzťah s vý-
vozcom alebo dovozcom tovaru, má nárok
fakturovať oslobodenie podľa § 47 alebo
§ 48 bez DPH. (Pri takomto výstupe s oslo-
bodením však nárok na odpočítanie DPH
z obstaraných služieb vzniká.) Je nutné
doplniť, že podľa vyjadrenia finančnej
správy sa bude akceptovať uplatnenie
postup podľa pôvodného výkladu, ak
služby vrátane prepravných a s nimi sú-
visiacich doplnkových služieb, ktoré sú
spojené s vývozom tovaru alebo dovo-
zom tovaru pod colným opatrením, bu-
dú dodané pred 1. 1. 2018.

Príklad č. 3 – Letecká preprava a uplatnenie oslobodenia

Zahraničná faktúra za letenku vystavená na slovenskú firmu (platiteľa DPH) je bez DPH, ide o faktúru
z Maďarska. Je potrebné samozdanenie alebo predmetná transakcia nepodlieha dani?

Služba dodaná zahraničnou osobou sa samozdaňuje odberateľom, len ak je miesto dodania v tuzemsku a nejde
o službu oslobodenú od dane podľa nášho zákona. Cezhraničná služba týkajúca sa prepravy osôb je predme-
tom dane tam, kde sa reálne uskutočnila. Ak je miesto dodania podľa § 16 ods. 4 zákona o DPH v tuzemsku (letí
sa cez SR), uplatní sa oslobodenie od DPH podľa § 46 zákona. Odberateľ teda samozdanenie podľa § 69 ods. 2
nevykoná. Musíbyť splnený aj predpoklad, že ide o dopravu osôb z tuzemska do zahraničia alebo späť. Preprava
osôb môže mať preto miesto dodania vo viacerých krajinách. Posudzuje sa skutočná trasa a km.

Záver: Miesto dodania má táto služba v tuzemsku, len ak lietadlo letelo cez naše územie, daná trasa sa oslo-
bodí. Avšak zvyšná trasa letu podlieha zákonom Maďarska, keďže miesto dodania je v tejto krajine. Odberateľ

Hľadáte reklamný priestor? Vysoká obsahová relevancia, tisíce návštevní-
kov a kvalitný obsah. Kde umiestnime váš banner? Pozrite si služby na
www.pp.sk.



ale nemá vo vzťahu k tejto skutočnosti žiadne povinnosti. Ak by išlo o slovenského dodávateľa (čo však nie je
daný prípad), mal by skúmať, či mu neplynú registračné povinnosti v tejto krajine. Preprava osôb by však mala
byť v Maďarsku tiež oslobodená. Povinnosť platiť daň odberateľovi podľa § 69 ods. 2 nevzniká.

�
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Príklad č. 4 – Doklad pri preprave tovaru

Spoločnosť (platiteľ DPH) nakupuje tovar od firmy Alfa CZ, ktorá je registrovaná i na Slovensku, keďže
vykonáva zásielkový predaj tovaru podľa § 6 zákona o DPH. Na základe zálohovej faktúry, po jej uhra-
dení, príde tovar, ktorý prepraví prepravná služba. Doklad o preprave však absentuje. Môže si spoloč-
nosť vyrobiť vlastnoručný doklad alebo je dodávateľ povinný doklad vystaviť? Ako je to v prípade, ak
spoločnosť posiela tovar do Európskej únie (EÚ) prepravnou firmou?

Ak je spoločnosť odberateľom, zohľadní sa skutočnosť, že prioritne je povinný disponovať dokladom do-
dávateľ. Ak ide o intrakomunitárne dodanie firmou Alfa CZ (náš § 43 zákona), táto česká firma by mala vyká-
zať dodanie tovaru v českom súhrnnom výkaze a uviesť tam IČ DPH SK slovenskej firmy. Podmienkou pre
uplatnenie oslobodenia dodávateľom je disponovať prepravným dokladom o pohybe tovaru do inej krajiny EÚ.
Odberateľ by mal dostať faktúru so slovnou poznámkou: oslobodenie od dane (preprava tovaru z ČR priamo
na Slovensko). Alternatívne však môže nastať situácia, kedy by sa na faktúre uviedla slovná poznámka: pre-
nesenie daňovej povinnosti. V takomto prípade by išlo o dodanie tovaru v tuzemsku (napríklad zo slovenského
skladu tejto zahraničnej firmy).

Spoločnosť z ČR by v takom prípade nemala uplatniť slovenskú DPH z titulu zásielkového predaja, pretože
slovenská spoločnosť má IČ DPH – t. j. definícia zásielkového predaja pre daný vzťah nie je naplnená. S účin-
nosťou od 1. 1. 2016 by sa mal uplatniť prenos daňovej povinnosti. Je vhodné, aby dodávateľ priložil preprav-
ný doklad k faktúre. Nie je to však podmienka. Záleží, ako si upravia pravidlá obe zúčastnené strany obchodu.
Z pohľadu odberateľa platí, že doklady by mali byť natoľko preukázateľné, aby bolo možné správne určiť
daňový režim, t. j. či sa bude deklarovať samozdanenie na r. č. 7, 9 + 21 daňového priznania z titulu na-
dobudnutia tovaru z ČR podľa § 11 alebo či sa bude uplatňovať samozdanenie z titulu dodania tovaru
v tuzemsku – napr. zo skladu zahraničného dodávateľa na Slovensku na r. č. 9, 10 + 21 daňového pri-
znania. Pri nadobudnutí tovaru z ČR je odberateľ povinný platiť daň podľa § 69 ods. 6 zákona a pri dodaní to-
varu v tuzemsku zahraničnou osobou má povinnosť platiť daň podľa § 69 ods. 2 zákona.

Ak koná odberateľ v dobrej viere a uplatní samozdanenie podľa jeho čo najpresnejšieho zváženia, nemal by
mať problém. Doklad o preprave vždy pomáha pri určení správneho daňového režimu v tomto prípade.

Ak absentuje a z obchodného vzťahu nie je zrejmé, či ide o dodanie tovaru z ČR, alebo o dodanie tovaru zo
slovenského skladu, potom je vhodné dožiadať si relevantné informácie, prípadne vyžiadať prepravný doklad.

Záver: Zákon o DPH vyslovene nestanovuje povinnosť pre odberateľa disponovať prepravným dokladom, odbe-
rateľ by však mal vedieť uniesť dôkazné bremeno, že k dodaniu tovaru došlo. Ak bol tovar dodaný kuriérom, po-
tom je možné sledovať zásielku, jej pohyb i na internete. Z opačného pohľadu – ak slovenská spoločnosť bude
v pozícii dodávateľa a prepraví tovar do EÚ, doklad o preprave mať musí. Náš § 43 ods. 5 zákona je konci-
povaný tak, že vyžaduje dôkazy o preprave na strane dodávateľa, aby mohol oslobodiť dodanie tovaru. Ak je
preprava fakturovaná s tovarom, platí, že nejde o službu, ale o dodanie tovaru. Preprava totiž tvorí základ
dane dodávaného tovaru podľa § 22 zákona o DPH. Uvádza sa ako dodanie tovaru v súhrnnom výkaze.

�

Obľúbená konferencia Daňový a odvodový kolotoč a legislatívne zmeny
pre rok 2018 už čoskoro. Tešíme sa na vás na Sliači v Hoteli Kaskády****
a vo Vysokých Tatrách v Hoteli Patria***.



Pri fakturácii služby nastávajú situácie, ke-
dy DPH neplatí dodávateľ (hoci je v pozícii
platiteľa DPH), ale odberateľ, ktorý však
musí byť tiež v postavení platiteľa.

Ide o tzv. tuzemský prenos daňovej povin-
nosti medzi dvomi platiteľmi, avšak len v prí-
pade, ak je miesto dodania v tuzemsku. Od-
berateľ prevezme zodpovednosť zaplatiť

DPH namiesto dodávateľa, no má i nárok na
odpočítanie tejto DPH – ak spĺňa hlavnú pod-
mienku, ktorou je použitie prijatej služby na
účely vlastného podnikania, pri ktorom uplat-
ňuje DPH na výstupe. V takom prípade platí,
že čo zaplatí do štátneho rozpočtu, má nárok
i pýtať späť. Ide o neutrálnu transakciu. Od-
berateľ ju uvádza do daňového priznania, ale
i kontrolného výkazu, a to do oddielu B1.

Dane a účtovníctvo � Dodanie služby z pohľadu dane v príkladoch
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Príklad č. 5 – Subdodávateľské práce v zahraničí

Slovenský živnostník uzatvoril kontrakt so slovenskou firmou na montážne práce vykonávané v ČR.
Má nejakú povinnosť registrácie v ČR? Ako má postupovať?

Ak sa práce živnostníka viažu na nehnuteľnosť, t. j. nie na montáž hnuteľného majetku, potom sa miesto
dodania predmetnej služby určí podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH. Miesto dodania bude v ČR, t. j. tam, kde sa
nehnuteľnosť nachádza. Živnostník je subdodávateľom slovenskej firmy. Pokiaľ táto slovenská firma nie je re-
gistrovaná v ČR, t. j. nedisponuje platným IČ DPH CZ, živnostník by sa mal registrovať v ČR, kde je miesto do-
dania služby. Pri alternatíve č. 2, t. j. ak by bola montáž viazaná na hnuteľný majetok, miesto dodania by
sa určilo podľa § 15 ods. 1 zákona a paradoxne by to znamenalo to, že miesto dodania by bolo v SR bez ohľa-
du na skutočnosť, kde sa služby reálne vykonali.

V takomto prípade by sa uplatnila slovenská DPH na faktúre pre slovenskú spoločnosť, ak je živnostník platite-
ľom DPH v tuzemsku (išlo by o montážne práce napr. na voľne stojacom stroji alebo automobile v ČR). Ak by
živnostník nebol platiteľom dane, táto služba (práca na hnuteľnom majetku vykonaná v zahraničí) by sa zahŕ-
ňala do obratu sledovaného pre účely povinnej registrácie v tuzemsku. Živnostník, pokiaľ je neplatiteľ, má totiž
povinnosť sledovať hodnotu svojich príjmov (ak účtuje v jednoduchom účtovníctve), resp. výnosov (ak účtuje
v podvojnom účtovníctve), avšak len ak zákon o DPH určuje, že je miesto dodania v tuzemsku.

Transakcie s DPH v niektorých prípadoch nie sú logické. Všeobecné pravidlo miesta dodania služby podľa
§ 15 ods. 1 zákona o DPH je veľmi zjednodušené. Nerieši sa, kde sa služba reálne poskytla, ale kde má odbe-
rateľ sídlo, prevádzkareň. Najprv sa však vylúčia výnimky definované v § 16 zákona, a ak sa daná služba
v § 16 nenachádza, postupuje sa podľa tohto všeobecného pravidla, ktoré definuje princíp krajiny určenia –
t. j. primárne väzbu na krajinu odberateľa.

Záver: Ak je miesto dodania podľa § 16 ods. 1 zákona, živnostník by sa mal registrovať v ČR a vystaviť faktúru
na slovenskú spoločnosť s českou DPH.
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Príklad č. 6 – Prenos daňovej povinnosti na slovenskú firmu registrovanú v zahraničí

Slovenská firma je registrovaná v ČR, uzatvorila zmluvu o dielo týkajúcu sa dodania a montáže čistič-
ky odpadových vôd (ČOV). Fakturovať bude českej firme. Živnostníci pracujúci na Slovensku pre slo-
venskú firmu vyrábajú technologické zariadenia a následne uvedené zariadenia montujú na
ČOV v Českej republike. Ako sa určí miesto dodania? Ako majú živnostníci postupovať pri fakturácii?

Aj tento rok sme pre vás pripravili konferenciu zameranú na dôležité zmeny v ob-
lasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2018. Získajte všetky potrebné informá-
cie na jednom mieste s odborníkmi – Tužinský, Ozimý, Macová a Masárová.



Ak má spoločnosť nedostatok montážnych zamestnancov a pracujú pre ňu i živnostníci, ktorí pôjdu osadiť spo-
lu s ostatnými zamestnancami technológiu ČOV do ČR, potom za predpokladu, že sa ČOV stane súčasťou
nehnuteľnosti, miesto dodania sa posúdi podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH. Je nutné upozorniť, že ak by išlo
o iný prípad, t. j. ak by zariadenie ostalo po namontovaní hnuteľnou vecou, teda odlúčiteľnou časťou nehnuteľ-
nosti, služba by sa posúdila podľa § 15 ods. 1 zákona (obdobne ako i kontrola tohto zariadenia, resp. dozor pri
montáži). Keďže živnostníci participujú i na výrobe zariadenia, z ich zmluvného vzťahu môže vyplývať, že do-
dávajú tovar s inštaláciou a montážou. Miesto dodania sa vtedy určí podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona.

Záver: Pokiaľ je technologické zariadenie trvalo nainštalované do stavby, miesto dodania je podľa § 16 ods. 1
v ČR. Pokiaľ je slovenská firma registrovaná v ČR, t. j. má IČ DPH CZ, potom živnostníci môžu preniesť da-
ňovú povinnosť na túto firmu, nemusia sa v ČR registrovať. Súhrnný výkaz sa však nepodáva. Ak by bo-
la predmetom zmluvného vzťahu dodávka tovaru s montážou, uplatnil by sa obdobný princíp. Miesto do-
dania je podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona tam, kde sa tovar zmontuje – čiže tiež v ČR a živnostníci by uplatnili
prenos daňovej povinnosti na firmu registrovanú v ČR. Tieto plnenia nevstupujú do súhrnného výkazu.
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Pozor na „pripojenie“ prvku k budove či stavbe
Pri posúdení miesta dodania služieb je
vhodné vychádzať i zo staršieho metodické-
ho pokynu k službám vzťahujúcim sa na ne-
hnuteľnosť (z roku 2013), kde je uvedené
napríklad nasledovné: „Keďže elektráreň sa
považuje za technologické zariadenie, ktoré
je stavbou pevne spojenou so zemou bez
možnosti ľahkého rozobratia alebo presu-
nutia a turbína tvorí jej neoddeliteľnú súčasť,
bez ktorej by bola stavba neúplná, je nana-
jvýš pravdepodobné, že miesto dodania
montáže turbíny sa posúdi podľa § 16 ods. 1
zákona o DPH.“ Nový metodický pokyn z ro-
ku 2017 (v prílohe) dopĺňa, že výraz „trvalo

nainštalované k budove, resp. stavbe“ je
možné vykladať buď subjektívne, t. j. ako
zámer osoby namontovať prvok natrvalo,
alebo objektívne, t. j. vzhľadom na čas, po-
čas ktorého je prvok namontovaný.

Zámer je teda dôležitý. Na začiatku prác by
sa malo určiť, či je cieľom montáže „pripoje-
nie“ prvku k budove alebo stavbe, ak aj nie
navždy, prinajmenšom na obdobie normál-
nej ekonomickej životnosti. Práve toto pri-
pojenie by malo znemožniť priebežné od-
stránenie prvku bez zničenia alebo úpravy
budovy alebo stavby.

Príklad č. 7 – Nesprávne uplatnená slovná poznámka na faktúre

Slovenský platiteľ DPH prijal faktúru za zámočnícke práce od iného platiteľa DPH zo Švédska. Tieto
práce sú vykonávané na nehnuteľnostiach vo Švédsku. Cena na faktúre je bez DPH a doklad obsahuje
text: „osobou povinnou platiť daň je príjemca služby podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH“. Má sa uplatniť
samozdanenie?

Hoci sú slovné poznámky na uplatnenie správneho režimu DPH veľmi dôležité – sprehľadňujú transakcie, od-
berateľ by sa nimi nemal „slepo“ riadiť. Je dôležité, aby aj odberateľ poznal a vedel správne posúdiť zdanenie
transakcie, vznik daňovej povinnosti, resp. aby správne posúdil svoj nárok na odpočítanie DPH. Ak je zrejmé,
že išlo o práce na nehnuteľnostiach v inej krajine, nemôže uplatniť samozdanenie v SR, pretože § 69 ods. 2

Aké zmeny prináša novela zákona o odpadoch a aké povinnosti z nej vyplývajú?
Viac o schválených a pripravovaných predpisoch v odpadovom hospodárstve
a vykonávacích predpisoch sa dozviete na školení s Ing. Petrom Gallovičom.



zákona o DPH definuje, že slovenská zdaniteľná osoba je povinná platiť daň pri službách s miestom dodania
podľa § 16 ods. 1 zákona nielen vtedy, ak jej ich dodala zahraničná osoba z EÚ alebo z tretieho štátu, ale aj pri
dodržaní podmienky, že je miesto dodania v tuzemsku.

Záver: Keďže v danom prípade nie je miesto dodania v tuzemsku, ale vo Švédsku, slovná poznámka na faktúre nie
je správna. I keby ju dodávateľ nezmenil, odberateľ neodvedie DPH v tuzemsku.

�
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Členské štáty by sa mali zjednotiť v ponímaní
toho, čo je službou súvisiacou s nehnuteľ-
nosťou a čo nie. Aktivity ohľadne tohto smeru
už dávnejšie uskutočnil Výbor pre DPH, ktorý
je poradným orgánom Európskej komisie.
K článku č. 47 smernice 2006/112/ES (§ 16
ods. 1 zákona o DPH) bolo vydané usmerne-
nie týkajúce sa služieb vzťahujúcich sa na
nehnuteľnosť. Následne, s účinnosťou od
1. 1. 2017 nadobudli platnosť články 13b,
31a a 31b zmeneného vykonávacieho naria-
denia Rady (EÚ) č. 282/2011 týkajúce sa tej-
to oblasti.

Nariadenie je priamo účinné pre všetky
členské štáty. K daným doplneným zme-
nám boli publikované i vysvetlivky.

Finančné riaditeľstvo SR (FR SR) zareago-
valo na zmeny – 1. januára 2017 vydalo nový
metodický pokyn k službám vzťahujúcim sa
na nehnuteľnosť, ale zverejnilo i vysvetlivky.
Oba dokumenty je možné nájsť na webovom
sídle FR SR v časti Metodické pokyny.

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

Nepremeškajte školenie s Ing. Makaturom a Mgr. Hudecovou zamerané na novú
legislatívu v ochrane osobných údajov a kyberbezpečnosti. Získajte potrebné
informácie o nových nariadeniach a vyhnite sa neželanému úniku dôležitých dát.

Príklad č. 8 – Nesprávna fakturácia – uplatnenie DPH na faktúre

Spoločnosť si objednala (na jednej objednávke) dodanie drevenej podlahy a jej uloženie lepením. Do-
dávateľ uvedené fakturoval dvomi faktúrami s tým istým dátumom dodania. Na jednu faktúru dal pre-
nos daňovej povinnosti (stavebné práce) a na druhú faktúru uplatnil štandardný režim zdanenia
s DPH na výstupe. Táto druhá faktúra sa týka dodania tovaru (podlahy). Je to správne? Môže mať spo-
ločnosť problém s tým, že si odpočíta DPH z druhej faktúry?

V danom prípade je zjavné, že ide o jedno zložené plnenie – o dodanie tovaru s inštaláciou (t. j. o dodanie po-
dlahy s jej pevným nalepením). Mal by sa preto uplatniť prenos daňovej povinnosti na celú dodávku.

Dodávateľ nemal vystaviť dve faktúry. Iná situácia by nastala, ak by sa materiál (podlaha) kúpil od tretej nezá-
vislej strany – t. j. iného dodávateľa, ktorý by podlahu nelepil. Vtedy by bola faktúra za tovar vystavená s DPH
správne, spoločnosť v pozícii odberateľa by mala i nárok na jej odpočítanie. Z judikatúry ESD, ale i usmernení
FR SR platí, že ak ide o viacero rôznych plnení, ktoré netvoria jedno nerozlučné hospodárske plnenie, prenos
daňovej povinnosti by sa mal uplatniť len pri službách stavebných prác, ktoré patria do sekcie F (divízia 41 –
43), pričom na ostatné samostatné plnenia sa uplatní bežný režim zdanenia. V tomto prípade však nejde
o rôzne plnenia, tovar a jeho nalepenie zabezpečil dodávateľ na základe jedného zmluvného vzťahu (jednej
objednávky).

Záver: Vzhľadom na skutočnosť, že zo znenia otázky je zrejmé, že ide o jedno neoddeliteľné plnenie, ktoré by
sa nemalo umelo rozdeľovať, dodávateľ nepostupoval správne. Korektnejšímriešením z pohľadu prehľadnosti
a jednoznačnosti by bolo vystaviť jednu faktúru s prenosom daňovej povinnosti.



Ak sa vystavili dve faktúry, dôležité je, aby sa v nich zohľadnil identický režim daňovej povinnosti. Odberateľ ne-
môže odpočítať DPH z faktúry za materiál. Ak dodávateľ fakturáciu neopraví, DPH bude pre spoločnosť nedaňo-
vým nákladom, pričom samozdanenie sa uplatní zo základu dane z faktúry za tovar.

�
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Problematika stavebných prác je v nie-
ktorých prípadoch rozporuplná. V praxi
sa stáva, že dodávateľ posudzuje zatriede-
nie prác inak ako odberateľ, čo môže byť
zapríčinené najmä tým, že každý z nich
uvádza iný spôsob popisu tej istej činnosti,
resp. má iný uhol pohľadu na danú zá-
ležitosť.

Cieľom zavedenia právnej fikcie v § 69
ods. 17 zákona o DPH s účinnosťou od
1. 1. 2017 bolo, aby sa odstránila nad-
merná administratívna záťaž pri viacná-
sobnom overovaní správnosti zatriedenia

činnosti podľa klasifikácie CPA (sekcia F,
divízia 41-43). Na túto úpravu nadväzuje
i doplnenie povinnosti dodávateľa uvá-
dzať práce v kontrolnom výkaze v časti
A.2. Podľa dôvodovej správy platí, že údaje
z týchto faktúr sa budú využívať pri analytic-
kej činnosti finančnej správy.

Ak by však išlo o opačný prípad, t. j. na faktú-
re by bola uvedená DPH, ktorá by tam nema-
la byť, nemožno sa na toto ustanovenie spo-
liehať. Odberateľ musí vedieť správne posú-
diť transakciu, reklamovať faktúru, aby mu
nebol zamietnutý nárok na odpočítanie DPH.

Príklad č. 9 – Inštitút právnej istoty

Odberateľ vykonáva stavebnú činnosť. Je platiteľ DPH. Objednal si od iného dodávateľa prenájom vo-
zidla a práce s hydraulickou rukou v dohodnutej hodinovej sadzbe. Faktúra je vystavená bez DPH
s prenosom daňovej povinnosti. V ďalšej faktúre je uvedené, že ide o prepravu materiálu na stavbu –
táto faktúra je tiež s prenosom daňovej povinnosti. Je uvedený postup správny? Ak ide o prenájom
vozidla aj s obsluhou s vodičom – patrí to pod stavebné práce sekcia F?

Práca s vozom s hydraulickou rukou na stavbe spadá do sekcie F, divízie 43. Je to uvedené i na r. 415 tabuľky
FR SR. V takomto prípade by išlo o prenos daňovej povinnosti. Je nutné skúmať, či prenájom vozidla je samo-
statným plnením alebo sa priamo týka práce s hydraulickou rukou.

Ak ide o auto, na ktorom sa s hydraulickou rukou pracuje, ide o jeden daňový režim s uplatnením prenosu da-
ňovej povinnosti. V prípade prepravy materiálu platí, že ak ide o dodanie materiálu na stavbu (bez rozvozu po
stavenisku, resp. bez iných prác na materiáli), tak uvedená fakturácia nespadá pod prenos. Riadok č. 125 ta-
buľky FR SR definuje, že nákup tovaru a jeho preprava na stavenisko spadá pod sekciu H, nie sekciu F.

Na oboch faktúrach bol uplatnený prenos daňovej povinnosti, teda možno konštatovať, že dodávateľ to posú-
dil ako jedno zložené plnenie.

Ak je v texte ďalšej faktúry len preprava a vykládka materiálu a dodávateľ uplatnil prenos daňovej povinnosti,
potom je možné, že materiál bol následne použitý pri práci s hydraulickou rukou alebo sa rozniesol po staveni-
sku. Odberateľ môže uplatniť ustanovenie definované v § 69 ods. 17 zákona (inštitút právnej istoty). Dodáva-
teľ by mal uviesť faktúry do oddielu A2 kontrolného výkazu, odberateľ uvedie plnenia do časti B1 a do daňové-
ho priznania.

�

Počas jediného dňa s RNDr. Jozefom Mihálom sa dozviete všetko podstatné,
čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2017/2018 – roč-
né zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO a legislatívne zmeny.



Služby z pohľadu dane z príjmov
Služby z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov si rozoberieme stručnejšie.
V praxi sa pomerne často rieši zrážková daň
pri cezhranične poskytovaných službách, ale

i transferové oceňovanie, kedy by sa mala
dodaniť hodnota, ktorá predstavuje rozdiel
medzi cenou nezávislou a tou, ktorá bola fak-
turovaná spriaznenej osobe.
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Príklad č. 10 – DPH, daň z príjmov – zrážková daň

Spoločnosť kúpila softvérovú licenciu z Írska. Ide o platiteľa DPH. Uplatnila samozdanenie. Ak sa ná-
sledne prefakturuje licencia slovenskému platiteľovi dane, v akom režime DPH? Má spoločnosť povin-
nosť platiť i zrážkovú daň z príjmov?

Spoločnosť uplatní samozdanenie podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH (343/343). Následne, pri refakturácii
služby slovenskému platiteľovi by mali byť dohodnuté podmienky, stanovená cena bude sa fakturovať s DPH.
Čistá refakturácia je v hodnote nákladov za danú službu, t. j. prefakturuje sa základ dane, ale môže sa prihodiť
aj zisková prirážka.

Pokiaľ spoločnosť neposkytuje služby, môže účtovať uvedené na účty účtovej triedy 3, vyplýva to z § 63 ods. 2
postupov účtovania. Náš zákon o dani z príjmov (§ 16) definuje, že príjem z vyplatenia licenčných poplatkov je
zdrojom príjmov daňovníka z Írska u nás v SR. Musí sa však uvedené konfrontovať i so zmluvou o zamedzení
dvojitého zdanenia s Írskom, ktorá má prednosť pred slovenským zákonom.

Zdroj: http://www.zakonypreludi.sk/ zz/2000-365. Podľa článku č. 12 tohto dokumentu platí, že ak je skutočný
vlastník licenčných poplatkov (írskaspoločnosť) rezidentom druhého zmluvného štátu (Írska), takto stanovená
daň nemôže presiahnuť 10 % hrubej sumy licenčných poplatkov. Musí teda ísť o skutočného vlastníka licenč-
ných poplatkov – čo znamená, že írska spoločnosť nemôže byť sprostredkovateľ. Podmienkou na uplatnenie
zníženej sadzby dane (10 %) je, aby spoločnosť disponovala potvrdením, že ide o rezidenta z Írska.

Záver: Pri refakturácii slovenskému príjemcovi sa uplatní DPH na faktúre, zrážková daň sa uplatní v zníženej
sadzbe 10 %, ak írska spoločnosť je skutočným vlastníkom licenčných poplatkov a je i daňovým rezidentom
z Írska (slovenská spoločnosť by mala mať o uvedenom potvrdenie).

�

Príklad č. 11 – Prenájom strojov ako licenčný poplatok – účtovanie zrážkovej dane

Sesterská firma z Poľska mesačne fakturuje za nájom strojov, ktoré sa využívajú na Slovensku. Slo-
venská spoločnosť odvádza zrážkovú daň daňovému úradu vo výške 5 %. Faktúry uhrádza zápočtom
s jej vystavenými faktúrami, tzn. zápočet sa robí v sume o 5 % nižšej. Je tento postup správny? Aký
bude postup pri účtovaní?

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia definuje, že licenčné poplatky (právo na použitie stroja) nesmú pre-
kročiť 5 %, preto ide o korektný postup.

Nie každá zmluva poníma prenájom ako licenčný poplatok, poľská zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia
však právo na použitie priemyselného, obchodného alebo vedeckého zariadenia zaraďuje pod licenčný po-
platok v článku č. 12. (Zdroj: http://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-9 5#cl12)

Jednou z foriem, ako dostať produkt/službu priamo k zákazníkovi, je emočný
marketing. O tom, ako dokáže práve emočný marketing intenzívnejšie pod-
nietiť nákupné správanie zákazníkov, vás informuje lektor Ing. Dávid Vrtaňa.



Predpokladajme, že hodnota záväzku je napríklad vo výške 6 000 eur (strana dal účtu 321).

Keďže suma vo výške 5 % (300 eur) sa odvedie daňovému úradu, účtovná jednotka zaznamená v účtovných
knihách túto zrážkovú daň nasledovne: 321/342. Keď ju uhradí, účet 342 sa vynuluje: 342/221. Zápočet zvyšnej
hodnoty 5 700 eur sa urobí zápisom 321/311. Účtovná jednotka má totiž i vystavené faktúry voči poľskej sester-
skej firme účtované zápisom 311/602. (Na účte 351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám sa ne-
bude účtovať, pretože v danom prípade ide o pohľadávky z obchodného styku.)

�
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Protihodnota za poskytovanú službu (za-
znamenaná na účte 602 v podvojnom úč-
tovníctve) by nemala byť nižšia ako trho-
vá cena. Pri poskytovaní služieb je nutné
zohľadniť, či už ide o spriaznené osoby
alebo nie, že príjem by mal byť všeobec-
ne v cene bežnej obvyklej – vyplýva to
z ustanovenia § 2 písm. c) zákona o dani
z príjmov. Príjmom podľa tohto paragrafu
je totiž (ne)peňažné plnenie dosiahnuté aj
zámenou, ocenené cenami bežne používa-
nými v mieste a v čase plnenia alebo spot-
reby. Zohľadňuje sa pritom druh, kvalita,
ale i miera opotrebenia daného plnenia.
K tomu § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov
užšie špecifikuje podmienky pre závislé
osoby.

Predmetné ustanovenie uvádza, že sú-
časťou základu dane závislej osoby je aj roz-
diel, o ktorý sa ceny, resp. podmienky v kon-
trolovaných transakciách líšia od cien alebo
podmienok, ktoré by sa použili medzi nezá-
vislými osobami v porovnateľných transak-
ciách. Ide o prípady, keď tento rozdiel znižuje
základ dane alebo zvyšuje daňovú stratu.

Jednoducho napísané: Ak náklady sú príliš
vysoké alebo výnosy príliš nízke oproti ne-
závislej cene, mal by sa vyčíslený rozdiel
„dodaniť“ v daňovom priznaní, pretože v ta-
komto prípade ide o krátenie dane. Prob-
lém však nastáva v stanovení nezávislej
ceny. Je nutné ju určiť čo najobjektív-
nejšie.

Príklad č. 12 – Fakturačná cena nižšia ako trhová hodnota

Slovenská s. r. o. chce predať svoj drobný majetok, ktorý eviduje v operatívnej evidencii (všetko je
hodnotovo do 1 700 eur za kus), druhej slovenskej s. r. o. Vykoná i službu prepravy tovaru. Ide
o spriaznené osoby (majú rovnakého konateľa). Je postačujúce vystaviť len odberateľskú faktúru? Je
nutné dodržať transferové (obvyklé) ceny pre účel dane z príjmov?

Spoločnosť v pozícii dodávateľa vystaví dodávateľskú faktúru, prílohou by mohol byť zoznam majetku, ktorý sa
predáva – pokiaľ sa nerozpíše detailne na faktúru. K danému predaju je nutné zostaviť i skrátenú transferovú
dokumentáciu, keďže ide o spriaznené osoby. Predajná cena by sa však mala podložiť napríklad podľa do-
stupných ponúk na internete, je možné osloviť predajňu s použitým tovarom, či by približne neocenila predá-
vaný majetok.

K transakcii je nutné priložiť, ako spoločnosť odhadla predajnú cenu. Môže ísť totiž i o interné prepočty. Zo-
hľadňuje sa pritom miera opotrebenia majetku, intenzita jeho využívania, ale i to, aký je dopyt na trhu po uve-
dených kusoch. Dôkazné bremeno znáša firma, ktorá predáva. Preprava sa započítava do hodnoty nakúpe-
ného majetku u kupujúceho. Predávajúci môže službu prepravy účtovať na účet 602, no z pohľadu DPH dodá-
va tovar (preprava totiž tvorí základ dane dodávaného tovaru podľa § 22 zákona o DPH).

Novela zákona o archívoch a registratúrach priniesla do oblasti správy dokumen-
tov niekoľko podstatných zmien. Informácie o platných právnych predpisoch tý-
kajúcich sa správy registratúry získate na školení s PhDr. Máriou Munkovou.



Záver: Ak bude predajná cena nižšia, resp. symbolická, predávajúca spoločnosť by mala zvýšiť základ dane
v súlade s § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov na r. 110 daňového priznania právnických osôb. Spoločnosť B,
kupujúci, by mohla uplatniť korešpondujúcu úpravu základu dane podľa § 17 ods. 6 zákona o dani z príjmov.
Dopĺňame, že úpravu základu dane z pohľadu zákona o DPH rieši § 22 ods. 8 zákona o DPH. Obe právne
normy teda vyžadujú trhovú cenu.

Podľa vyjadrení FR SR platí, že úprava základu dane podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov (z titulu
rozdielu medzi cenami) by sa mala uplatniť nielen v prípade právnických osôb, ale i vtedy, ak ide o fy-
zickú osobu s príjmami podľa § 6 (t. j. zohľadnia sa príjmy z podnikania, príjmy SZČO, príjmy z prenájmu ne-
hnuteľnosti, ale i príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu). V ustanovení § 2 písm. ab) zákona
o dani z príjmov je uvedená výnimka. Platí totiž, že za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje prená-
jom, z ktorého plynú príjmy z prenájmu fyzickej osobe podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, avšak
len vtedy, ak ide o nehnuteľnosť, ktorá nie je zaradená do obchodného majetku tohto prenajímateľa
a nájomcom je fyzická osoba, ktorá nehnuteľnosť využíva na osobné účely – t. j. napr. na bývanie, nie
na podnikanie.

Záver k úprave základu dane: Ak by išlo o fyzickú osobu – nepodnikateľa, ktorá má príležitostný príjem podľa
§ 8 zákona, alebo o fyzickú osobu s príjmami podľa § 6 ods. 3, ktorá nemá nehnuteľnosť evidovanú v daňovej
evidencii alebo účtovanú v jednoduchom účtovníctve a prenajíma fyzickej osobe – nepodnikateľovi, toto usta-
novenie o úprave základu dane sa neuplatní.
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Príklad č. 13 – Príležitostne poskytnutá služba fyzickou osobou (konateľom)

Konateľ deklaruje príležitostný príjem z titulu príležitostne poskytnutej služby – pokosenia trávy v are-
áli firmy. Čo vyplýva z daňového hľadiska (daň z príjmov) pre zamestnanca a pre firmu?

Príležitostný príjem bude konateľ deklarovať v daňovom priznaní, pričom si môže odpočítať výdavky priamo súvisia-
ce s touto činnosťou (ak nejaké uplatnil). V danom prípade ide o problematiku transferového oceňovania. Firma by
mala disponovať skrátenou transferovou dokumentáciou. A to i napriek tomu, že neúčtuje do výnosov. Z pohľadu
s. r. o. platí, že na to, aby bola nutná úprava na riadku 110 daňového priznania PO, musela by byť cena služby vyš-
šia ako pri nezávislom vzťahu – t. j. musela by neúmerne znižovať základ dane právnickej osoby – čo sa v danom
prípade nestane. Príjem konateľa sa musí zdaniť, je možné odpočítať 500 eur, preto jeho tendenciou bude skôr
znížiť cenu pre daňovú optimalizáciu. On ako súkromná osoba deklarujúca príležitostný príjem podľa § 8 zákona
však skrátenú transferovú dokumentáciu viesť nemusí. Napriek tomu platí, že príjem konateľa z pokosenia areálu by
mal byť stanovený čo najobjektívnejšie [väzba na § 2 písm. c) zákona].

�

Príklad č. 14 – Príležitostne poskytnutá služba právnickou (spriaznenou) osobou

Spoločnosť poskytuje svojej sesterskej spoločnosti poradenské služby, ktoré majú len podporný –
príležitostný charakter. Nejde o službu, ktorá by pramenila z jej hlavnej činnosti. Nastali okolnosti, ke-
dy táto poradenská činnosť je nevyhnutná. Ako by sa mala stanoviť cena? Je možné fakturovať len
skutočne vynaložené náklady bez ziskovej prirážky?

Štandardne platí, že v záujme nezávislého dodávateľa je uplatniť prijateľnú ziskovú prirážku na základe ponu-
ky a dopytu v danom regióne. Pri vnútroskupinových službách (obe sesterské firmy patria do skupiny) sa
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Od mája 2018 sa výrazne mení legislatíva v ochrane osobných údajov. Už
28. 11. 2017 sme pripravili webinár pre personalistov a mzdárov zameraný na
najdôležitejšie nariadenia zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.



akceptujú takéto príležitostné transakcie, ak ich cieľom je dočasne pomôcť spoločnosti v skupine, treba však
skúmať dôvody, aby nebolo zrejmé, že ide o krátenie dane.

Záver: V prípade poskytovania služieb v rámci skupiny, resp. v rámci kontrolovanej transakcie sa najčastejšie
uplatňuje metóda nezávislej trhovej ceny a metóda zvýšených nákladov (bližšie § 18 zákona o dani z príjmov).
Fakturácia bez zisku by mala mať len príležitostný charakter.

�
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Bezodplatne poskytnuté služby
Bezodplatne poskytnuté služby z pohľadu zákona o DPH
V praxi sa poskytujú i služby bezodplat-
ne. Môže ísť pritom o bezodplatné doda-
nie služby na podnikanie, ale i na iný
účel ako na podnikanie.

O bezodplatnom dodaní služby na iný účel
ako na podnikanie môžeme hovoriť vtedy, ak
napr. prepravca, platiteľ dane, vykoná bez-
odplatne dopravu dôchodcov, alebo maliar,
platiteľ dane, bezodplatne vymaľuje domov
seniorov, resp. triedu žiakov atď. Zákon
o DPH rieši uvedené v § 9 ods. 2 + 3 zákona
o DPH. § 9 ods. 2 zákona o DPH definuje
služby týkajúce sa využívania obchodného
majetku – typický príklad je poskytnutie auta
zamestnancovi aj na súkromné účely (ak
spoločnosť DPH na vstupe odpočítala), kedy
sa táto bezodplatne poskytnutá služba musí
zdaniť s DPH na výstupe, pretože sa po-
važuje za službu dodanú za protihodnotu
(i keď reálne spoločnosť za súkromné uží-
vanie auta žiadnu protihodnotu nedostala).
Čiže v tomto ustanovení ide o využívanie
majetku pre svoju osobnú spotrebu, pre
spotrebu vlastných zamestnancov alebo
na ďalší iný účel ako na podnikanie platiteľa.
Zákon vyžaduje, aby sa alikvotná DPH od-
viedla, teda vrátila do štátneho rozpočtu. Na-
proti tomu ustanovenie § 9 ods. 3 zákona
o DPH je všeobecnejšie, definuje všetky
ostatné služby na osobnú spotrebu, resp. na
ďalší iný účel ako na podnikanie.

Základom dane pri dodaní služby bezod-
platne podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona o DPH sú
náklady na službu (definuje to § 22 ods. 5
zákona). Ako je z vyššie uvedených ustano-
vení zrejmé, do povinnosti odviesť DPH na
výstupe nespadá situácia, keď sa poskytne
bezodplatná služba na účely podnikania.
V praxi sa však musí objektívne obhájiť.

Príklady na bezodplatne dodané služby,
kedy sa DPH na výstupe neodvádza, pri-
tom má spoločnosť nárok na odpočíta-
nie DPH, sú nasledovné:
– Propagačná akcia v priestoroch firmy na

účel podpory predaja, t. j. podnikania, ak
napríklad firma poskytne zákazníkom
službu ubytovania, dopravy a stravo-
vania.

– Bezodplatné poskytovanie reklamných
letákov na výstavách – ide o reklamnú
službu na účely podnikania [z pohľadu
dane z príjmov ide o daňový náklad po-
dľa § 19 ods. 2 písm. k) zákona].

– Poskytnutá služba dopravy zamestnan-
cov napríklad pri dodržaní podmienky, že
neexistuje verejná doprava [z pohľadu
dane z príjmov by sa uplatnil § 19 ods. 2
písm. s) zákona, t. j. išlo by o daňový
náklad zamestnávateľa, no zdaneniu by
podliehal zamestnanec, t. j. poskytnutie
dopravy bezodplatne by sa považovalo
za jeho zdaniteľný príjem podľa § 5].

Od mája 2018 nadobúda platnosť nový zákon o ochrane osobných údajov a na-
riadenie GDPR. O tom, aké zmeny prináša nová legislatíva pre školy a školské
zariadenia, vás informuje JUDr. Marcela Macová už začiatkom decembra.



Bezodplatne poskytnuté služby z pohľadu dane z príjmov
Ak sú poskytované služby bezodplatne za-
mestnancovi, konateľovi, spoločníkovi – t. j.
osobám, ktoré majú príjem podľa § 5 záko-
na o dani z príjmov, mal by sa riešiť nepe-
ňažný príjem zamestnanca. Na účely záko-
na o dani z príjmov je totiž pojem zamest-
nanec širšie vymedzený. Nezohľadňuje sa
definícia Zákonníka práce, ale príjmy, ktoré
sú taxatívne vymedzené v § 5 zákona o da-
ni z príjmov – t. j. príjem konateľa, spoloční-
ka atď. Pokiaľ sa poskytne služba bezod-
platne inej osobe ako zamestnancovi (napr.
nezávislej tretej strane), je nutné sledovať

účel, ktorý spoločnosť mala v danom čase.
Reklamná kampaň súvisiaca s podnikaním
sa totiž štandardne daňovo uznáva, pre-
tože protiplnením je práve prospech z re-
klamy. V špecifických prípadoch teda môže
ísť o výdavok súvisiaci s dosahovaním, za-
bezpečením a udržaním príjmov – a teda
o daňový náklad. Avšak dar, resp. služba
poskytnutá bezodplatne, ktorá sa nezda-
ňuje zamestnancovi, resp. nie je (ne)pria-
mo určená na zabezpečenie príjmov da-
ňovníka, ktorý ju poskytne, bude nedaňo-
vým nákladom spoločnosti.
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Príklad č. 15 – Bezodplatne dodaná služba – väzba na podnikanie

Spoločnosť poskytuje službu povrchovej úpravy kovov (zinkovanie) na dieloch, ktoré sú vo vlastníc-
tve zákazníka. Aby spoločnosť získala objednávky, robí povrchové úpravy na začiatku ako vzorkova-
nie bezodplatne. Môže sa vystaviť pre zákazníka nulová faktúra – či už do SR alebo do EÚ?

Predmetom DPH je podľa § 2 zákona o DPH dodanie tovaru a služby za protihodnotu. V danom prípade sa
poskytuje bezodplatná služba „vzorkovania“ – protihodnota teda absentuje. I napriek tejto skutočnosti
je možné vystaviť faktúru (dobrovoľne, nejde o povinnosť zo zákona), keďže táto faktúra bude plniť i úlohu
účtovného dokladu.

Ak ide o bezodplatne poskytnutú službu, štandardne sa zvažuje ustanovenie § 9 ods. 3 zákona, avšak v da-
nom prípade nejde o „ďalší iný účel ako podnikanie“.

Toto vzorkovanie bolo urobené s cieľom propagácie činnosti spoločnosti. Preto sa DPH na výstupe neodve-
die. Ak by išlo o dodanie obchodných vzoriek, kedy sa zvažuje § 8 ods. 3 zákona o DPH – t. j. dodanie vzoriek
(ako tovaru) bezodplatne, tiež by sa neodviedla DPH na výstupe.

Z pohľadu DPH totiž platí, že za bezodplatné dodanie tovaru za protihodnotu sa nepovažuje bezodplatné do-
danie obchodných vzoriek alebo bezodplatné dodanie tovaru na obchodné účely, ak hodnota nepresiahne
17 eur bez dane za jeden kus. Dodanie vzorky nie je ale limitované hodnotou.

Záver: V oboch prípadoch (či už uvedené vnímame ako vzorku, alebo bezodplatne dodanú službu) nevzniká
povinnosť odviesť DPH, keďže je tu väzba na podnikanie a zároveň zákon uplatnenie DPH na výstupe vyluču-
je. Ak sa spoločnosť rozhodne vystaviť nulovú faktúru, môže vzorky poslať aj na dodacom liste.

O bezodplatne poskytnutú službu (nie o bezodplatne poskytnutý tovar) ide vtedy, keď spoločnosť vykoná po-
vrchovú úpravu uvedenú v ponuke na dielcoch zákazníka (t. j. nie na svojom materiáli) s cieľom ukážky prác
zákazníkovi, ktorý následne zváži, či je ponuka pre neho kvalitatívne atraktívna.

�

Aké zmeny čakajú mzdových účtovníkov už budúci rok? Nepremeškajte prak-
tický seminár Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti za rok 2017 a zmeny od 1. 1. 2018 s Júliou Pšenkovou.



Príklad č. 16 – Bezodplatne poskytnutá služba zamestnancovi z pohľadu DPH, dane z príjmov a účto-
vania (oprava rodinného domu)

Stavebná firma, platiteľ DPH, urobí opravu odkvapov na rodinnom dome svojho zamestnanca. Na op-
ravu použije materiál (plech), náradie, pracovníkov firmy, zabezpečí aj prepravu. V tomto prípade bu-
dú základom dane vynaložené náklady súvisiace s danou činnosťou. Spoločnosť (platiteľ DPH) odve-
die daň na výstupe z takto vyčísleného základu dane zápisom: 335/343, ak DPH zamestnanec uhradí,
alebo 511AE/343, ak DPH bude účtovaná do nákladov.

Ak zamestnanec DPH neuhradí, malo by ísť o nepeňažný príjem zamestnanca v súlade s § 5 zákona o dani
z príjmov. Ak bude mať spoločnosť možnosť špecifických opráv vykonávaných pre zamestnancov písomne
uvedenú v internom predpise, zmluve alebo v „zozname benefitov“, spoločnosť si môže náklady uznať daňovo
v súlade s § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Daňovo zaťažený bude zamestnanec, preto nie je dôvod, aby
išlo o nedaňový náklad firmy. Nepeňažným príjmom zamestnanca z pohľadu dane z príjmov bude cena
bežná, obvyklá [§ 2 písm. c) zákona] – t. j. malo by ísť o sumu, ktorú by zamestnanec zaplatil, ak by si opravu
odkvapov dal urobiť externej firme.

�

Príklad č. 17 – Bezodplatne poskytnuté auto zamestnancovi

Spoločnosť v roku 2015 obstarala osobný automobil, uplatnila si celý nárok na odpočítanie DPH vo
výške 100 %, keďže plánovala využívať auto len na podnikanie. Na konci roka 2017 ho však chce začať
používať i na súkromné účely, a to v pomere 80:20. Ako sa má postupovať pri odvedení DPH na výstu-
pe z titulu bezodplatne poskytnutej služby? V ktorom riadku daňového priznania a kontrolného výka-
zu sa uvádza táto transakcia?

Z pohľadu DPH platí, že ak sa zmenia okolnosti ohľadne používania auta, t. j. bude sa používať aj na súkrom-
né účely, potom stanovený pomer 80:20 by mala spoločnosť vedieť obhájiť. Nárok na odpočítanie DPH
z opráv, údržby, technického zhodnotenia atď. by mal byť v objektívnom pomere (posledná veta § 49 ods. 5
zákona o DPH) alebo v 100 % výške, no následne by sa musela odviesť i alikvotná výška DPH na výstupe na
konci (mesačného, resp. kvartálneho) zdaňovacieho obdobia. Pri odpočítaní DPH z pohonných látok je
možnosť uznať automaticky 80 %, pretože zákon o DPH je v tomto smere prepojený so zákonom o dani z príj-
mov – konkrétne s § 19 ods. 2 písm. l) bod č. 3.

Spoločnosť by si vo všeobecnosti mala obhájiť pomer používania auta z pohľadu DPH, či už jeho stanovením v in-
ternej smernici, interným prepočtom podľa stavu tachometra, najazdených súkromných km. Dôkazom môžu byť
i deklarované pracovné cesty. Ak by totiž reálne spoločnosť používala auto pomerom napr. 60:40, mohla by si na
účely DPH odpočítať z opráv, údržby a ostatných nákladov súvisiacich s autom len 60 %. To isté by však platilo i na
PHL, lebo ustanovenie § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov (na ktoré sa zákon o DPH v § 49 ods. 5 odvoláva
pri posudzovanínároku na odpočítanie) sa má vykladať v tom zmysle, že PLH sa môžu uznať ako daňový náklad do
výšky 80 % (čiže aj menej). Nie je tam uvedené slovné spojenie „vo výške 80 %“, ale „do výšky 80 %).

Záver: Základom dane by mali byť náklady na službu, t. j. hodnota auta (napr. 1/48, ak má platiteľ zdaňovacie
obdobie jeden mesiac), náklady na opravy, udržiavanie, pneumatiky, snehové reťaze atď. Pomerovo sa vyčle-
ní hodnota na súkromné použitie a následne z tohto základu sa potom odvedie 20 % DPH – ak je pomer
používania na súkromné účely objektívny.

80

Podávanie daňového priznania je už za rohom. Uľahčite si tento proces a príďte
na školenie vedené Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vám na vzore tlačiva
ukáže, ako takéto priznanie vyplniť.



Bezodplatné poskytnutie auta na súkromné účely sa premietne do r. 3 + 4 daňového priznania (keďže sa po-
važuje za dodanie služby za protihodnotu) a do oddielu D2 kontrolného výkazu (pretože služba je poskytnutá
zamestnancovi – nezdaniteľnej osobe). Z pohľadu zákona o dani z príjmov by malo byť poskytnutie auta na
oba účely súčasne (podnikanie a súkromné využitie) zdanené vo výške 1 % zo vstupnej ceny auta zvýšenej
o DPH, a to počas 8 rokov od zaradenia do majetku [bližšie § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov – je tam
uvedená i alternatíva, ako postupovať, ak je auto prenajaté].

�

Upozornenie!

Primeraný počet najazdených kilometrov pre účely uplatnenia PHL do výšky 80 % zákon o dani z príj-
mov presne nedefinuje. Finančná správa vydala informáciu, kde stanovuje, že správca dane má možnosť
preveriť správnosť takto vykazovanej spotreby PHL daňovníka tak, že bude napr. skúmať počet najazdených
kilometrov primerane k podnikateľskej činnosti daňovníka v nadväznosti na spotrebu vykazovanú v minulých
zdaňovacích obdobiach a pod.

�
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Do konfrontácie vstupuje ustanovenie § 19
ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov, ktoré
definuje od 1. 1. 2015 možnosť zamestnáva-
teľa nezaťažiť daňovo zamestnanca, konate-
ľa, spoločníka – t. j. nedeklarovať nepeňažný
príjem podľa § 5 zákona, ak sa zamestnáva-
teľ rozhodne, že neuzná časť daňových
výdavkov súvisiacich s využívaním ma-
jetku, ktorý môže mať charakter osobnej
spotreby.

Do tejto skupiny majetku však nespadajú
výnimky – t. j. auto, ak sa zdaňuje nepe-
ňažný príjem vo výške 1 % zo vstupnej

ceny [§ 5 ods. 3 písm. a) zákona], nehnu-
teľnosti a tak isto majetok výlučne používa-
ný na osobnú spotrebu, pretože ten je auto-
maticky daňovo neuznaný.

Toto ustanovenie sa netýka ani platenia
dane z motorových vozidiel (531/345), ani
spotreby PHL (účet 501), keďže pri PHL sa
postupuje podľa § 19 ods. 2 písm. l) záko-
na. Medzi majetok [na ktorý sa uplatní § 19
ods. 2 písm. t) zákona] Finančná správa
zahŕňa počítače, internet, telefóny, mobily
a ich paušály, kamery, fotoaparáty, kosač-
ky, vozíky, bicykle a pod.

Príklad č. 18 – Použitie služobných mobilných telefónov zamestnancami aj na súkromné účely

Spoločnosť kúpila nový mobilný telefón za 500 eur, pričom paušál hovorného platí 50 eur mesačne.
Zamestnanec má možnosť používať mobil i na súkromné účely. Môže sa zamestnávateľ rozhodnúť, že
neuplatní princíp nepeňažného príjmu zamestnanca, ak časť nákladov určí ako nedaňové? Aké má
možnosti?

Podľa vyjadrenia FR SR sa zamestnávateľ môže rozhodnúť, že používanie mobilného telefónu aj na súkrom-
né účely nezdaní zamestnancovi [odvolávka na § 19 ods. 2 písm. t) zákona – hoci zákon to takto doslovne ne-
stanovuje].

Ak si uplatní výdavky pomerom 80:20, mobil zahrnie do daňových výdavkov v hodnote 80 % z 500 eur =
400 eur, paušál bude uznávať v hodnote 80 % z 50 eur = 40 eur.

�

Už začiatkom decembra sa uskutočníwebinár: Ochrana osobných údajov v roku
2018 pre marketérov, kde vás informujeme o najdôležitejších nariadeniach vyplý-
vajúcich z nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.



Podľa § 5 ods. 5 písm. f) zákona o dani z príj-
mov nie je predmetom zdanenia zamestnan-
ca náhrada za používanie vlastného náradia,
zariadenia a predmetov potrebných na vý-
kon práce, a to za predpokladu, že výška ná-
hrady je určená na základe kalkulácie sku-
točných výdavkov. Uvedené ustanovenie sa
opiera o znenie § 145 ods. 2 Zákonníka prá-
ce, definuje nasledovné:

„Za podmienok dohodnutých v kolektívnej
zmluve alebo v pracovnej zmluve poskytu-
je zamestnávateľ zamestnancovi náhrady

za používanie vlastného náradia, vlastné-
ho zariadenia a vlastných predmetov po-
trebných na výkon práce, ak ich využíva
s jeho súhlasom.“

Náhrada za vlastný majetok zamestnanca:
kosačka, motorová píla, iné náradie, resp.
mobilný telefón, nie je predmetom dane za-
mestnanca. Pri výpočte paušálnej sumy by
sa však malo vychádzať z preukázanej kal-
kulácie skutočných výdavkov s tým, že ak
sa podmienky zmenia, zamestnávateľ je
povinný hodnotu po preskúmaní upraviť.
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Príklad č. 19 – Použitie notebooku zamestnancami aj na súkromné účely

Za predpokladu, že je poskytnutie notebooku na súkromné účely uvedené v pracovnej zmluve, pretože sa za-
mestnávateľ rozhodol zdaňovať nepeňažný príjem zamestnancovi, potom zamestnávateľ nekráti výdavky sú-
visiace s notebookom (napr. obstarávaciu cenu, resp. odpis, ak ide o odpisovaný majetok, opravy, údržbu),
pretože tento príjem je už zaťažený na strane zamestnanca. Zamestnávateľ môže uplatniť výdavky v plnom
rozsahu.

�

Príklad č. 20 – Možnosti (ne)zdanenia nepeňažného príjmu zamestnanca pri bezodplatne poskytnutej
službe

Zamestnávateľ poskytol zamestnancovi mobilný telefón na používanie aj na súkromné účely. Mesač-
ne prichádza faktúra v paušálnej hodnote 60 eur. Zamestnávateľ preskúmal podrobný výpis hovorov
zamestnanca a prišiel na to, že zamestnanec súkromne pretelefonoval 40 %. Aké sú možnosti zamest-
návateľa pri uplatnení daňových výdavkov, resp. zdanenia nepeňažného príjmu? Ako sa môže za-
mestnávateľ rozhodnúť?

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené možnosti, ako postupovať pri tejto bezodplatne poskytnutej službe z po-
hľadu dane z príjmov. Hľadisko DPH definuje, že nárok na odpočítanie DPH by mal byť v objektívnej hodnote –
t. j. vo výške 40 % (keďže je zrejmé, že takúto výšku pretelefonoval na súkromné účely).

Možnosti
Daňový výdavok
– zamestnávateľ

Hodnota
paušálu:

60,00 EUR
Výška nepe-

ňažného príjmu
zamestnanca

%

1. krátenie: paušálna suma: 80 % 48,00 eur 0 0 %

2. krátenie: skutočná suma: 60 % 36,00 eur 0 0 %

3.
bez krátenia: daňový výda-
vok v plnej výške

100 % 60,00 eur 24 eur 40 %

12 eur 20 %

�

Aké sú najčastejšie chyby obchodníkov a ako sa im vyhnúť? Nepremeškajte
praktické školenie s Ing. Ľubomírom Havierníkom, ktorý posunie vaše ob-
chodné zručnosti na vyššiu úroveň.



Nastáva otázka, či existuje alternatíva pre
zamestnávateľa aj pri použití firemného au-
ta zamestnancom – t. j. či sa môže zamest-
návateľ rozhodnúť nezdaniť 1 % zamest-
nancovi a zaťažiť svoje výdavky tým, že si

vyberie možnosť stanovenú v § 19 ods. 2
písm. t) zákona. V takom prípade by sa ne-
uplatnila dohoda o používaní auta. V čase
písania článku sú na uvedené rozporuplné
názory.

Dane a účtovníctvo � Dodanie služby z pohľadu dane v príkladoch
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DUpozornenie!

§ 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov sa neuplatní, ak ide o výdavky zamestnávateľa vo väzbe na moto-
rové vozidlo zamestnávateľa, ktoré bolo poskytnuté zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné
účely, a to za predpokladu, ak sa uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov.

Za predpokladu, že pôjde o poskytnutie motorového vozidla zamestnancovi v 9. roku a v ďalších ro-
koch od jeho zaradenia do užívania, keď sa už ustanovenie § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príj-
mov neaplikuje, zamestnávateľ je povinný postupovať v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani
z príjmov. Uvedené znamená, že všetky výdavky súvisiace s týmto motorovým vozidlom a jeho prevádzkou
sa budú uplatňovať v daňových výdavkoch v pomernej časti (80:20, resp. v skutočnom pomere). (Nasledovnú
informáciu vydala Finančná správa vo vzťahu k automobilu používanému i na súkromné účely.)

�

Príklad č. 21 – Poskytnutie automobilu zamestnancovi v 9. roku používania

Jednoosobová s. r. o. (spoločník, konateľ aj zamestnanec v jednej osobe) je tá istá osoba a má v ob-
chodnom majetku zahrnuté auto, ktoré využíva iba na podnikateľské účely. V novembri chce firemné
auto použiť na súkromné účely. Je rozdiel, ak sa mu auto poskytne príležitostne – napr. na dovolen-
ku? Vozidlo bolo zaradené v 12/2008, čiže v roku 2017 je to už 9. rok od zaradenia, je potrebné ešte
uplatniť 1 %? Auto je už odpísané.

Ak sa uplatní rozhodnutie zdaniť nepeňažný príjem, potom jedna alternatíva je to, že by išlo o auto použité prí-
ležitostne – t. j. na dovolenku. V takom prípade sa auto nezdaňuje 1 % zo vstupnej ceny, ale v cene bežnej, ob-
vyklej v súlade s § 2 písm. c) zákona o dani z príjmov (najčastejšie hodnota, ktorá by bola platená v požičovni
áut). V takom prípade môže spoločnosť disponovať internou smernicou o podmienkach používania áut vo firme,
ak ide však o jednoosobovú s. r. o., záväzný formulár pre zamestnancov nie je až takým efektívnym riešením.
Avšak, keďže je predmetné auto v 9. roku odpisovania, zamestnávateľ už príjem vo výške 1 % riešiť nemusí – ak
sa auto používa na oba účely súčasne. Platí vtedy, že v 9. roku sa už ustanovenie § 5 ods. 3 písm. a) zákona
o dani z príjmov neaplikuje. Zamestnávateľ má povinnosť postupovať v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona
o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015. Všetky výdavky súvisiace s týmto motorovým vozidlom je vtedy povinný
uplatňovať v daňových výdavkoch v pomernej časti. Nepeňažný príjem sa neuplatní.

�

Zhrnutie najdôležitejších faktov
Poskytovanie služieb podnikateľmi má via-
cero špecifických oblastí. Rozobrali sme si
tie najdôležitejšie.

V praxi dodávatelia často vykonávajú cez-
hraničné obchodné transakcie, kedy je nut-
né z pohľadu DPH určiť, či sa má služba

Hľadáte úplné znenie zákona platné k dnešnému dňu? Nemusíte – sú tu pre
vás www.zakonypreludi.sk.



uviesť dodávateľom do súhrnného výkazu
alebo či ide o službu, ktorá je vo výnimkách
definovaných v § 16 zákona o DPH. § 16
zákona definuje miesto dodania logicky,
viaže sa na reálne poskytnutie služby. Spa-
dajú tu napríklad práce súvisiace s nehnu-
teľnosťou, krátkodobý prenájom dopravné-
ho prostriedku, kultúrne, vzdelávacie, ume-
lecké, športové služby organizované pre
širokú verejnosť, kedy si spoločnosť platí
právo na vstup, preprava osôb, reštaurač-
né a stravovacie služby.

DPH sa platí v štáte, kde je miesto dodania
služby (miesto dodania nie je vždy logicky
stanovené). Podľa okolností sa DPH platí
buď dodávateľom, alebo odberateľom, na
ktorého je prenesená daňová povinnosť.

Je nutné si uvedomiť, že i do obratu pre po-
vinnú registráciu podľa § 4 sa zahrnú len tie
služby, ktoré podľa zákona o DPH majú
miesto dodania v tuzemsku. Služby, ktoré
majú miesto dodania v EÚ, kedy sa miesto
dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona,

vstupujú do súhrnného výkazu – ak odbera-
teľ preukázal, že disponuje platným IČ DPH.

Z pohľadu zákona o dani z príjmov platí,
že či už výnosy plynú zo zdrojov na území
v SR alebo v zahraničí, účtovná jednotka
ich zdaňuje v SR. Rezident má povinnosť
vykázať v daňovom priznaní svoje celosve-
tové (zdaniteľné) príjmy. Zdaniteľným príj-
mom je pritom príjem, ktorý je predmetom
dane a nie je oslobodený od dane podľa
tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy.

Z účtovného hľadiska platí, že účtovná
jednotka účtuje do výnosov tržby zo zahra-
ničia, ale i tuzemska. § 4 ods. 4 ustanovuje,
že účtovná jednotka je povinná viesť úč-
tovníctvo a zostavovať účtovnú závierku
za účtovnú jednotku ako celok. Za pred-
pokladu, že slovenskej účtovnej jednotke
vznikne povinnosť viesť aj účtovníctvo po-
dľa predpisov platných v zahraničí za čin-
nosti vykonávané v zahraničí, vedie účtov-
níctvo a zostaví účtovnú závierku aj podľa
zahraničných predpisov.

Ing. Nadežda Cígerová
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Otestujte sa:

1. Medzi služby oslobodené od DPH sa nezahŕňajú:

a) Finančné služby

b) Prenájom nehnuteľností

c) Stavebné práce v sekcii F

d) Zdravotné a vzdelávacie služby

2. Predmetom nášho zákona o DPH sú:

a) Služby dodané za protihodnotu v tuzemsku

b) Bezodplatne dodané služby na účely podnikania

c) Služby s miestom dodania v zahraničí

d) Montážne práce v EÚ, ale platba zinkasovaná v SR

Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup. Využite daňovú
pohotovosť, viac na www.danovecentrum.sk.
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D

3. Účtovný prípad (ale i vznik daňovej povinnosti) pri jednorazovo poskytnutých
službách vzniká:

a) Dňom vystavenia faktúry

b) Dňom začatia prác

c) Dohodnutým dňom dodania (zvyčajne ukončením prác)

d) Dňom účinnosti zmluvy

4. Ktoré tvrdenie je nesprávne za predpokladu, že živnostník vykonáva stavebné prá-
ce v EÚ?

a) Miesto dodania služby nie je v tuzemsku, preto sa nezahŕňa do obratu pre povinnú re-
gistráciu podľa § 4 zákona.

b) Živnostník musí skúmať svoje registračné povinnosti v zahraničí.

c) Služba má miesto dodania podľa § 16 ods. 1 zákona.

d) Vystavená faktúra sa uvedie do súhrnného výkazu.

5. Ktorý výrok je nesprávny pri uplatnení tuzemského samozdanenia pri stavebných
prácach?

a) Inštitút právnej istoty je zadefinovaný v § 69 ods. 17 zákona o DPH.

b) Právna fikcia pri prenesení daňovej povinnosti sa týka fakturácie, kedy dodávateľ
uplatnil DPH na výstupe.

c) Odberateľ uvádza práce v daňovom priznaní, ak je platiteľom DPH.

d) S účinnosťou od 1. 1. 2017 dodávateľ uvádza práce do časti A2 kontrolného výkazu.

6. Ktorý výrok je nesprávny pri uplatnení zrážkovej dane z obstaraných licenčných po-
platkov zo zahraničia?

a) Zrážková daň sa účtuje zápisom 321/342.

b) Zrážkovú daň platí dodávateľ.

c) Je vymedzená v § 43 zákona o dani z príjmov.

d) Ak je zdroj príjmu v SR, je nutné overiť, či zmluva zdanenie povoľuje.

7. Zvýšenie základu dane podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov sa u spriaznenej
osoby vykoná:

a) Ak službu dodáva nezávislý predajca.

b) Pri prijatí služby v symbolickej hodnote.

c) Ak ide o fyzickú osobu deklarujúcu príležitostný príjem.

d) Pri poskytnutí služby v symbolickej hodnote.

8. Pre bezodplatne poskytnutú službu z pohľadu zákona o DPH platí:

a) Nie je predmetom dane, ak je poskytnutá na ďalší iný účel ako na podnikanie platiteľa.

b) § 9 ods. 2 zákona sa týka využívania majetku na firemné účely.

Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup. Využite mzdovú
pohotovosť, viac na www.mzdovecentrum.sk.
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c) Základom dane sú náklady na službu v súlade s § 22 ods. 5 zákona.

d) Bezodplatne poskytnuté letáky sú službou, pri ktorej sa uplatní DPH na výstupe.

9. Pre bezodplatne poskytnutú službu z pohľadu zákona o dani z príjmov platí:

a) Nemôže sa poskytovať pri propagačných akciách.

b) Zamestnávateľ ju zdaňuje ako benefit zamestnanca podľa § 8 zákona.

c) Je automaticky daňovo neuznaná, neskúma sa účel jej poskytnutia.

d) Zamestnávateľ má možnosť využiť „alternatívne zdanenie“, ak obchodný majetok cha-
rakteru osobnej spotreby využívajú zamestnanci i na súkromné účely.

10. Ak sa poskytne automobil zamestnancovi v 9. roku používania:

a) Daňové výdavky vo väzbe na používanie auta sú daňovo uznané v plnej výške.

b) Zdaňuje sa 1 % zamestnancovi v súlade s § 5 ods. 3 písm. a) zákona.

c) Daňové výdavky sa musia uplatňovať v pomernej časti [§ 19 ods. 2 písm. t) zákona].

d) Musí sa viesť kniha jázd.

10 – 8 bodov Gratulujeme! Vaše vedomosti sú na jednotku.

7 – 5 body Už sa približujete k dokonalosti. Skúste si ešte raz prečítať príspevok.

4 – 0 bod
Odporúčame podrobnejšie naštudovať predmetný príspevok, príp. Vás radi privítame na našich
školeniach. Ponuku nájdete na www.profivzdelavanie.sk.

Správneodpovede:1c),2a),3c),4d),5b),6b),7d),8c),9d),10c)

Uvítali by ste konkrétnu tému zo mzdovej oblasti? Pošlite svoj tip na horni-
kova@pp.sk.

Aktuálne školenie organizované
vydavateľstvom Poradca podnikateľa

Ochrana osobných údajov
podľa nového zákona a nariadenia GDPR

JUDr. Marcela Macová, PhD.

18. 12. 2017

19. 12. 2017

20. 12. 2017

10. 1. 2018

Martin

Košice

Prešov

Trenčín

Zoznam všetkých školení nájdete na www.profivzdelavanie.sk.
Viac informácií a objednávanie na tel. čísle: +421 41 70 53 888, e-mail: profivzdelavanie@pp.sk.

Nájdete nás aj na facebooku na adrese www.facebook.com/VzdelavacieCentrum.



Pôžička od spoločníka
z pohľadu dane z príjmov

Jednou z možností, ako môže spoločnosť s ručením obmedzeným
(s. r. o.) rýchlo a jednoducho získať finančné prostriedky pre svoju aktu-
álnu potrebu, je pôžička od spoločníkov, prípadne od inej fyzickej osoby

alebo právnickej osoby. Negatívom tohto spôsobu substitúcie vlastných zdrojov
môže byť celkový nepriaznivý pohľad na spoločnosť (požičiavaním si od spoloční-
kov a iných osôb sa prehlbuje zadlženie spoločnosti, čo nebudí dôveru v jej sol-
ventnosť a ukazuje na jej momentálnu ekonomickú neúspešnosť). V čase krízové-
ho hospodárskeho vývoja spoločnosti však spoločníci často nemajú inú možnosť,
ako siahať po poskytovaní pôžičiek z vlastného vrecka.

87

D
Ú

P
P

1/
20

18
P

R
Á

V
O

V
P

O
D

N
IK

A
N

Í

Zmluva o pôžičke uzatvorená so spoločníkom
Zmluva o pôžičke je ako zmluvný typ uprave-
ná ustanovením § 657 a § 658 Občianske-
ho zákonníka. V tejto súvislosti je potrebné
upozorniť na súkromnoprávne rozdiely medzi
zmluvou o pôžičke a zmluvou o úvere, ktorá
je upravená v § 497 až § 507 Obchodné-
ho zákonníka. V praxi sa niekedy vyskytuje
mylný názor, že spoločník môže so spoloč-
nosťou uzavrieť len zmluvu o úvere. Dôvo-
dom má byť fakt, že vzťah spoločníka a spo-
ločnosti sa riadi treťou časťou Obchodného
zákonníka – v tejto časti je úprava zmluvné-
ho typu zmluvy o úvere. Tento názor je v roz-
pore s platnou legislatívou hneď dvakrát:
1. Podľa § 261 ods. 6 písm. a) Obchod-

ného zákonníka sa jeho treťou časťou
spravujú bez ohľadu na povahu účast-
níkov záväzkové vzťahy medzi:
- zakladateľmi obchodnej spoločnosti,
- spoločníkom a obchodnou spoloč-

nosťou, ako aj medzi spoločníkmi
navzájom, pokiaľ ide o vzťahy týka-
júce sa účasti na spoločnosti, ako aj
vzťahy zo zmlúv, ktorými sa prevá-
dza podiel spoločníka,

- štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárnych a dozorných orgánov
spoločnosti a obchodnou spoločnos-
ťou, ako aj vzťahy medzi spoločníkom

a obchodnou spoločnosťou pri zria-
ďovaní záležitostí spoločnosti a

- prokuristom a spoločnosťou pri vý-
kone jeho poverenia.

S prihliadnutím na uvedené nemožno
zjednodušene povedať, že všetky vzťahy
spoločníka a spoločnosti podliehajú tretej
časti Obchodného zákonníka.
Vzťah spoločníka a spoločnosti založený
zmluvou o pôžičke sa netýka účasti na
spoločnosti, a tak nie je dôvod tento
vzťah automaticky podrobovať tretej časti
Obchodného zákonníka.

2. Skutočnosť, že vzťah medzi určitými
osobami sa spravuje treťou časťou
Obchodného zákonníka, neznamená,
že tieto strany nemôžu uzavrieť zmluvu,
ktorá je ako zmluvný typ upravená len
v Občianskom zákonníku. Pretože tre-
tia časť Obchodného zákonníka neup-
ravuje zmluvný typ zmluvy o pôžičke,
možno pochopiteľne uzavrieť medzi tý-
mito osobami zmluvu o pôžičke podľa
Občianskeho zákonníka. Tento vzťah
sa však môže v otázkach neuprave-
ných § 657 a § 658 Občianskeho zá-
konníka spravovať treťou časťou Ob-
chodného zákonníka (§ 261 ods. 9 Ob-
chodného zákonníka).



Zmluva o pôžičke medzi spoločníkom
a s. r. o., pokiaľ sa netýka účasti spoločníka
na spoločnosti, sa teda riadi celá Občian-
skym zákonníkom, t. j. napr. aj vo veciach
premlčania práva alebo vo veciach splne-
nia záväzku peňažnej povahy. Podľa § 262
Obchodného zákonníka sa zmluvné strany
môžu dohodnúť, že uvedená pôžička sa
bude spravovať Obchodným zákonníkom.

Urobili by tak z toho dôvodu, že úprava
v Obchodnom zákonníku sa pre zmluvné
strany javí lepšou, resp. vhodnejšou a z to-
ho dôvodu svoj záväzkový vzťah subsumujú
pod ustanovenia Obchodného zákonníka.

Stručné porovnanie zmluvného typu
zmluvy o pôžičke a zmluvy o úvere ob-
sahuje nasledujúca tabuľka:
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Text Zmluva o pôžičke Zmluva o úvere

Právna úprava § 657 a § 658 Občianskeho zákonníka § 497 až § 507 Obchodného zákonníka

Zmluvné strany veriteľ a dlžník
veriteľ a dlžník (do momentu poskytnutia
peňažných prostriedkov je veriteľ v skutoč-
nosti dlžníkom)

Podstatné náležitosti

určenie zmluvných strán určenie zmluvných strán

prenechanie vecí určených podľa druhu veri-
teľom dlžníkovi

záväzok veriteľa, že na žiadosť dlžníka po-
skytne peňažné prostriedky

určenie prenechaných vecí
určenie maximálnej výšky peňažných pro-
striedkov

záväzok dlžníka prenechané veci vrátiť (ne-
musí byť stanovený dátum vrátenia)

záväzok dlžníka poskytnuté peňažné pro-
striedky vrátiť

– záväzok dlžníka zaplatiť úroky

Predmet zmluvy
veci určené podľa druhu – peniaze a iné veci
určené druhovo

peniaze

Vznik zmluvného
vzťahu

prenechaním veci (zmluva reálna)
účinnosť zmluvy (zmluva konsenzuálna –
nevyžaduje reálne čerpanie úveru dlžníkom)

Úročenie
pôžička je bezúročná, pokiaľ nie je úrok do-
hodnutý

úver je vždy úročený, pokiaľ nie je úrok do-
hodnutý, stanoví sa úrok podľa § 502 Ob-
chodného zákonníka

Ak sú predmetom pôžičky peniaze, je
zmluva o pôžičke do určitej miery podob-
ná zmluve o úvere. Z porovnania podstat-
ných častí zmluvy o pôžičke, resp. zmluvy
o úvere jednoznačne vyplýva, že zmluva
o pôžičke a zmluva o úvere sú rôzne zmluv-
né typy. Nejde len o nejaké teoretické roz-
diely, ale rozdiel je značný aj v rovine prak-
tickej – je rozdiel dlžníkovi odovzdať určitú

peňažnú čiastku alebo dlžníkovi sľúbiť, že mu
na jeho žiadosť bude poskytnutá ľubovoľná
peňažná čiastka nepresahujúca v úhrne do-
hodnutý limit.

Rozdiel je aj v spôsobe uzatvárania
zmluvného vzťahu. Zmluva o pôžičke vzni-
ká konaním strán (prenechaním predmetu
pôžičky), z hľadiska právnej teórie teda ide

Uvítali by ste konkrétnu tému z daňovej oblasti? Pošlite svoj tip na horni-
kova@pp.sk.



o zmluvu reálnu. Zmluva o úvere vzniká
dohodou, ktorou veriteľ preberá záväzok
na požiadanie dlžníka poskytnúť v jeho pro-
spech za úrok peniaze na určitú dobu.

Z vymedzenia zmluvy o pôžičke teda vyplý-
va, že k nej nemožno uzavrieť dodatok, kto-
rým by bola navýšená istina. Každé jednotli-
vé poskytnutie peňazí je samostatným uzav-
retím zmluvy o pôžičke.

Z daňového hľadiska nie je medzi zmlu-
vou o pôžičke a zmluvou o úvere žiadny
zásadný rozdiel. Poskytnuté pôžičky, resp.
úvery nie sú daňovým výdavkom na strane
poskytovateľa a na strane dlžníka nie sú vý-
davky na splátky pôžičiek, resp. úverov
daňovým výdavkom [§ 21 ods. 1 a § 21
ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpi-
sov – ďalej len „ZDP“].

Právo v podnikaní � Pôžička od spoločníka z pohľadu dane z príjmov
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Bezúročná pôžička poskytnutá spoločníkom alebo inou osobou
Z právnej úpravy zmluvy o pôžičke podľa
Občianskeho zákonníka a z právnej úpravy
vzťahov spoločníka a spoločnosti podľa Ob-
chodného zákonníka jednoznačne vyplýva
možnosť dohodnúť bezúročnú peňažnú
pôžičku, t. j. pôžičku bez dohodnutých úro-
kov. Bezúročnú pôžičku môže s. r. o. po-
skytnúť aj akákoľvek iná fyzická alebo práv-
nická osoba.

Pôžičku spoločnosti možno poskytnúť len
bezhotovostne. Ustanovenie § 121 ods. 2
Obchodného zákonníka zakazuje poskyt-
nutie pôžičky spoločnosti s ručením ob-
medzeným v hotovosti.

Ak pôžičku poskytuje spoločník alebo osoba
podľa § 67c ods. 2 Obchodného zákonníka
(napr. člen štatutárneho orgánu, zamestna-
nec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutár-
neho orgánu, prokurista, vedúci organizač-
nej zložky, člen dozornej rady, tichý spoloč-
ník, osoby blízke týmto osobám alebo osoba
konajúca na ich účet), môže poskytnúť spo-
ločnosti úver alebo obdobné plnenie, ktoré
mu hospodársky zodpovedá, ak ho poskyt-
ne inak ako finančnými prostriedkami
v hotovosti. Spoločník teda môže poskyt-
núť pôžičku len bezhotovostne.

Ak je dohodnutá bezúročná peňažná
pôžička, je potrebné riešiť aj súvisiace da-
ňové otázky. Pre daň z príjmov je zásadné
posúdenie, či:
– Predstavuje nedohodnutý úrok „iný ma-

jetkový prospech“ spoločnosti, ktorý by
zvýšil jej základ dane?

– Je potrebné u spoločníka alebo inej
osoby zdaniť daňou z príjmov hypotetic-
ký úrokový výnos (príjem)?

– Aký vplyv má závislosť týchto osôb na
daň z príjmov a iné povinnosti z toho vy-
plývajúce?

Možno konštatovať, že dlžníkovi, ktorému je
poskytnutá bezúročná pôžička, môže vzni-
kať určitý majetkový prospech.

Hodnota majetku sa prijatím pôžičky zvýšila
– trhová hodnota majetku dlžníka, ktorý má
v pokladnici bezúročne požičaných 3 000 eur
na dobu jedného roka, je nepochybne vyššia
ako hodnota majetku dlžníka, ktorý má v pok-
ladnici rovnako požičaných 3 000 eur na do-
bu jedného roka, avšak s tým, že bude mu-
sieť zaplatiť úrok.

Ak spoločník poskytne s. r. o. bezúročnú pô-
žičku, ZDP takýto „iný majetkový prospech“

Právne predpisy v aktuálnom úplnom znení zdarma, bez registrácie a s jedno-
duchou obsluhou nájdete na www.zakonypreludi.sk.



dlžníka nepovažuje za jeho nepeňažný
príjem. To znamená, že nevyžaduje zvý-
šenie príjmov spoločnosti o sumu obvyklé-
ho úroku v čase a mieste plnenia.

Rovnako sa o sumu obvyklého úroku v prí-
pade poskytnutia bezúročnej pôžičky ne-
zvyšuje základ dane u veriteľa, ktorým je
fyzická osoba – nepodnikateľ.
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Pravidlá transferového oceňovania pri bezúročnej pôžičke
Dôležitým faktom v tomto obchodnom vzťa-
hu je však skutočnosť, že spoločník a spo-
ločnosť sa považujú na účely dane z príj-
mov za závislé osoby. Závislosť týchto
osôb môže vyplývať z ich ekonomické-
ho prepojenia a spravidla aj personálneho
prepojenia či iného prepojenia. Podľa § 2
písm. o) ZDP sa za ekonomické a personál-
ne prepojenie v zásade považuje účasť oso-
by na majetku, kontrole alebo vedení inej
osoby, rovnako aj vzájomný vzťah medzi
osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo ve-
dením tej istej osoby alebo jej blízkej osoby
alebo v ktorých má táto osoba priamy alebo
nepriamy majetkový podiel. Ekonomickým
prepojením pritom treba rozumieť priamu,
nepriamu a nepriamu odvodenú účasť na
majetku alebo kontrole. Účasťou na majetku
sa pritom rozumie viac ako 25 % podiel na
základnom imaní a účasťou na kontrole sa
rozumie viac ako 25 % na hlasovacích prá-
vach. Personálnym prepojením je účasť na
vedení, ktorým sa rozumie vzťah členov šta-
tutárnych orgánov, dozorných orgánov ale-
bo ďalších obdobných orgánov právnickej
osoby k tejto právnickej osobe.

Iným prepojením podľa § 2 písm. p) ZDP
treba rozumieť právny vzťah alebo iný ob-
dobný vzťah vytvorený predovšetkým na
účel zníženia základu dane alebo zvýšenia
daňovej straty.

Zmluva o pôžičke medzi spoločníkom a spo-
ločnosťou je teda právny vzťah medzi závis-
lými osobami. Ide preto o kontrolovanú
transakciu, ktorá podlieha režimu transfe-
rového oceňovania na účely vyčíslenia
základu dane. Podľa § 17 ods. 5 ZDP platí,
že súčasťou základu dane závislej osoby je
aj rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky
v kontrolovaných transakciách líšia od cien
alebo podmienok, ktoré by sa použili me-
dzi nezávislými osobami v porovnateľných
transakciách, pričom tento rozdiel znižuje zá-
klad dane alebo zvyšuje daňovú stratu.

Pri zisťovaní spôsobu určenia cien a pod-
mienok sa použijú metódy upravené v § 18
ZDP. Uvedenú úpravu základu dane je
potrebné uplatniť u toho daňovníka, ktorý
zisťuje základ dane podľa § 17 až § 29
ZDP.

Poznámka:

Uvedené ustanovenie týkajúce sa úpravy základu dane sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby s príj-
mami podľa § 6 ZDP, t. j. podnikateľov, ktorí vykonávajú podnikateľskú, resp. inú samostatnú zárobkovú čin-
nosť a vykazujú základ dane z týchto činností. Táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá zisťuje zá-
klad dane podľa § 7 alebo podľa § 8 zákona, t. j. na fyzickú osobu s príjmami z kapitálového majetku a s ostat-
nými príjmami. Pre úplnosť uvedieme, že za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje tiež prenájom, z ktorého
plynú príjmy podľa § 6 ods. 3 ZDP, ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku a nájomcom je
fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely.

�

Zamerajte svoju reklamu cielene. Ponúkame nezávislý mediálny priestor.
Kontaktujte nás na inzercia@pp.sk.



Pri poskytnutí bezúročnej pôžičky spo-
ločnosti jej spoločníkom je tak spravidla na
jednej strane transakcie právnická osoba
a na druhej strane transakcie fyzická osoba –
nepodnikateľ. Úrok (ak by bol dohodnutý) je
pre spoločnosť s ručením obmedzeným da-
ňovým výdavkom a na strane spoločníka je
zdaniteľným príjmom. Potenciál zníženia zá-
kladu dane alebo zvýšenia daňovej straty je
teda na strane fyzickej osoby, pre ktorú by
prípadný úrok z poskytnutej pôžičky predsta-
voval príjem z kapitálového majetku, ktorý
podlieha dani z príjmov podľa § 7 ZDP. Fy-
zickej osobe preto nevzniká povinnosť postu-
povať podľa § 17 ods. 5 ZDP a základ dane
zvýšiť o výšku obvyklého úroku na trhu.

K poskytnutej bezúročnej pôžičke je však
v tomto prípade spoločnosť povinná viesť

dokumentáciu o metóde transferového
ocenenia v rozsahu určenom usmerne-
ním Ministerstva financií SR. Dokumen-
tácia vo všeobecnosti predstavuje súbor in-
formácií, údajov a skutočností, ktoré pre-
ukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby cien
pri transakciách medzi závislými osobami.
Jej cieľom je zdokladovať proces ocenenia
kontrolovaných transakcií, a preto jej obsah
závisí vždy od okolností a podmienok jed-
notlivých transakcií. V prípade bezúročnej
pôžičky pôjde zjavne o uvedenie dôvodov,
pre ktoré nebol úrok dohodnutý. Finančné
riaditeľstvo SR vydalo vo februári 2016 in-
formáciu k úprave základu dane pri kon-
trolovaných transakciách závislých osôb,
v ktorej uviedlo príklad posúdenia bezúroč-
nej pôžičky medzi spoločníkom a s. r. o.
z pohľadu transferového oceňovania.
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Príklad č. 1

Fyzická osoba poskytla spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej je spoločníkom a konateľom, bez-
úročnú pôžičku. Je táto fyzická osoba v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za príslušné
zdaňovacie obdobie povinná upraviť základ dane o úrok z pôžičky vo výške úroku obvyklého na trhu?

Ustanovenie § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov sa vzťahuje iba na fyzickú osobu, ktorá vykazuje základ dane po-
dľa § 17 až § 29 zákona o dani z príjmov. Ak by úroky z poskytnutej pôžičky predstavovali pre fyzickú osobu príjem
z kapitálového majetku, ktorý podlieha dani z príjmov podľa § 7 zákona o dani z príjmov, fyzickej osobe nevzniká po-
vinnosť postupovať podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov a základ dane zvýšiť o výšku obvyklého úroku na trhu.
Keďže ide o obchodnú transakciu medzi závislými osobami, obchodná spoločnosť je povinná viesť dokumentáciu
podľa § 18 zákona o dani z príjmov (transferovú dokumentáciu), lebo vykazuje základ dane podľa § 17 až § 29 zá-
kona o dani z príjmov.

�

Poznámka:

Názory niektorých odborníkov na povinnosť viesť dokumentáciu spoločnosťou v prípadoch, kedy nemá poten-
ciál znížiť základ dane alebo zvýšiť daňovú stratu, sa líšia. Finančné orgány však zastávajú názor, že práve
dokumentácia by mala túto skutočnosť preukazovať.

�

Bezúročná pôžička poskytnutá spoločníkovi
Ak by naopak bezúročnú pôžičku poskytla
spoločnosť svojmu spoločníkovi, konateľovi,

v spoločnosti sa uplatnia pravidlá transfero-
vého oceňovania v súlade s § 17 ods. 5

Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.danovecentrum.sk a získaj-
te online prístup ku všetkým daňovým a účtovným informáciám. Volajte
+421 41 70 53 222.



ZDP. Potenciál zníženia základu dane ale-
bo zvýšenia daňovej straty je totiž v tomto
prípade na strane právnickej osoby, pre kto-
rú by prípadný úrok z poskytnutej pôžičky
bol súčasťou základu dane zisteného podľa
§ 17 až § 29 ZDP. Spoločnosť preto v prípa-
de poskytnutia bezúročnej pôžičky svojmu
spoločníkovi, prípadne konateľovi uplatní na
túto transakciu princíp nezávislého vzťahu
a upraví základ dane. Keďže ide o kontrolo-
vanú transakciu, spoločnosť je tiež povinná
viesť o takejto transakcii dokumentáciu.

Bezúročná pôžička poskytnutá spoločníko-
vi, konateľovi je z pohľadu dane z príjmov
poskytnutá osobe, ktorá je zamestnancom,
preto je nutné u zamestnanca podľa § 5

ods. 2 ZDP úrokové zvýhodnenie považovať
za nepeňažný príjem zo závislej činnosti.
Nepeňažným zdaniteľným príjmom pre za-
mestnanca je v tomto prípade úrok, ktorý nie
je povinný z pôžičky uhradiť, a to vo výške
používanej v mieste a v čase poskytnutia
pôžičky podobného charakteru peňažným
ústavom pre obyvateľstvo na podobný účel.
Takéto zvýhodnenie sa zdaňuje v súlade
s § 35 ods. 1 ZDP v úhrne zdaniteľných príj-
mov počas celej doby splácania pôžičky.

V informácii z februára 2016 Finančné ria-
diteľstvo SR uviedlo nasledovný príklad po-
súdenia poskytnutej bezúročnej pôžičky
spoločníkovi (konateľovi) obchodnej spo-
ločnosti od tejto obchodnej spoločnosti.
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Príklad č. 2

Spoločnosť s ručením obmedzeným poskytla svojmu spoločníkovi a konateľovi bezúročnú pôžičku.
Ktorá zmluvná strana je povinná upraviť základ dane podľa § 17 ods. 5 zákona?

Úprava základu dane podľa § 17 ods. 5 ZDP sa vzťahuje na toho daňovníka, ktorý si znížil základ dane alebo zvý-
šil daňovú stratu z dôvodu použitia iných cien medzi závislými osobami ako medzi nezávislými osobami v porov-
nateľných obchodných vzťahoch. Keďže obchodná spoločnosť poskytla bezúročnú pôžičku závislej osobe, na
túto obchodnú spoločnosť sa vzťahuje ustanovenie § 17 ods. 5 ZDP a povinnosť úpravy základu dane, ako aj po-
vinnosť vedenia dokumentácie podľa § 18 zákona. U spoločníka spoločnosti ako u zamestnanca poskytnutím
bezúročnej pôžičky ide o nepeňažný príjem podliehajúci dani z príjmov zo závislej činnosti, ktorý je obchodná
spoločnosť ako platiteľ dane z príjmov zo závislej činnosti povinná spoločníkovi zdaniť vo výške úrokov obvyklých
na trhu, a to v mesiaci poskytnutia pôžičky spôsobom podľa § 35 zákona.

�

Aj v tomto prípade sa líšia názory niektorých
odborníkov na povinnosť spoločnosti upraviť
základ dane v súlade s princípom nezávislé-
ho vzťahu. Zdôrazňujú, že pôžička spoloč-
nosti je síce spoločníkovi poskytnutá bezú-
ročne, ale nie bezodplatne. Argumentujú aj
tým, že plnenie zo strany spoločnosti je

poskytnuté za prácu spoločníka (konateľa),
ktorú ZDP automaticky predpokladá (v nad-
väznosti na čo dochádza k zdaneniu príjmov
zo závislej činnosti), pričom cena plnenia
spoločnosti voči spoločníkovi (konateľovi)
v prípade poskytnutej bezúročnej pôžičky je
na trhovej úrovni.

Bezúročná pôžička poskytnutá zamestnancovi
Ak by však spoločnosť poskytla bezúročnú
pôžičku svojim bežným zamestnancom,

ktorí nie sú závislými osobami, v spo-
ločnosti sa v tomto prípade neupravuje

Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.mzdovecentrum.sk a získaj-
te online prístup ku všetkým mzdovým a personálnym informáciám. Volajte
+421 41 70 53 222.



základ dane. U zamestnanca by ale bolo
nutné podľa § 5 ods. 2 ZDP úrokové zvýhod-
nenie považovať za nepeňažný príjem zo zá-
vislej činnosti zdaňovaný v súlade s § 35
ods. 1 ZDP v úhrne zdaniteľných príjmov po-
čas celej doby splácania pôžičky.

Nepeňažným zdaniteľným príjmom pre za-
mestnanca je v tomto prípade úrok alebo
jeho časť, ktorú nie je povinný z pôžičky
uhradiť, t. j. rozdiel medzi nižším úrokom

z poskytnutej pôžičky (resp. žiadnym úro-
kom) a úrokom používaným v mieste a v ča-
se poskytnutia pôžičky podobného charak-
teru peňažným ústavom pre obyvateľstvo
na podobný účel. K spôsobu zdanenia pe-
ňažného zvýhodnenia plynúceho zamest-
nancom v súvislosti s poskytnutím pôžičiek
zamestnávateľom vydalo MF SR oznáme-
nie č. 62/682/1996 uverejnené vo Finanč-
nom spravodajcovi 6/1996, ktoré sa prime-
rane uplatňuje aj za účinnosti ZDP.
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Príklad č. 3

Zamestnávateľ poskytne 9. septembra 2017 svojmu zamestnancovi bezúročnú pôžičku vo výške 3 000 €. Za-
mestnanec bude splácať pôžičku v mesačných splátkach po 100 € počnúc vyúčtovaním miezd za september
2017. Výška úroku zistená v peňažnom ústave v mieste a v čase poskytnutia tejto pôžičky je 5,8 %. Výpočet
úroku, ktorý musí zamestnávateľ v jednotlivých mesiacoch roka 2017 pripočítať k úhrnu zdaniteľných príjmov
zamestnanca, je nasledovný:

Základný vzorec, z ktorého sa vychádza pri výpočte je:

[(dlžná suma x výška úroku) / počet dní v roku] x počet dní, v ktorých bola suma počítaná

Úrok za september: [(3 000 x 5,8 %) / 365] x 22 = 10,49 €

Úrok za október: [(2 900 x 5,8 %) / 365] x 31 = 14,29 €

Úrok za november: [(2 800 x 5,8 %) / 365] x 30 = 13,35 €

Úrok za december: [(2 700 x 5,8 %) / 365] x 31 = 13,30 €

Ak by zamestnanec platil úrok napr. vo výške 2 %, predmetom zdanenia by bola výška úroku 3,8 %.
�

Bezúročná pôžička poskytnutá spoločníkovi, ktorý je PO
Ak je bezúročná pôžička poskytnutá spo-
ločnosti spoločníkom, ktorý je právnic-
kou osobou, opäť zodpovedanie súvisia-
cich daňových otázok bude závisieť od po-
súdenia, či sa táto transakcia uskutočnila
medzi závislými osobami. Z pohľadu tejto
transakcie ide v každom prípade o závislé
osoby, a to minimálne na základe iného pre-
pojenia, ktorým podľa § 2 písm. p) ZDP tre-
ba rozumieť právny vzťah alebo iný obdob-
ný vzťah vytvorený predovšetkým s cieľom

zníženia základu dane alebo zvýšenia da-
ňovej straty.

Právny vzťah medzi spoločníkom – právnic-
kou osobou a spoločnosťou, ktorým je zmlu-
va o pôžičke, je preto kontrolovanou trans-
akciou, na ktorú sa uplatnia pravidlá transfe-
rového oceňovania v súlade s § 17 ods. 5
ZDP. Pri poskytnutí bezúročnej pôžičky sú
v tomto prípade zmluvnými stranami daňov-
níci, ktorí zisťujú základ dane podľa § 17 až

Úplné znenia daňových predpisov nájdete v časopise ÚZ – úplné znenia.
Pre viac informácií a objednávanie kliknite na www.zakon.sk alebo volajte
+421 41 70 53 222.



§ 29 ZDP. Keďže na strane spoločníka do-
hodnutá bezúročná pôžička znižuje o sumu
úroku základ dane alebo zvyšuje daňovú
stratu, je povinný uplatniť na túto kontrolova-
nú transakciu pravidlá transferového oceňo-
vania. V súlade s § 17 ods.5 ZDP pri uplat-
není princípu nezávislého vzťahu spoločník
zvýši základ dane o sumu obvyklého úroku
na trhu.

Korešpondujúca úprava základu dane
v § 17 ods.6 ZDP umožňuje aj spoločnosti

v prípade tejto kontrolovanej transakcie
upraviť základ dane, a to bez povinnosti
podania žiadosti správcovi dane o povole-
nie tejto úpravy.

Spoločnosť teda môže znížiť základ da-
ne o sumu úroku, ktorá na strane spo-
ločníka zvýšila základ dane.

O takto vykonanej úprave predloží spo-
ločnosť správcovi dane oznámenie, a to
v lehote pre podanie daňového priznania.
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Úročená pôžička poskytnutá spoločníkom
Pokiaľ spoločník poskytne spoločnosti pô-
žičku úročenú, musí spoločník úrokový
príjem (výnos) zdaniť. U spoločníka – fy-
zickej osoby sa úrok zdaňuje ako príjem
z kapitálového majetku podľa § 7 ZDP.
Úrok spoločník zdaní za to obdobie, v kto-
rom úrok prijal.

Ak by išlo o spoločníka – fyzickú osobu,
podnikateľa účtujúceho v sústave jednodu-
chého účtovníctva a pôžička by bola poskyt-
nutá z jeho obchodné-
ho majetku, úrok by sa
zdanil v tom zdaňova-
com období, v ktorom
bol prijatý, v rámci
čiastkového základu
dane podľa § 6 ZDP (príjmy z podnikania
a inej samostatnej zárobkovej činnosti).

K zdaneniu úrokového výnosu na základe
predpisu (napr. k zdaneniu úroku za obdo-
bie roka 2017 bez ohľadu na to, kedy bol
úrok prijatý) by mohlo u fyzickej osoby dôjsť
vtedy, ak by v rámci čiastkového základu
dane podľa § 6 ZDP účtovala v sústave po-
dvojného účtovníctva a pôžička by bola

poskytnutá z obchodného majetku fyzickej
osoby.

Spoločník – fyzická osoba, nepodnikateľ,
zahrnie prijatý úrok do osobitného základu
dane podľa § 7 ZDP v hrubej výške (ne-
môže uplatniť žiadne výdavky) a zdaní ho
v daňovom priznaní sadzbou dane 19 %.
Úrok z poskytnutej pôžičky nepodlieha zda-
neniu daňou vyberanou zrážkou (napr. ako
úroky z termínovaných vkladov). ZDP obsa-

huje aj špecifické usta-
novenie v § 7 ods. 9
pre zdanenie príjmov
z úrokov a iných vý-
nosov z poskytnutých
úrokov a pôžičiek ply-

núcich zo spoločného majetku manželov.
Podľa uvedeného ustanovenia sa príjmy zo
spoločného majetku manželov zahŕňajú do
základu dane v rovnakom pomere u každé-
ho z nich, ak sa nedohodnú inak. Po dohode
manželov môže zdaniť úroky z pôžičky aj je-
den z manželov.

V niektorých prípadoch fyzická osoba ne-
musí prijatý úrok vôbec zdaniť.

Pokiaľ pôžičku poskytla FO, ktorej príj-
my tvorí starobný dôchodok a úroky
z terminovaného vkladu a v roku 2017
prijaté úroky nepresahujú sumu 1 867,97
eura, daň nebude platená.

Mobilná aplikácia Zákony pre ľudí umožňuje prístup ku všetkým právnym pred-
pisom Zbierky zákonov SR od roku 1945 v účinnom konsolidovanom znení.
Stiahnite si ZADARMO na Google Play.



Ide o prípady, keď prijatý úrok nezakladá
fyzickej osobe povinnosť podať daňové
priznanie podľa § 32 ods. 1 ZDP.

Pokiaľ pôžičku poskytla fyzická osoba, ktorej
príjmy sú napr. len starobný dôchodok (prí-
jem oslobodený od dane podľa § 9 ZDP)
a úroky z terminovaného vkladu (príjem zda-
nený zrážkovou daňou) a ďalej v kalendár-
nom roku 2017 prijaté úroky z poskytnutej
pôžičky nebudú presahovať sumu 1 867,97 €,
nebude daň vôbec platená.

Ak fyzická osoba, ktorej okrem úroku z po-
skytnutej pôžičky plynú iba príjmy oslobo-
dené od dane alebo zdanené konečnou
zrážkovou daňou, prijme v roku 2017 úrok
vo výške presahujúcej 1 867,97 eura, pri-
zná tento úrok v daňovom priznaní, pričom

z tohto príjmu neodpočíta nezdaniteľnú
sumu na daňovníka podľa § 11 ZDP.

Spoločník – právnická osoba zdaní úroko-
vý príjem (výnos) ako súčasť základu
dane v tom zdaňovacom období, v ktorom
o ňom účtuje, teda bez ohľadu na to, či bol
aj skutočne prijatý. Úrok ako výnos sa úč-
tuje do toho účtovného obdobia, s kto-
rým vecne a časovo súvisí [§ 5 opatrenia
MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa usta-
novujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovej osnove pre podnikate-
ľov účtujúcich v sústave podvojného účtov-
níctva, ďalej len „Postupy účtovania v PÚ“].
Rešpektovanie vecnej a časovej súvislosti
výnosov (zdaniteľných príjmov) v prísluš-
nom zdaňovacom období vyžaduje aj defi-
nícia základu dane v § 2 písm. j) ZDP.

Právo v podnikaní � Pôžička od spoločníka z pohľadu dane z príjmov
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Pravidlá transferového oceňovania pri úročenej pôžičke
Aj pri úročenej pôžičke poskytnutej spoloč-
nosti jej spoločníkom je z pohľadu dane
z príjmov dôležitým faktom skutočnosť, že
spoločník a spoločnosť sú závislými
osobami. Ak závislosť týchto osôb nevy-
plýva z ich ekonomického prepojenia alebo
personálneho prepojenia, z pohľadu tejto
transakcie môže ísť o iné prepojenie.

To znamená, že tak ako pri bezúročnej
pôžičke, aj pri úročenej pôžičke zmluvné
strany tejto kontrolovanej transakcie uplat-
ňujú pravidlá transferového oceňovania
v súlade s § 17 ods. 5 ZDP, t. j. uplatňujú
princíp nezávislého vzťahu.

Keďže uvedená úprava základu dane sa
uplatňuje u toho daňovníka, ktorý zisťuje
základ dane podľa § 17 až § 29 ZDP, táto
povinnosť sa nevzťahuje na spoločníka –

fyzickú osobu, ktorá zisťuje základ dane
podľa § 7 alebo podľa § 8 zákona, t. j. na fy-
zickú osobu s príjmami z kapitálového ma-
jetku a s ostatnými príjmami. Spoločník pri
tejto transakcii neupravuje osobitný základ
dane podľa § 7 ZDP o rozdiel medzi výškou
dohodnutého úroku a výškou úroku obvyk-
lou na trhu. Dokumentačnú povinnosť má
aj v tomto prípade spoločnosť.

Ak úročenú pôžičku spoločnosti poskytuje
spoločník, ktorý je právnickou osobou, je
povinný o prípadný rozdiel z uplatnenia
princípu nezávislého vzťahu zvýšiť základ
dane alebo znížiť daňovú stratu, t. j. upraviť
základ dane o rozdiel medzi výškou dohod-
nutého úroku a výškou úroku obvyklého na
trhu. Obidve strany zmluvnej transakcie sú
povinné viesť dokumentáciu v rozsahu ur-
čenom usmernením MF SR.

EPI monitoring (monitoring.epi.sk) – unikátny nástroj na preverovanie
a vyhľadávanie nových obchodných partnerov, ale aj na spoľahlivé sledova-
nie informácií o subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii.



Uznanie úrokov v daňových výdavkoch spoločnosti
Ak spoločník poskytne spoločnosti úroče-
nú pôžičku, zásadnou daňovou otázkou je
posúdenie daňovej uznateľnosti úroku
v spoločnosti.

Je potrebné riešiť tieto problémové okruhy:
– zaúčtovanie úroku v účtovníctve s. r. o.,
– podmienky daňového uznania úroku.
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K podmienke zaúčtovania úroku
Úrok z poskytnutej pôžičky je cenou pe-
ňažných prostriedkov.

Dojednané úroky v zmluve o pôžičke sa po-
važujú za odplatu (odmenu) za užívanie
požičanej istiny. Ich maximálnu výšku Ob-
čiansky zákonník ani iný predpis neustano-
vuje. Výšku úrokov určuje dohoda zmluv-
ných strán.

Dojednanie o výške úrokov však nesmie byť
v rozpore s dobrými mravmi, pretože z ob-
čianskoprávneho hľadiska by v zmysle § 39
Občianskeho zákonníka išlo o neplatnú do-
hodu (absolútnu neplatnosť). Výška úrokov
pri zmluve o pôžičke sa spravidla určuje ur-
čitým percentom zo sumy požičaných pe-
ňažných prostriedkov (istiny). Ak zo zmluvy
nevyplýva niečo iné, týka sa sadzba úrokov
ročného obdobia. Úrok z poskytnutej pôžič-
ky nemá sankčný charakter, preto ho ne-
možno zamieňať s úrokom z omeškania.

Úroky z prijatej pôžičky sa účtujú priamo
do nákladov. V tejto súvislosti je vhodné
poukázať na rozdiel v účtovaní úrokov z pri-
jatej pôžičky a úrokov z prijatých úverov.
Pokiaľ ide o úroky z prijatých úverov, tie ne-
musia vždy predstavovať priamy účtovný
náklad spoločnosti.

V prípade úveru na obstaranie dlhodobé-
ho hmotného majetku sa môže účtovná
jednotka rozhodnúť, že úroky pripadajúce
na dobu do uvedenia do užívania vstupujú
do ocenenia dlhodobého hmotného majet-
ku [§ 35 ods. 2 písm. h) Postupov účtovania
v PÚ]. Ak sa tak účtovná jednotka neroz-
hodne, potom sú úroky pripadajúce na do-
bu do uvedenia do užívania účtovným ná-
kladom. Uvedené ustanovenie Postupov
účtovania v PÚ sa nevzťahuje na úroky
z pôžičky, ktorá bola použitá na obstaranie
dlhodobého majetku, preto takýto úrok spo-
ločnosť účtuje priamo do nákladov.

Príklad č. 4

Spoločnosť začala v roku 2016 s výstavbou výrobnej haly. Zdrojom financovania je bankový úver. Ha-
la bude uvedená do užívania v novembri 2017. Úver bude splatený v roku 2022. Môžu byť úroky z úve-
ru súčasťou ocenenia výrobnej haly?

Úroky pripadajúce na dobu do uvedenia haly do užívania, t. j. úroky pripadajúce na rok 2016 a časť roka 2017 (do
preúčtovania na účet 021 – Stavby v novembri 2017) môžu byť súčasťou ocenenia budovy a do nákladov sa pre-
mietnu prostredníctvom odpisov. Ak sa tak účtovná jednotka nerozhodne, účtovným nákladom účtovaným na
účte 562 – Úroky sú aj úroky do času uvedenia haly do užívania. Úroky po uvedení haly do užívania (po preúčto-
vaní na účet 021) v žiadnom prípade nemôžu byť súčasťou jej ocenenia – účtujú sa výlučne na účte 562.

�

Rýchle a prehľadné informácie o finančnej situácii a platobnej disciplíne
obchodných spoločností a iných subjektov nájdete na monitoring.epi.sk.



Úroky z prijatých pôžičiek, resp. úverov, kto-
ré sú priamou nákladovou položkou spoloč-
nosti (nevstupujú napr. do ocenenia dlhodo-
bého hmotného majetku), je treba účtovať
do nákladov spoločnosti zásadne časovo
rozlíšené – úrok za rok 2017 je účtovným

nákladom v roku 2017, úrok za rok 2018 je
účtovným nákladom v roku 2018.

Vyžaduje to § 5 Postupov účtovania v PÚ.

Právo v podnikaní � Pôžička od spoločníka z pohľadu dane z príjmov
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K všeobecným podmienkam daňového uznania úroku
Pri posudzovanídaňovej uznateľnosti úrokov
z pôžičiek je potrebné vychádzať predovšet-
kým z pojmu daňový výdavok, ktorý je defi-
novaný v § 2 písm. i) ZDP. Úrok bude daňovo
uznaným nákladom, ak čerpanie pôžičky
preukázateľne súvisí s dosahovaním, za-
bezpečením a udržaním zdaniteľných príj-
mov daňovníka. Takýto úrok je daňovým vý-
davkom v tom zdaňovacom období, v ktorom

sa o úroku účtuje v súlade s účtovníctvom
(§ 17 ods. 1 ZDP). To znamená, že pre uzna-
nie úroku v daňových výdavkoch sa ne-
vyžaduje podmienka zaplatenia.

Tak ako v účtovníctve, aj v základe dane
musí byť úrok zahrnutý do daňových výdav-
kov v tom zdaňovacom období, s ktorým
vecne a časovo súvisí [§ 2 písm. j) ZDP].

Príklad č. 5

Spoločnosti XY s. r. o. poskytne spoločník krátkodobú pôžičku vo výške 20 000 € na obdobie 6 mesiacov. Do-
hodnutý úrok bude vo výške 6 % p. a., pôžička bude poskytnutá 1. 10. 2017.

Účtovný zápis v spoločnosti XY:

1. Prijatie pôžičky na bankový účet MD 221 D 365 20 000 €

2. Vyúčtovanie úrokov

a) za bežné účtovné obdobie MD 562 D 365 302,47 €

b) za nasledujúce účtovné obdobie MD 381 D 365 295,89 €

3. Úhrada prijatej pôžičky vrátane úrokov v roku 2018 MD 365 D 221 598,36 €

4. Zúčtovanie úrokov do nákladov v nasledujúcom účtovnom období MD 562 D 381 295,89 €

Do daňových výdavkov v roku 2017 spoločnosť zahrnie úrok zúčtovaný na účte 562 vo výške 302,47 € napriek
tomu, že nebol zaplatený. V nasledujúcom roku 2018 bude daňovo uznaný úrok z pôžičky zaúčtovaný na účte
562 vo výške 295,41 €.

�

Pravidlá nízkej kapitalizácie
Okrem pravidiel transferového oceňo-
vania sa na prijaté pôžičky od spoloční-
kov uplatňujú v spoločnosti aj daňové
pravidlá nízkej kapitalizácie upravené

v § 21a ZDP. Pravidlá nízkej kapitalizácie
stanovujú limit pre zahrnovanie úrokov
platených z úverov a pôžičiek a súvisia-
cich výdavkov (nákladov) na prijaté

Od 25. 5. 2018 nastane revolúcia v ochrane osobných údajov. Pripravte sa
už v predstihu na bezproblémové prijatie nových zmien na školení s lektorkou
JUDr. Marcelou Macovou, PhD.



úvery a pôžičky do daňových výdavkov,
ak je veriteľ vo vzťahu k dlžníkovi závis-
lou osobou.

Za závislú osobu voči dlžníkovi sa na účely
tohto ustanovenia považuje aj veriteľ, ktorý

úver dlžníkovi priamo poskytol, pričom pod-
mienkou na jeho poskytnutie bolo, že veri-
teľovi bol najskôr poskytnutý úver od oso-
by, ktorá je vo vzťahu k dlžníkovi závislou
osobou. Pravidlá nízkej kapitalizácie uplat-
ňujú len právnické osoby.
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Príklad č. 6

Spoločnosť A má 85 % priamy podiel na základnom imaní spoločnosti B, a preto ide o závislé osoby.
Spoločnosť C je vo vzťahu k spoločnosti A a spoločnosti B nezávislá. Spoločnosť A poskytla spoloč-
nosti C pôžičku s cieľom, aby spoločnosť C ďalej tieto prostriedky poskytla v podobe pôžičky spoloč-
nosti B. Následne preto spoločnosť C poskytla spoločnosti B pôžičku z prostriedkov, ktoré predtým
priamo na tento účel prijala v podobe pôžičky od spoločnosti A. Je spoločnosť C vo vzťahu k spoloč-
nosti B závislou osobou na účely § 21a ZDP?

Spoločnosť C (veriteľ) poskytla spoločnosti B (dlžník) pôžičku z prostriedkov, ktoré predtým prijala priamo na
tento účel v podobe pôžičky od spoločnosti A, ktorá je vo vzťahu k spoločnosti B závislou osobou. Na základe
týchto skutočností sa bude na účely pravidiel nízkej kapitalizácie spoločnosť C (veriteľ) považovať vo vzťahu
k spoločnosti B (dlžník) za závislú osobu, aj keď podľa § 2 písm. n) ZDP závislou osobou nie je. Preto sa v spo-
ločnosti B budú na nákladové úroky z úveru prijatého od spoločnosti C vzťahovať pravidlá nízkej kapitalizácie,
a teda obmedzenie ich zahrnutia do základu dane.

�

Podľa pravidiel nízkej kapitalizácie sa úroky
platené z úverov a pôžičiek vrátane súvisia-
cich výdavkov na prijaté úvery a pôžičky,
ak sú poskytnuté závislou osobou, zahrnú
v spoločnosti do daňových výdavkov naj-
viac vo výške 25 % hodnoty ukazovateľa
vypočítaného ako súčet výsledku hospo-
dárenia pred zdanením a v ňom zahrnu-
tých odpisov a nákladových úrokov (uka-
zovateľ označovaný ako EBIDTA). Znamená

to, že tá časť úrokov a súvisiacich výdavkov
(nákladov) na prijaté úvery a pôžičky od zá-
vislých osôb, ktorá počas zdaňovacieho ob-
dobia presiahne 25 % hodnoty osobitného
ukazovateľa, nie je uznaným daňovým vý-
davkom. Výdavkami (nákladmi) súvisiacimi
s prijatými úvermi a pôžičkami sú napríklad
znalecké posudky, poplatky za bankové zá-
ruky, provízie za sprostredkovanie pôžičky,
poplatky za predčasné splatenie úveru.

Príklad č. 7

Spoločnosť A je spoločníkom v spoločnosti B, pričom jej podiel na základnom imaní je 70 %. Spoločnosť A a B
sú teda závislými osobami. Spoločnosť A poskytla spoločnosti B pôžičku vo výške 200 000 €. V roku 2017
spoločnosť B eviduje vo svojom účtovníctve na účte 562 – Úroky nákladové úroky v celkovej výške 33 000 €.
Na osobitnom analytickom účte vedenom k účtu 562 – Úroky sleduje spoločnosť B výšku úrokov v súvislosti
s prijatou pôžičkou od spoločnosti A. Ich výška bola 30 000 €. Výška ostatných nákladových úrokov, ktoré
spoločnosť B platila banke v súvislosti s bankovým úverom, bola 3 000 €. Výsledok hospodárenia pred zdane-
ním vykázala spoločnosť v roku 2017 vo výške 57 000 €, účtovné odpisy účtované na účte 551 vo výške
10 000 €.

Neplaťte zbytočné pokuty! Všetko o správnom procese prijímania cudzincov
či o vysielaní zamestnancov do zahraničia na školení so skúsenou lektorkou
Júliou Pšenkovou.



Výpočet ukazovateľa EBIDTA:

Výsledok hospodárenia pred zdanením + účtovné odpisy + nákladové úroky
57 000 + 10 000 + 33 000 = 100 000

V súlade s pravidlami nízkej kapitalizácie môže spoločnosť B (dlžník) úroky platené z prijatej pôžičky od spoloč-
nosti A (veriteľ, ktorý je voči spoločnosti B závislou osobou) zahrnúť do daňových výdavkov najviac vo výške
25 % hodnoty ukazovateľa EBITDA. Tieto úroky boli vo výške 30 000 € a 25 % hodnoty ukazovateľa EBITDA je
25 000 € (25 % zo 100 000 €). Z toho vyplýva, že spoločnosť B zahrnie tieto úroky do základu dane najviac vo
výške 25 000 € a zvyšných 5 000 € (30 000 € – 25 000 €) nebude daňovým výdavkom. Suma 5 000 € sa pri zis-
tení základu dane v daňovom priznaní k výsledku hospodárenia pripočíta.

�
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Do úverov a pôžičiek posudzovaných na
účely pravidiel nízkej kapitalizácie sa pritom
nezahŕňajú úvery a pôžičky alebo ich čas-
ti, z ktorých úroky sú súčasťou obstará-
vacej ceny majetku. Pravidlá nízkej kapitali-
zácie sa tiež nevzťahujú na úvery a pôžičky,

u ktorých je dlžníkom banka, poisťovňa, za-
isťovňa alebo zahraničná pobočka uvede-
ných finančných inštitúcií, subjekt kolektívne-
ho investovania (správcovské spoločnosti)
a lízingová spoločnosť.

Úroky z pôžičiek vyplácané nerezidentom
Ak spoločnosti poskytne pôžičku spoločník,
ktorý je rezidentom iného štátu (zahraničná
osoba), vzniká spoločnosti ďalšia povinnosť,
a to posúdenie zdaniteľnosti príjmu vo forme
úroku plynúceho zahraničnej osobe zo zdro-
ja na územíSlovenskej republiky. ZDP v § 16
ods. 1 písm. e) bod 3 považuje za príjmy da-
ňovníka s obmedzenou daňovou povin-
nosťou (nerezidenta) zo zdrojov na území
SR od daňovníkov s neobmedzenou daňo-
vou povinnosťou a od stálych prevádzkarní
nerezidentov aj úroky a iné výnosy z úve-
rov a pôžičiek, ktoré sa podľa § 43 ods. 2
ZDP zdaňujú daňou vyberanou zrážkou.

Inštitút vyberania dane zrážkou je upravený
v § 43 ods. 10 ZDP. Podľa tohto ustanove-
nia pre spoločnosť platí všeobecná povin-
nosť z každej výplaty, poukázania alebo
pripísania úrokov v prospech nerezidenta
(napr. zahraničného spoločníka) zraziť daň
vo výške sadzby dane 19 % a odviesť

svojmu miestne príslušnému správcovi
dane najneskôr do pätnásteho dňa nasle-
dujúceho mesiaca. Zároveň je tuzemská
spoločnosť povinná túto skutočnosť správ-
covi dane oznámiť.

V prípade, že platiteľ dane (príjmu) vypláca
úrokový príjem daňovníkovi nezmluvného
štátu, uplatní zrážkovú daň vo výške 35 %.

Vo vzťahu k štátom, s ktorými má SR uza-
tvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého
zdanenia, je pri zdanení úrokov potrebné
postupovať aj v súlade s touto zmluvou.

Príjmy z úverov a pôžičiek spadajú do rám-
ca zdaňovania tzv. úrokov spravidla podľa
článku 11 príslušnej zmluvy.

Vo vzťahu k niektorým zmluvným štátom sa
úroky môžu zdaniť v štáte zdroja, t. j. v da-
nom prípade v SR, a to podľa právnych

Potrebujete doplniť vedomosti zo mzdovej alebo účtovnej oblasti? Navštív-
te 2-dňové školenie Mzdy pre pokročilých so skúsenou lektorkou Júliou
Pšenkovou.



predpisov SR (daňou vyberanou zrážkou),
pričom daň nesmie presiahnuť stanovené
percento hrubej sumy úrokov. Vo vzťahu
k niektorým iným zmluvným štátom sa úroky
môžu zdaniť výlučne v štáte rezidencie ich
príjemcu (zahraničnej osoby), t. j. v SR sú
úroky od dane oslobodené.

Podmienkou na uplatnenie tohto „oslobode-
nia“ úrokov podľa zmluvy je preukázanie
rezidencie daňovníka. Preukázanie rezi-
dencie je podmienkou aj pri akomkoľvek
inom uplatnení príslušnej medzinárodnej
zmluvy, t. j. aj v prípade uplatnenia nižšej
sadzby dane podľa zmluvy pri zdanení
príjmu z úroku.

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na
§ 13 ods. 2 písm. f) ZDP, ktorý oslobodzu-
je od dane úroky a iné výnosy z poskytnu-
tých úverov a pôžičiek plynúcich zo zdroja
na území SR právnickej osobe, ktorá je da-
ňovníkom členského štátu Európskej únie

(EÚ), od tuzemskej právnickej osoby alebo
stálej prevádzkarne právnickej osoby, kto-
rá je daňovníkom členského štátu EÚ.

Podmienkou pre oslobodenie je skutoč-
nosť, že do dňa výplaty príjmu, počas obdo-
bia najmenej dvadsiatich štyroch mesiacov
bezprostredne nasledujúcich po sebe:
1. daňovník, ktorý tento príjem vypláca, má

najmenej 25 % priamy podiel na základ-
nom imaní konečného príjemcu úroku,
alebo

2. konečný príjemca úroku má najmenej
25 % priamy podiel na základnom imaní
daňovníka, ktorý tento príjem vypláca,
alebo

3. iná PO so sídlom v členskom štáte EÚ
má najmenej 25 % priamy podiel na zá-
kladnom imaní daňovníka, ktorý tento
príjem vypláca a zároveň má aj naj-
menej 25 % priamy podiel na základ-
nom imaní konečného príjemcu tohto
príjmu.
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Príklad č. 8

Poľská spoločnosť poskytla tuzemskej spoločnosti, v ktorej má 50 % podiel na základnom imaní, pôžičku, kto-
rá sa bude úročiť vo výške dohodnutej v zmluve.

Podľa čl. 11 Zmluvy medzi SR a Poľskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov
a z majetku (uverejnená v Zbierke zákonov pod č. 95/1996 Z. z., zmenená a doplnená Protokolom medzi tými-
to zmluvnými štátmi uverejneným v Zbierke zákonov pod č. 212/2014 Z. z.) úroky sa zdania aj v štáte zdroja
(v SR) vo výške 5 % hrubej sumy úrokov.

Pretože poľská spoločnosť je daňovníkom so sídlom v členskom štáte EÚ, úroky z pôžičky vyplácané sloven-
skou spoločnosťou v prospech poľskej spoločnosti sa zdaňujú nasledovne:
1. ak poľská spoločnosť má viac ako 25 % priamy podiel na základnom imaní slovenskej spoločnosti po do-

bu najmenej 24 mesiacov nasledujúcich po sebe predo dňom výplaty úrokov, úroky sú oslobodené od da-
ne v SR v súlade s § 13 ods. 2 písm. f) ZDP,

2. ak poľská spoločnosť má viac ako 25 % priamy podiel na základnom imaní slovenskej spoločnosti po do-
bu menej ako 24 mesiacov (napr. 20 mesiacov) nasledujúcich po sebe predo dňom výplaty úrokov, v sú-
lade s § 16 ods. 1 písm. e) bod 3 ZDP a článkom 11 zmluvy o zamedzenídvojitého zdanenia sa úroky zda-
nia daňou vyberanou zrážkou podľa § 43, a to sadzbou dane podľa medzinárodnej zmluvy vo výške 5 %
z hrubej sumy úrokov.

�

Neustále sa snažíme zlepšovať naše služby a produkty. Preto pre vás pripravu-
jeme nové videoškolenia o najdôležitejších zmenách v legislatíve a aktuálnych
témach. Kompletnú ponuku nájdete na stránke www.profivzdelavanie.sk.



Ak pri poskytnutí pôžičky veriteľom a dlžní-
kom sú zahraničné závislé osoby [§ 2
písm. r) ZDP], veriteľ uplatňuje pravidlá

transferového oceňovania (§ 17 ods. 5
ZDP) a dlžník uplatňuje pravidlá nízkej ka-
pitalizácie (§ 21a ZDP).

Právo v podnikaní � Pôžička od spoločníka z pohľadu dane z príjmov
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Príklad č. 9

Spoločnosť so sídlom na území SR prijala pôžičku od spoločníka, ktorým je spoločnosť so sídlom na
území Francúzska. Tuzemská a francúzska spoločnosť sú považované za zahraničné závislé osoby.
Má SR právo na zdanenie úroku, ktorý vypláca slovenská spoločnosť z poskytnutej pôžičky francúz-
skej spoločnosti a ktorého výška prevyšuje trhovú cenu úrokov? Ak áno, vznikne spoločnosti so síd-
lom na území SR povinnosť vykonať zrážku dane z tej sumy, ktorá prevyšuje trhovú cenu úrokov?

Podľa článku 12 ods. 1 zmluvy medzi SR a Francúzskom o zamedzení dvojitého zdanenia (uverejnená
v Zbierke zákonov pod č. 73/1975 Zb.) úroky majúce zdroj v SR, ktoré poberá rezident Francúzska a ktorý je
ich skutočným vlastníkom, budú zdanené iba vo Francúzsku.

Podľa článku 12 ods. 5 tejto zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia suma úrokov, ktorá presahuje sumu, kto-
rú by bol dlžník (slovenská právnická osoba) dohovoril s veriteľom (francúzska právnická osoba), keby neboli
medzi nimi osobitné vzťahy, sa môže zdaniť podľa vnútroštátnych predpisov SR a podľa iných ustanovení
zmluvy. Za osobitné vzťahy medzi dlžníkom a veriteľom sa považujú vzťahy zahraničných závislých osôb defi-
nované v ustanovení § 2 písm. r) ZDP. Pri určení nezávislej trhovej výšky úrokov sa použijú bežné metódy
transferového oceňovania ako pri iných obchodných alebo finančných vzťahoch (§ 18 ZDP).

Suma úrokov, ktorá presahuje sumu, ktorú by bol dlžník (slovenská právnická osoba) dohovoril s veriteľom
(francúzska právnická osoba), keby neboli medzi nimi osobitné vzťahy, je považovaná za príjem zo zdrojov na
území SR daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (francúzska právnická osoba) v súlade s ustanove-
ním § 16 ods. 1 písm. e) tretí bod ZDP, ktorý je zdaňovaný daňou vyberanou zrážkou, pričom na zdanenie sa
použije sadzba dane vo výške 19 %.

Ak sú však splnené podmienky definované v ustanovení § 13 ods. 2 písm. f) ZDP, celková suma predmetného
úroku je od dane v SR oslobodená.

Tuzemská spoločnosť na sumu úrokov z poskytnutej pôžičky od závislej osoby uplatní pravidlá nízkej kapitali-
zácie.

V prípade, že úroky z pôžičky zaúčtované v zdaňovacom období do nákladov prevyšujú sumu 25 % hodnoty
ukazovateľa EBIDTA, do daňových výdavkov sa zahrnú úroky len do výšky limitu. Suma úrokov presahujúca
limit je pri zistení základu dane položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia.

�

Úroky z omeškania
Právo na tieto úroky môže vzniknúť len pri
peňažnom záväzku. Podmienkou vzniku
nároku na úroky z omeškania je, že dlž-
ník nesplní svoj peňažný záväzok riadne

(napr. na dohodnutom mieste alebo dohod-
nutým spôsobom) a včas. Majú teda po-
vahu sankcie a platia sa vedľa vlastného
plnenia stanoveným percentom z tej časti

Praktické príklady zo súčasných noviel a zmien v zákonoch vám ponúka-
me aj v digitálnej podobe. Získajte ročný prístup k širokej ponuke videoškolení
len za 120 €. Viacej informácií na www.profivzdelavanie.sk.



dlhu, z ktorej je dlžník v omeškaní. Úprava
úrokov z omeškania v obchodnoprávnych
záväzkových vzťahoch je odlišná od úpra-
vy v občianskoprávnych vzťahoch.

Podľa § 517 Občianskeho zákonníka pri
omeškaní dlžníka s plnením peňažného dlhu
má veriteľ právo požadovať úroky z omeška-
nia vo výške, ktorú ustanovuje nariadenie
vlády SR č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších
predpisov, ktorým sa vykonávajú ustanove-
nia Občianskeho zákonníka.

Podľa § 3 nariadenia č. 87/1995 Z. z. výška
úrokov z omeškania je o 5 percentuálnych
bodov vyššia ako základná úroková sadz-
ba Európskej centrálnej banky (ECB) plat-
ná k prvému dňu omeškania s plnením pe-
ňažného dlhu.

Ak je poskytnutie peňažných prostriedkov
predmetom spotrebiteľskej zmluvy, po-
dľa § 3a ods. 1 nariadenia vlády č. 87/1995
Z. z. sankcie za omeškanie spotrebiteľa so
splácaním peňažných prostriedkov nesmú
spolu prevýšiť priemernú hodnotu ročnej
percentuálnej miery nákladov naposledy
zverejnenú podľa osobitného predpisu (§ 21
ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebi-
teľských úveroch a o iných úveroch a pôžič-
kách pre spotrebiteľov a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov) pred vznikom omeškania o viac
ako 10 percentuálnych bodov ročne a sú-
časne nesmú prevýšiť trojnásobok úrokov
z omeškania podľa cit. nariadenia. Za roz-
hodujúcu sa považuje ročná percentuálna
miera nákladov pre obdobný typ spotrebiteľ-
ského úveru.
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Upozornenie!

Za sankcie sa v tomto prípade považujú úroky z omeškania, zmluvné pokuty a akékoľvek iné plnenia za omeš-
kanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov. Ak sankcie dosiahnu výšku poskytnutých pe-
ňažných prostriedkov, následné sankcie za omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov ne-
smú prevýšiť úroky z omeškania podľa tohto nariadenia vlády.

�

V obchodnoprávnych vzťahoch je dlžník
v omeškaníso splnením peňažného záväzku
povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky
z omeškania vo výške dohodnutej v zmluve
(§ 369 Obchodného zákonníka). Ak úroky
z omeškania neboli dohodnuté, dlžník je
povinný platiť úroky z omeškania v sadzbe
ustanovenej nariadením vlády SR č. 21/2013
Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodné-
ho zákonníka.

Podľa § 1 nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z.
sadzba úrokov z omeškania sa rovná základ-
nej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej

banky platnej k prvému dňu príslušného
kalendárneho polroka omeškania zvýšenej
o osem percentuálnych bodov.

Takto určená sadzba úrokov z omeškania
sa použije počas celého tohto kalendárne-
ho polroka omeškania. Namiesto úrokov
z omeškania podľa vyššie uvedenej sadz-
by môže veriteľ požadovať úroky z omeš-
kania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej
úrokovej sadzbe Európskej centrálnej ban-
ky platnej k prvému dňu omeškania zvýše-
nej o deväť percentuálnych bodov. Takto
určená sadzba úrokov z omeškania platí
počas celej doby omeškania.

Odborné školenia a konferencie s kvalifikovanými lektormi takmer po celom
Slovensku. Sledujte našu ponuku školení na www.profivzdelavanie.sk a my
vám garantujeme, že nič nezmeškáte.



Ak veriteľ požaduje úroky z omeškania po-
dľa prvej vety, v tomto prípade sa tento

spôsob určenia úrokov z omeškania použije
počas celej doby omeškania.

Právo v podnikaní � Pôžička od spoločníka z pohľadu dane z príjmov

103

P

Úrok z omeškania nie je daňovým výdavkom
Pri posudzovaní daňovej uplatniteľnosti
úrokov z omeškania sa vychádza z § 21
ods. 2 písm. m) ZDP, podľa ktorého úroky
z omeškania nie sú uznaným daňovým
výdavkom.

Výnimkou sú úroky z omeškania zaúčtova-
né do nákladov do konca roka 2014, ak boli
zaplatené po 31. 12. 2014. Tieto sa zahrnú
do daňových výdavkov, a to v tom zdaňo-
vacom období, v ktorom budú zaplatené.

Príklad č. 10

Spoločnosť Alfa s. r. o. (dlžník) má v zmluve o pôžičke so spoločnosťou Beta s. r. o. (veriteľ) dohodnuté aj úro-
ky z omeškania.

Spoločnosť Alfa bola v omeškaní s plnením peňažného dlhu, preto v roku 2017 účtovala v nákladoch (účet
562) o úroku z omeškania v sume 500 €. Do konca roka 2017 zaplatila z predpísanej čiastky sumu 300 €, v ja-
nuári 2018 doplatila zvyšnú časť úroku z omeškania v sume 200 €.

Pri zistení základu dane za rok 2017 spoločnosť uvedie sumu úrokov z omeškania v plnej výške 500 € ako po-
ložku zvyšujúcu výsledok hospodárenia.

Na strane veriteľa je zaúčtovaný úrok z omeškania zdaniteľným príjmom v tom zdaňovacom období, v ktorom
sa o ňom účtuje do výnosov.

�

Ing. Iveta Petrovická

„Revolúcia“ v ochrane osobných údajov účinná od 25. mája 2018. Začnite
sa už teraz priebežne pripravovať na zmeny, ktorým sa budúci rok určite nevyh-
nete, a to na jednej z unikátnych konferencií o ochrane osobných údajov.

Aktuálne školenie organizované
vydavateľstvom Poradca podnikateľa

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017
a zmeny od 1. 1. 2018

Julia Pšenková

19. 12. 2017

24. 1. 2018

25. 1. 2018

26. 1. 2018

Bratislava

Bratislava

Žilina

Poprad

Zoznam všetkých školení nájdete na www.profivzdelavanie.sk.
Viac informácií a objednávanie na tel. čísle: +421 41 70 53 888, e-mail: profivzdelavanie@pp.sk.

Nájdete nás aj na facebooku na adrese www.facebook.com/VzdelavacieCentrum.



Predaj tovarov a služieb
prostredníctvom zľavových portálov

Zľavové portály sa v uplynulých rokoch stali fenoménom internetu a zme-
nili spôsob internetového nakupovania. Najpodstatnejším faktorom je
však rozhodne túžba po výhodnom nákupe. Zľavové portály predstavujú

istý marketingový nástroj, ktorý firmám prináša nových zákazníkov, ľuďom prináša
niekedy výhodné a akciové ponuky a prevádzkovateľovi zľavového webu (portálu)
prináša províziu. Internetový portál je spravidla určený na zabezpečenie predaja to-
varov, služieb medzi predávajúcimi a konečnými spotrebiteľmi tovarov/služieb.

Funkciou zľavového portálu je sprostredko-
vanie samotného predaja tovarov/služieb,
pričom prevádzkovateľ portálu samotné
tovary/služby od zariadení nenakupuje,
a teda ich ani nepredáva.

Naopak, pri internetovom obchode prebie-
ha priama komunikácia medzi predávajú-
cim a kupujúcim a následné uzatvorenie
zmluvy prevažne alebo úplne prostredníc-
tvom počítačov prepojených telekomuni-
kačnými kanálmi. Z pohľadu zľavového
portálu ide o obstaranie tovarov/služieb
v mene a na účet konečných spotrebite-
ľov. Zinkasované finančné prostriedky pre-
vádzkovateľom portálu od konečných spot-
rebiteľov sú odosielané dodávateľom tova-
ru alebo služieb znížené o cenu služieb
poskytnutých zariadeniam. Konečnému
spotrebiteľovi je po zaplatení tovaru alebo
služby zaslaný kupón (voucher) od pre-
vádzkovateľa portálu v dohodnutej zľavne-
nej cene.

Pri kúpe tovarov a služieb cez zľavové por-
tály sa zúčastňujú tri subjekty:
– prevádzkovateľ a vlastník webového

portálu (ďalej aj „prevádzkovateľ“),
– dodávateľ tovaru alebo služieb,
– zákazník.

Prevádzkovateľ prostredníctvom webového
portálu v rámci svojho podnikania umožňuje

získať zákazníkovi poukážku, tzv. kupón
(voucher) na kúpu tovaru alebo služby, ktoré
poskytuje osoba odlišná od prevádzkovateľa
(„dodávateľ“), v prípade, že o kúpu tohto to-
varu alebo služby prejaví záujem v stanove-
nom časovom limite.

Dodávateľom sa rozumie akákoľvek práv-
nická alebo fyzická osoba (podnikateľ), kto-
rá v rámci svojej podnikateľskej činnosti
poskytuje tovary alebo služby.

Zákazníkom sa rozumie konečný spotrebi-
teľ, ktorý si vyberie z ponuky tovarov alebo
služieb zverejnených na webovom portáli
a po riadnom vyplnení záväznej elektronic-
kej objednávky túto odošle do informačné-
ho systému prevádzkovateľa.

Kupón (voucher) je papierová poukážka
na nákup tovaru alebo služby, ktorú si vy-
tlačí sám zákazník (dostane ju od prevádz-
kovateľa na svoj e-mail).

Kupón spravidla obsahuje nasledovné údaje:
– popis tovaru alebo popis služby,
– cena tovaru alebo služby,
– pôvodná hodnota tovaru alebo služby,
– doba platnosti kupónu,
– konkrétne podmienky použitia tovaru

alebo služby,
– miesto poskytnutia tovaru alebo služby,
– kód a heslo na uplatnenie kupónu.104

P
R

Á
V

O
V

P
O

D
N

IK
A

N
Í

D
Ú

P
P

1/
20

18



Tovarom a službou sa rozumejú všetky
produkty a služby, ktoré poskytuje dodávateľ

a sú ponúkané na webovom portáli za ceno-
vo zvýhodnených podmienok (zľavy).
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Sprostredkovanie predaja
Proces sprostredkovania predaja tovaru/
služby prevádzkovateľom portálu je možné
rozdeliť do nasledovných etáp:
1. Zinkasovanie peňažných prostriedkov

prevádzkovateľom webového portálu
od zákazníkov (konečných spotrebite-
ľov), pričom zákazníkom sú zaslané ku-
póny v zaplatenej hodnote (zákazníci
môžu platiť platobnou kartou alebo pro-
stredníctvom internetbankingu na účet
prevádzkovateľa webového portálu).

2. Vyčíslenie sprostredkovateľskej provízie
na základe konkrétnej percentuálnej
čiastky bez DPH dohodnutej v zmluve.

3. Vystavenie faktúry za sprostredkova-
teľskú províziu, faktúra je zasielaná do-
dávateľovi tovarov a služieb.

4. Poukázanie peňažných prostriedkov
zinkasovaných od zákazníkov (koneč-
ných spotrebiteľov), znížených o hod-
notu sprostredkovateľskej provízie na
účet dodávateľa tovarov a služieb.

Zinkasované finančné prostriedky od zákaz-
níkov (konečných spotrebiteľov) evidované
na bankovom účte prevádzkovateľa por-
tálu sú cudzími finančnými prostriedkami

prevádzkovateľa webového portálu. Preto
v súlade s ustanoveniami zákona o účtov-
níctve a postupmi účtovania a rámcovej úč-
tovej osnovy pre podnikateľov účtujúcich
v sústave podvojného účtovníctva ich evi-
duje ako záväzok. Prevádzkovateľ webo-
vého portálu je povinný tieto prostriedky
odviesť dodávateľovi.

Faktúry za sprostredkovateľskú províziu vy-
stavené pre dodávateľa sú výnosmi (trž-
bami) prevádzkovateľa webového portálu
a zároveň pohľadávkou voči dodávateľovi.
Prevádzkovateľ webového portálu spravidla
poukazuje dodávateľovi tovarov a služieb fi-
nančné prostriedky znížené o sprostredko-
vateľskú províziu. Zostatok záväzku pre-
vádzkovateľ zúčtuje so svojou pohľadávkou
voči dodávateľovi za sprostredkovateľskú
províziu. Kupóny zakúpené zákazníkmi (ko-
nečnými spotrebiteľmi) sú číselne označené
a prevádzkovateľ webového portálu je po-
vinný ich osobitne evidovať, a to ich po-
čet a menovitú hodnotu. Touto evidenciou
preukazuje dodávateľovi tovarov a služieb
správnu výšku poukázanej časti sumy za
predané kupóny.

Nadácia Rozum a Cit, ktorá patrí do našej PP rodiny. Ako fungujeme
a komu pomáhame? Čítajte viac na www.rozumacit.sk.

Dodávateľ a súvzťažné zaúčtovanie
Dodávateľ tovaru/služby prijaté peňažné
prostriedky od konečných spotrebiteľov za-
slané prevádzkovateľom portálu, znížené
o hodnotu zmluvnej provízie, pred predaj-
om tovaru/služby zaúčtuje súvzťažne:
a) ako záväzok voči konkrétnemu koneč-

nému spotrebiteľovi, majiteľovi kupónu,

a to vo výške menovitej hodnoty zľavne-
nej ceny tovaru/služby a zároveň ako po-
hľadávku voči prevádzkovateľovi portálu
za neodvedenú finančnú sumu vo výške
vypočítanej provízie. Predmetné účtova-
nie uplatní len za podmienky, že zá-
väzok je vedený voči konkrétnemu



majiteľovi zľavového kupónu a dodáva-
teľ vie konkrétnu výšku predaného ku-
pónu na zľavnený predaj tovaru, služby.
V opačnom prípade zaúčtuje:

b) ako prijatý preddavok na budúci pre-
daj tovaru, služby v prospech účtu 324 –

Prijaté preddavky, a to vo výške hodnoty
predaného kupónu a na ťarchu účtu 315
– Ostatné pohľadávky pohľadávku voči
zľavovému portálu za neodoslanú su-
mu vo výške odmeny za zrealizované
sprostredkovanie.
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Vznik daňovej povinnosti
Z hľadiska DPH je dôležité presne stanoviť
deň prijatia preddavku v súvislosti so vzni-
kom daňovej povinnosti podľa § 19 ods. 4
zákona o DPH. Zákon o DPH v § 19 ods. 2
ustanovuje, že daňová povinnosť vzniká
dňom dodania služby. Ak je pred dodaním
služby prijatá platba, podľa § 19 ods. 4 zá-
kona o DPH vzniká daňová povinnosť dňom
prijatia platby a v rozsahu prijatej platby.

Pri predaji prostredníctvom zľavového por-
tálu ide o vznik dvoch právnych vzťahov.
Prvý právny vzťah je medzi dodávateľom
tovaru/služby a zákazníkom a druhý právny

vzťah je medzi dodávateľom tovaru/služby
a sprostredkovateľom.

Postavenie týchto osôb z pohľadu registrá-
cie pre DPH môže byť rôzne (zdaniteľné
osoby, ktoré sú platiteľom, zdaniteľné oso-
by, ktoré nie sú platiteľom a nezdaniteľné
osoby). Za predpokladu, že dodávateľ to-
varu alebo služby je platiteľ DPH (ďalej len
„dodávateľ“) a má so sprostredkovateľom
uzavretú zmluvu o sprostredkovaní doda-
nia tovaru alebo služby, je potrebné každý
prípad posúdiť individuálne podľa skutko-
vých a právnych okolností.

Upozornenie!

Ak je sprostredkovateľ poverený dodávateľom vybrať platbu bezhotovostne na svoj bankový účet alebo vybrať
platbu v hotovosti predtým, ako sa uskutoční dodanie tovaru alebo služby, je z pohľadu vzniku daňovej povin-
nosti nevyhnutné určiť správny moment vzniku daňovej povinnosti na základe prijatej platby, a to či daňová
povinnosť vzniká dodávateľovi v deň, kedy sprostredkovateľ prijme platbu od zákazníka, alebo až
v deň, keď dostane platbu od sprostredkovateľa.

�

Zo zákona o DPH vyplýva, že daňová po-
vinnosť vzniká v deň prijatia platby, ak je tá-
to platba viažuca sa ku konkrétnemu plne-
niu prijatá pred samotným dodaním tova-
ru/služby. Z dôvodu, že sprostredkovateľ
koná v mene a na účet dodávateľa, daňová
povinnosť vzniká dňom prijatia platby na
bankový účet (alebo v hotovosti, respektí-
ve iným zánikom pohľadávky – zmenka,
zápočet a pod.) sprostredkovateľa.

Sprostredkovateľ je povinný dostatočným
spôsobom platiteľovi – dodávateľovi, ozná-
miť podrobnosti k prijatej platbe, špecifiko-
vať dátum prijatia platby, jej výšku a zabez-
pečiť údaje o odberateľovi.

Platiteľ vyhotoví faktúru v súvislosti so vzni-
kom daňovej povinnosti podľa § 19 ods. 4
zákona o DPH a doručí, resp. sprístupní ju
odberateľovi, ak takáto povinnosť platiteľovi

Počúvajte, motivujte, hodnoťte, merajte a oceňujte. Ako na to? Sledujte naše
manažérske videoškolenia. Viac informácií na www.profivzdelavanie.sk.



vznikla. Pri tomto variante je zabezpečené,
aby odberateľovi vznikla daňová povinnosť
v čase, kedy odberateľ uhrádza platbu
v prospech dodávateľa, preto v prípade spl-
nenia podmienok na odpočítanie dane mu
zároveň vzniká právo na odpočítanie súvi-
siacej dane. Uvedený postup je v súlade
s rozsudkom SD EÚ, ktorý okrem iného
uviedol: „Článok 2 bod 1 a článok 10 ods. 2
prvý a druhý pododsek šiestej smerni-
ce Rady 77/388, zmenenej a doplnenej

smernicou 1999/59, a potom smernicou
2001/115, sa má vykladať v tom zmysle, že
povinnosť odviesť daň z pridanej hodno-
ty, ktorá bola zaplatená pri kúpe letenky
cestujúcim, ktorý ju nevyužil, vzniká
v okamihu prijatia platby za cenu letenky,
či už samotnou leteckou spoločnosťou,
treťou osobou konajúcou v jej mene a na
jej účet, alebo treťou osobou konajúcou
vo vlastnom mene, avšak na účet leteckej
spoločnosti.“
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Poznámka:

V praxi by bolo neúmerne náročné pre zákazníka, ktorý má postavenie platiteľa dane, zistiť, ktorý deň prijal do-
dávateľ platbu od sprostredkovateľa, takže zákazníkby nemal právnu istotu, kedy mu vzniklo právo na odpočí-
tanie dane.

Naopak, ak by deň, keď zákazník zaplatí sprostredkovateľovi, bol posúdený ako deň vzniku daňovej povinnosti,
nedochádza k žiadnym pochybnostiam v súvislosti so vznikom práva na odpočítanie DPH. Pokiaľ ide o povin-
nosti dodávateľa, dá sa s istotou predpokladať, že medzi dodávateľom a sprostredkovateľom existuje výmena in-
formácií, ktorá zabezpečí, aby dodávateľ mal včas informáciu o prijatí platby sprostredkovateľom a na základe
tejto informácie vie uviesť daňovú povinnosť v správnom zdaňovacom období.

�

Transakcia a vyplnenie kontrolného výkazu
Transakcie dodávateľa tovaru/služby z ob-
chodovania na zľavovom portáli, ktoré usku-
točnil platiteľ dane (dodávateľ), sa uvádzajú
v kontrolnom výkaze podľa toho, voči komu
je daná transakcia poskytnutá, resp. kto je
príjemcom plnenia a aký doklad je platiteľ da-
ne povinný pri danom plnení vyhotoviť.

Príjemcom tovaru/služby sú spravidla fyzické
osoby, t. j. nezdaniteľné osoby, potom plati-
teľovi dane nevzniká v takom prípade povin-
nosť vyhotovovať faktúru v zmysle ustano-
vení § 71 až § 75 zákona o DPH. Predaj
tovaru/služby je už vopred zaplatený bezho-
tovostne prevádzkovateľovi zľavového por-
tálu, zákazník pri čerpaní služby preukazuje
zaplatenie zľavovým kupónom. Platiteľ dane,

poskytovateľ služby, prijme platbu vopred
pred poskytnutím služby od sprostredkovate-
ľa služby – zľavového portálu, ktorý prijal
platbu od zákazníkov. V prípade, že zákazník
potrebuje faktúru, mal by kontaktovať posky-
tovateľa tovaru/služby.

Z uvedeného vyplýva, že platiteľ dane,
dodávateľ služby, uvedie v kontrolnom
výkaze tovary/služby poskytnuté pre ne-
zdaniteľné osoby medzi ostatné transak-
cie v časti D.2. – kde sa uvádzajú údaje
o celkových základoch dane vrátane opráv
základu dane a celkovej sume dane vzťahu-
júcich sa na dodanie tovarov a služieb, pri
ktorých vzniká daňová povinnosť a ktoré sa
neevidujú ERP.

Prostredníctvom nášho Youtube kanálu ProfiVzdelávanie môžete sledovať
ukážky z našich najnovších videoškolení a konferencií.



Zľavové portály sú v pozícii sprostredkova-
teľa tovaru/služieb, a teda nevystavujú da-
ňové doklady, ale vystavuje ich poskytova-
teľ tovaru/služby. Ak by príjemcom služby
bola osoba, ktorá sa preukáže prideleným

IČ DPH – dodávateľ je povinný vyhotoviť
pre príjemcu faktúru so všetkými náleži-
tosťami – v takom prípade sa poskytnutá
služba uvádza v časti A.1. kontrolného vý-
kazu.
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Príklad č. 1

Dodávateľ poskytuje tovar/službu bežne za 500 € s DPH. Rozhodol sa, že dočasne bude poskytovať to-
var/služby so zľavou 20 %, t. j. za 400 € s DPH, a to prostredníctvom zľavového portálu. S prevádzkovateľom
webového portálu sa vzájomne dohodli na sprostredkovateľskej provízii vo výške 15 % z prostriedkov prija-
tých od zákazníkov plus DPH.

Účtovanie u prevádzkovateľa webového portálu bude nasledovné:

Číslo Text Suma v € Má dať Dal

1. Príjem peňažných prostriedkov od kupujúcich zákazníkov 400 221 324

2.
Odoslanie peňažných prostriedkov dodávateľovi služieb
po znížení o odmenu za sprostredkovanie

328 324 221

3.
Faktúra za poskytnuté služby – sprostredkovateľská provízia 60 €

+ 12 € DPH

3a. Cena bez DPH 60 311 602

3b. DPH 20 % 12 311 343

4. Vzájomné započítanie pohľadávok 72 324 311

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby. Ak je platba prijatá
pred dodaním služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby. V danom prípade daňová
povinnosť vzniká dňom prijatia platby od zákazníka (konečného spotrebiteľa), pretože v sume 400 € je zahr-
nutá už aj provízia za sprostredkovanie (60 € bez DPH). Prevádzkovateľovi zľavového portálu daňová povin-
nosť podľa zákona o DPH vzniká dňom prijatia peňažných prostriedkov od zákazníka (konečného spot-
rebiteľa) a nie až dňom vyhotovenia faktúry. To značí, že prevádzkovateľ zľavového portálu daň vo výške 12 €

uvedie v daňovom priznaní za to zdaňovacie obdobie, v ktorom mu boli prostriedky skutočne pripísané na
bankový účet. Napr. ak mu tieto prostriedky budú pripísané na účet 25. 11. 2017, daňovú povinnosť uvedie
v daňovom priznaní za mesiac november 2017 (prípadne za 4. štvrťrok 2017) a nie za mesiac, v ktorom vyho-
toví faktúru za sprostredkovateľskú províziu.

�

Účtovanie u dodávateľa tovaru/služby
Prijatie finančných prostriedkov dodávateľom tovaru/služby pred jej
poskytnutím
Peňažné prostriedky skutočne prevedené
prevádzkovateľom webového portálu na

účet dodávateľa služby (pred dodaním to-
varu/služby) dodávateľ zaúčtuje súvzťažne

Hľadáte reklamný priestor? Vysoká obsahová relevancia, tisíce návštevní-
kov a kvalitný obsah. Kde umiestnime váš banner? Pozrite si služby na
www.pp.sk.



ako záväzok voči budúcemu zákazníkovi,
majiteľovi kupónu, a to vo výške menovitej
hodnoty zľavnenej ceny tovaru/služby. Záro-
veň dodávateľ zaúčtuje pohľadávku voči pre-
vádzkovateľovi portálu za neodvedenú fi-
nančnú sumu vo výške vypočítanej provízie.

Predaj zľavneného tovaru/služby dodávateľ
realizuje po predložení kupónu zákazníkom
(konečným spotrebiteľom). Predaj poskytnu-
tého tovaru/služby so zľavou je už vopred za-
platený bezhotovostne a zaplatenie konečný
spotrebiteľ preukazuje odovzdaním kupónu.
Kupón obsahuje výšku poskytnutej zľa-
vy v percentách, druh tovaru/služby, ktorá
bude konečnému spotrebiteľovi poskytnutá
a zaplatenú cenu zľavneného tovaru/služby.
Ak vystavený kupón neobsahuje všetky ná-
ležitosti účtovného dokladu podľa § 10 záko-
na o účtovníctve, po dodaní tovaru/služby
dodávateľ vyhotovuje účtovný doklad s ná-
ležitosťami podľa § 10 zákona o účtovníctve.
Na základe tohto dokladu a kupónu dodáva-
teľ účtuje o výnose účtovným zápisom v pro-
spech účtu 601, 604/602.

Platiteľ vyhotoví faktúru v súvislosti so
vznikom daňovej povinnosti podľa § 19
ods. 4 zákona o DPH a doručí, resp. sprí-
stupní ju odberateľovi, ak takáto povinnosť
platiteľovi vznikla.

Zákazník pri kúpe služby predkladá kupón
(voucher), ktorý okrem iného preukazuje,
že peňažné prostriedky v plnej výške už

boli zaslané na bankový účet prevádzkova-
teľa zľavového portálu. Z toho dôvodu pod-
nikateľ (dodávateľ služby) nemá povinnosť
evidovať tržbu prostredníctvom elektronic-
kej registračnej pokladnice v zmysle zákona
o používaní elektronickej registračnej pok-
ladnice. Dôvodom je skutočnosť, že v uve-
denom prípade z pohľadu dodávateľa tova-
ru/služby nejde o tržbu v hotovosti, pretože
zľavový kupón nie je ani platobným pro-
striedkom nahrádzajúcim hotovosť.

Z hľadiska zákona o používaní elektronickej
registračnej pokladnice predmetný tovar/
služba nebol zaplatený kupónom – po-
ukážkou, tá iba preukazuje, že tovar/služba
už bola zaplatená bezhotovostne na účet
prevádzkovateľa zľavového portálu.

Faktúru vystavenú prevádzkovateľom zľavo-
vého portálu, ktorou je dodávateľovi fakturo-
vaná provízia za sprostredkovanie, zaúčtu-
je dodávateľ na ťarchu účtu 518 – Ostatné
služby a v prospech účtu 325 – Ostatné zá-
väzky. Následne dodávateľ zaúčtuje vzájom-
né započítanie pohľadávok, a to vo výške
realizovanej provízie.

V prípade, že zákazník (konečný spotrebi-
teľ) kupón v lehote na jeho uplatnenie
nevyužije, dodávateľ na základe interného
účtovného dokladu zaúčtuje odpis záväzku
na ťarchu účtu 324 – Prijaté preddavky
a v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy
z hospodárskej činnosti.

Právo v podnikaní � Predaj tovarov a služieb prostredníctvom zľavových portálov

109

P

Účtovanie u dodávateľa tovaru/služby bude nasledovné:

Číslo Text Suma v € Má dať Dal

1.
Príjem peňažných prostriedkov od prevádzkovateľa zľavového
portálu

1a. Skutočne prijatá suma 328 221 324A

Obľúbená konferencia Daňový a odvodový kolotoč a legislatívne zmeny
pre rok 2018 už čoskoro. Tešíme sa na vás na Sliači v Hoteli Kaskády****
a vo Vysokých Tatrách v Hoteli Patria***.



Číslo Text Suma v € Má dať Dal

1b.** DPH z prijatého preddavku 400 € 66,67 324A 343

1c. Výška provízie prevádzkovateľa zľavového portálu 72 315 324A

2.
Účtovanie tržieb po poskytnutí služby klientovi v cene 100 €

vrátane DPH

2a. Tržba bez DPH 333,33 324A
601, 602,

604

2b. DPH 66,67 324A 343

2c. Zúčtovanie DPH z poskytnutého preddavku 66,67 343 324A

3.
Faktúra za poskytnuté služby – sprostredkovateľská provízia
20 € + 4 € DPH

3a. Provízia bez DPH 60 518 325

3b. DPH s nárokom na odpočítanie 12 343 325

4. Vzájomné započítanie pohľadávok 72 325 315

5.
Zákazník (konečný spotrebiteľ) kupón v lehote na jeho uplat-
nenie nevyužije – dodávateľ nevykonáva zápisy uvedené v úč-
tovnom prípade č. 2

5a. Odpis záväzku 328 324A 648

5b. Účtovanie odvedenej DPH 66,67 549 324A
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Tento spôsob účtovania uplatní dodáva-
teľ služby za predpokladu, že peňažné
prostriedky od prevádzkovateľa zľavové-
ho portálu prijme predtým, ako poskytne
službu zákazníkovi (konečnému spotre-
biteľovi).

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov daňová povin-
nosť vzniká dňom dodania služby. Z hľadi-
ska § 19 ods. 4 zákona o DPH vzniká daňo-
vá povinnosť z prijatej platby pred dodaním
tovaru/služby dňom prijatia finančných pro-
striedkov sprostredkovateľom. Sprostred-
kovateľ je povinný platiteľovi – dodávateľovi,
oznámiť podrobnosti k prijatej platbe a špe-
cifikovať dátum prijatia platby, jej výšku a za-
bezpečiť údaje o odberateľovi.

Dodávateľ tovaru/služby prijíma platbu pred
dodaním tovaru/služby, a to v skutočnej výš-
ke 328 €.

Dňom prijatia platby sprostredkovateľom
pred dodaním tovaru/služby vzniká daňová
povinnosť z prijatej platby z celkovej sumy
400 € vo výške 66,67 €. Napr. ak tieto pro-
striedky boli pripísané sprostredkovateľovi
na účet 25. 11. 2017, potom daňovú povin-
nosť (66,67 €) uvedie v daňovom prizna-
ní za mesiac november 2017 (prípadne za
4. štvrťrok 2017).

Dňom poskytnutia tovaru/služby zákazníko-
vi, napr. v decembri 2017, dodávateľovi síce
vzniká daňová povinnosť vo výške 66,67 €,
ale vzhľadom na to, že dňa 25. 11. 2017 mu

Aj tento rok sme pre vás pripravili konferenciu zameranú na dôležité zmeny v ob-
lasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2018. Získajte všetky potrebné informá-
cie na jednom mieste s odborníkmi – Tužinský, Ozimý, Macová a Masárová.



z dôvodu prijatia preddavku vznikla povin-
nosť v sume 66,67 €, pri samotnom dodaní
tovaru/služby mu už daňová povinnosť ne-
vzniká.

V prípade, že zákazník (konečný spotrebi-
teľ) si neuplatní nárok na tovar/službu v le-
hote stanovenej v kupóne, dodávateľ už
nie je povinný mu túto službu poskytnúť za

cenu stanovenú v kupóne, resp. vôbec nie
je povinný prihliadať na predložený kupón.
Z účtovného hľadiska dodávateľovi teda
zaniká záväzok. Hoci dodávateľ neposky-
tol službu, nemá nárok na vrátenie dane,
ktorú odviedol z prijatého preddavku vo
výške 66,67 €. Zákon o DPH totiž neobsa-
huje žiadny inštitút, na základe ktorého by
dodávateľ mohol uplatniť vrátenie dane.

Právo v podnikaní � Predaj tovarov a služieb prostredníctvom zľavových portálov
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Prijatie finančných prostriedkov dodávateľom tovaru/služby
po jeho poskytnutí
Ak prevádzkovateľ zľavového portálu preve-
die peňažné prostriedky na účet dodávateľa
potom, čo dodávateľ už dodal tovar/služby

zákazníkovi (t. j. po dodaní tovaru/služby),
účtovanie u dodávateľa tovaru/služby bude
nasledovné:

Číslo Text Suma v € Má dať Dal

1.
Účtovanie tržieb po poskytnutí tovaru/služby zákazníkovi
v cene 400 € vrátane DPH

1a. Tržba bez DPH 333,33 311
601, 602,

604

1b. DPH 66,67 311 343

2.
Príjem peňažných prostriedkov od prevádzkovateľa zľavové-
ho portálu

2a. Skutočne prijatá suma 328 221 311

2b. Výška provízie prevádzkovateľa zľavového portálu 72 315 311

3. Faktúra za poskytnuté služby – sprostredkovateľská provízia

3a. Provízia bez DPH 60 518 325

3b. DPH 12 343 325

4. Vzájomné započítanie pohľadávok 72 325 315

Zákazník pri kúpe tovaru/služby predloží ku-
pón (voucher) – nie peniaze v hotovosti.

Peňažné prostriedky v plnej výške zaslal
na bankový účet prevádzkovateľa zľavové-
ho portálu. Z toho dôvodu podnikateľ (do-
dávateľ služby) nemá povinnosť evidovať

tržbu prostredníctvom elektronickej regis-
tračnej pokladnice.

Dôvodom je skutočnosť, že v uvedenom prí-
pade z pohľadu dodávateľa služby nejde
o tržbu v hotovosti, pretože zľavový kupón nie
je platobným prostriedkom nahrádzajúcim

Aké zmeny prináša novela zákona o odpadoch a aké povinnosti z nej vyplývajú?
Viac o schválených a pripravovaných predpisoch v odpadovom hospodárstve
a vykonávacích predpisoch sa dozviete na školení s Ing. Petrom Gallovičom.



hotovosť. Predmetná služba/tovar nebola
zaplatená v hotovosti.

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov daňová povin-
nosť vzniká dňom dodania tovaru/služby.
Z hľadiska § 19 ods. 4 zákona o DPH vzniká
daňová povinnosť z prijatej platby pred doda-
ním tovaru/služby dňom prijatia finančných
prostriedkov sprostredkovateľom.

Sprostredkovateľ je povinný platiteľovi –
dodávateľovi, oznámiť podrobnosti k prija-
tej platbe a špecifikovať dátum prijatia plat-
by, jej výšku a poskytnúť údaje o odbera-
teľovi.

Dňom prijatia preddavku sprostredkovate-
ľom vzniká dodávateľovi daňová povinnosť
z prijatej platby z celkovej sumy 400 € vo výš-
ke 66,67 €. Napr. ak tieto prostriedky boli pri-
písané sprostredkovateľovi na účet 25. 11.
2017, potom daňovú povinnosť (66,67 €)
uvedie v daňovom priznaní za mesiac no-
vember 2017 (prípadne za 4. štvrťrok 2017).

Dňom poskytnutia služby zákazníkovi,
napr. v decembri 2017, dodávateľovi síce
vzniká daňová povinnosť vo výške 66,67 €,
ale vzhľadom na to, že dňa 25. 11. 2017 mu
z dôvodu prijatia preddavku vznikla povin-
nosť v sume 66,67 €, pri samotnom dodaní
služby mu už daňová povinnosť nevzniká.
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Záver
Cieľom tohto príspevku bolo poukázať na
spôsob fungovania predaja tovarov a služieb
prostredníctvom zľavového portálu, a to

najmä z pohľadu účtovania a uplatňovania
daňových predpisov.

Ing. Anton Kolembus

Nepremeškajte školenie s Ing. Makaturom a Mgr. Hudecovou zamerané na novú
legislatívu v ochrane osobných údajov a kyberbezpečnosti. Získajte potrebné
informácie o nových nariadeniach a vyhnite sa neželanému úniku dôležitých dát.

Aktuálne školenie organizované
vydavateľstvom Poradca podnikateľa

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017
a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1. 1. 2018

RNDr. Jozef Mihál

18. 12. 2017

19. 12. 2017

20. 12. 2017

Košice

Žilina

Bratislava

Zoznam všetkých školení nájdete na www.profivzdelavanie.sk.
Viac informácií a objednávanie na tel. čísle: +421 41 70 53 888, e-mail: profivzdelavanie@pp.sk.

Nájdete nás aj na facebooku na adrese www.facebook.com/VzdelavacieCentrum.



Zníženie základného imania
spoločnosti s ručením obmedzeným

V prípade, ak sa spoločnosť s ručením obmedzeným rozhodne znížiť zá-
kladné imanie, musí dodržať viacero zákonom stanovených povinností.
Ako postupovať, aké lehoty je dôležité dodržať a ako jednotlivé úkony pri

znížení základného imania zaúčtovať, to sa dočítate v článku na príklade jednoo-
sobovej spoločnosti s ručením obmedzeným.

Úvod
Zníženie základného imania (ďalej aj „ZI“)
spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej aj
„s. r. o.“) je upravené v § 146, § 147 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný
zákonník“). Pri realizácii je však nutné uplat-
niť aj nadväzujúce a súvisiace ustanovenia
Obchodného zákonníka: § 58, § 59, § 108,
§ 109 ods. 1, § 110 ods. 1 písm. d), § 123
ods. 3, § 125 ods. 1 písm. e) a § 127 ods. 4,
§ 132 ods. 1, § 141 ods. 3, § 769, § 770.

Základné imanie definuje Obchodný zákon-
ník v ustanovení § 58 ako peňažné vyjadre-
nie súhrnu peňažných i nepeňažných vkla-
dov všetkých spoločníkov do spoločnosti.

Základné imanie je základným počiatoč-
ným vlastným zdrojom financovania spo-
ločnosti a jej majetkových zložiek. Vo svo-
jej podstate ide o účtovnú veličinu, ktorá
zväčša nezodpovedá reálnemu stavu ma-
jetku spoločnosti.
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Dôvody zníženia základného imania
Medzi možné dôvody, pre ktoré sa spoloč-
nosť rozhodne znížiť základné imanie, patrí:
1. zníženie obchodného imania pod sumu

základného imania,
2. voľný obchodný podiel, ktorý neprešiel

na ostatných spoločníkov, resp. tretie
osoby,

3. vysporiadanie straty spoločnosti.

V rámci uvedených dôvodov zníženia ZI do-
chádza k jeho zníženiu buď nominálne (zníži
sa menovitá hodnota vkladu každého spo-
ločníka s cieľom napr. úhrady straty spoloč-
nosti, bod 3), alebo efektívne (spoločnosti
sa znižuje kapitál tým, že sa znižuje počet
vkladov, bod 2).

Podmienky a postup zníženia základného imania so zameraním
na jednoosobovú s. r. o.
Na príklade jednoosobovej s. r. o. vysvetlí-
me postup, ktorý je potrebné dodržať pri

znížení základného imania z účtovného
i právneho pohľadu.

Príklad č. 1

Obchodná spoločnosť ALFA s. r. o. so sídlom: Pekná 705/5, 824 05 Bratislava, má jedného spoločníka
a zároveň konateľa. Má v obchodnom registri zapísané základné imanie vo výške 15 000 eur. Dňa 19. 6.



2017 rozhodla o znížení základného imania na sumu 10 000 eur. Hodnota zníženia základného imania
bude vyplatená spoločníkovi.

Rozhodnutie o znížení základného imania musí prijať valné zhromaždenie najmenej dvojtretinovou väčšinou
hlasov všetkých spoločníkov. V prípade jednoosobovej s. r. o. rozhodnutie musí mať písomnú formu a spo-
ločník ho musí podpísať, pričom pravosť podpisu na tomto rozhodnutí musí byť úradne osvedčená.

Pri výplate peňažnej sumy spoločníkovi z dôvodu zníženia ZI treba, samozrejme, dodržiavať zákon
č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v platnom znení.

Účtovný zápis:
19. 6. 2017 – Záväzok voči spoločníkovi v sume zníženia ZI: 419/365(MD/D), suma 5 000 eur
20. 6. 2017 – Platba poskytnutá spoločníkovi zo zníženia ZI: 365/211 (221), suma 5 000 eur

Hodnota základného imania spoločnosti sa nesmie znížiť pod sumu 5 000 eur a vklad každého spoločníka sa
nesmie znížiť pod sumu 750 eur.

�

114

Zverejnenie zníženia základného imania
V záujme ochrany veriteľov je konateľom/ko-
nateľovi s. r. o. uložená povinnosť zverejniť
zníženie základného imania a tiež jeho výš-
ku uverejnením oznámenia v Obchodnom
vestníku. Veritelia majú následne lehotu do
90 dní od druhého zverejnenia, aby pri-
hlásili svoje pohľadávky. Uvedené ozná-
menie slúži ako výzva, v ktorej konateľ vy-
zve všetkých veriteľov spoločnosti, aby si
prihlásili svoje pohľa-
dávky. Veriteľom, kto-
rí včas prihlásia svo-
je pohľadávky, musí
spoločnosť poskyt-
núť primerané zabez-
pečenie ich pohľadávok alebo tieto
uspokojiť.

Zverejnenie rozhodnutia o znížení základné-
ho imania a jeho výške musia konatelia reali-
zovať v lehote 15 dní od prijatia rozhodnutia
o zníženíZI (t. j. v uvedenom príklade do 4. 7.
2017), spôsobom dvakrát po sebe, pričom
medzi týmito dvoma zverejneniami je časový
odstup 30 dní.

Vzhľadom na to, že konateľ nemôže ovplyv-
niť, kedy Obchodný vestník oznámenie zve-
rejní, lehotu treba považovať za dodržanú,
ak v jej priebehu konatelia o zverejnenie
požiadali.(1)

Úprava Obchodného vestníka vychádza zo
zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom ves-
tníku a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov v znení neskorších
predpisov. Údaje sa na
zverejnenie do Ob-
chodného vestníka do-
ručujú elektronicky
prostredníctvom elek-

tronických formulárov zverejnených na
elektronickom portáli Ministerstva spravod-
livosti SR: https://www.justice.gov.sk/Po-
rtal App/Page/Registracia.aspx, kde je nut-
né sa najskôr zaregistrovať.

Za zverejnenie oznámenia o znížení ZI sa
platí správny poplatok vo výške 20 eur, kto-
rý sa uhrádza na základe elektronickej výz-
vy na splnenie poplatkovej povinnosti.

Zverejnenie rozhodnutia o znížení zá-
kladného imania a jeho výške musia
konatelia realizovať do 15 dní po roz-
hodnutí, spôsobom dvakrát po sebe.
Pričom časový odstup je 30 dní.

Počas jediného dňa s RNDr. Jozefom Mihálom sa dozviete všetko podstatné,
čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2017/2018 – roč-
né zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO a legislatívne zmeny.



Príklad č. 2

Účtovný zápis:

21. 6. 2017 – Poplatok za prvé oznámenie o znížení ZI v OV: 538/221(MD/D), suma 20 eur;
25. 7. 2017 – Poplatok za druhé oznámenie o znížení ZI v OV: 538/221(MD/D), suma 20 eur.

�
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PPodmienky pri zápise zmeny
Pri zápise zmeny (zníženia) ZI do obchod-
ného registra registrový súd skúma:
1. dodržanie lehoty na zverejnenie ozná-

mení v Obchodnom vestníku,
2. splnenie podmienky, podľa ktorej spo-

ločnosť veriteľom, ktorí prihlásili svoje
pohľadávky včas, poskytla primerané
zabezpečenie. Spoločnosť splnenie tej-
to podmienky preukazuje písomným
vyhlásením konateľov/konateľa, že za-
bezpečenie poskytla. Pokiaľ žiadny ve-
riteľ neprihlásil svoju pohľadávku, spo-
ločnosť písomným vyhlásením konate-
ľov/konateľa uvedie, že žiadny veriteľ
neprihlásil pohľadávku. Podpis na čest-
nom vyhlásení treba úradne overiť.

V prípade nedodržania týchto podmienok
registrový súd zápis nevykoná.

Návrh na zápis do obchodného registra po-
dávajú konatelia a ich podpis musí byť úrad-
ne osvedčený. Súdny poplatok sa platí v su-
me 66 eur.

Vzor návrhu na zápis zmeny zapísaných
údajov s. r. o. je uvedený v prílohe č. 8
vyhlášky MS SR č. 25/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie
návrhov na zápis do obchodného registra
a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu
na zápis priložiť v znení neskorších pred-
pisov.

Upozornenie!

Pri rozhodnutí o znížení základného imania dochádza ex lege k zmene spoločenskej zmluvy (zakladateľskej listi-
ny), a preto spolu s návrhom na zápis zmeny ZI sa prikladá aj jej nové znenie s cieľom uloženia do zbierky listín.

V prípade zanedbania povinnosti konateľov/konateľa oznámiť registrovému súdu zmenu výšky zapísaného
základného imania hrozí konateľom/konateľovi s. r. o. pokuta do výšky 3 310 eur.

�

Zoznam listín, ktoré je potrebné k návr-
hu priložiť:
– rozhodnutie o znížení ZI
– vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu

splatenia vkladu spoločníka
– zakladateľskú listinu
– prvé oznámenie o znížení základného

imania

– druhé oznámenie o zníženízákladného
imania

– čestné vyhlásenie konateľa o tom, že
žiadny veriteľ neprihlásil pohľadávku

Účtovný zápis po zápise v obchodnom
registri: 30. 11. 2017 – Zapísanie zníženia
ZI v OR: MD/D 411/419, suma 5 000 eur.

Jednou z foriem, ako dostať produkt/službu priamo k zákazníkovi, je emočný
marketing. O tom, ako dokáže práve emočný marketing intenzívnejšie pod-
nietiť nákupné správanie zákazníkov, vás informuje lektor Ing. Dávid Vrtaňa.
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Vzor č. 1: Rozhodnutie o znížení ZI
Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone

pôsobnosti valného zhromaždenia z 19. júna 2017
obchodnej spoločnosti: ALFA s. r. o.

so sídlom: Pekná 705/5, 824 05 Bratislava
IČO: 55 555 555

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 33338/S

(ďalej len „Spoločnosť“)

Jediný spoločník Spoločnosti: JÚLIUS PEKNÝ
Dátum narodenia: 1. 1. 1960
Rodné číslo: 605101/6666
Bydlisko: Pekná 705/5, 824 05 Bratislava

vydáva pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia (§ 132 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) nasledovné:

R O Z H O D N U T I E
a) zníženie základného imania Spoločnosti

Jediný spoločník rozhodol o znížení základného imania v súlade s § 146 Obchodné-
ho zákonníka na výšku 10 000 eur, pričom výška vkladu jediného spoločníka po
znížení základného imania bude nasledovná:

Spoločníci Podiel na ZI Hodnota vkladov spoločníkov po znížení ZI
Július Pekný 100 % 10 000 eur

b) vyplatenie sumy 5 000 eur
z dôvodu zníženia základného imania Spoločnosti spoločníkovi tejto obchodnej Spo-
ločnosti, Júliusovi Peknému, r. č. 605101/6666, v sume 5 000 eur.

V Bratislave dňa 19. 6. 2017

……………………………………………………………..
ALFA s. r. o.

Júlis Pekný, konateľ

Vzor č. 2: Čestné vyhlásenie konateľa o tom, že žiadny veriteľ neprihlásil pohľadávku
ČESTNÉ VYHLÁSENIE KONATEĽA

v spoločnosti ALFA s. r. o.
Konateľ: Július Pekný, narodený 1. 1. 1960, r. č. 605101/6666, trvale bytom:

Pekná 705/5, 824 05 Bratislava
obchodnej spoločnosti: ALFA s. r. o.

so sídlom: Pekná 705/5, 824 05 Bratislava
IČO: 55 555 555

Novela zákona o archívoch a registratúrach priniesla do oblasti správy dokumen-
tov niekoľko podstatných zmien. Informácie o platných právnych predpisoch tý-
kajúcich sa správy registratúry získate na školení s PhDr. Máriou Munkovou.
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zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:
33338/S
(ďalej aj „Spoločnosť“)

týmto čestne vyhlasujem, že žiadny veriteľ v ustanovenej lehote 90 dní po druhom zve-
rejnení oznámenia o znížení základného imania v Obchodnom vestníku č. 186/2017 ne-
prihlásil svoju pohľadávku.

V Bratislave 28. 11. 2017

Július Pekný

Vzor č. 3: Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia vkladu spoločníka
Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia vkladu spoločníka a o zmene

rozsahu splatenia základného imania obchodnej spoločnosti po znížení
základného imania

Obchodná spoločnosť: ALFA s. r. o., so sídlom Pekná 705/5, 824 05 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 55 555 555, zapísaná v Obchodnom registri Okresného sú-

du Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 33338/S (ďalej len „Spoločnosť“)

Július Pekný, r. č. 605101/6666, trvale bytom Pekná 705/5, 824 05 Bratislava, Sloven-
ská republika, ako konateľ Spoločnosti v súlade s ustanoveniami prílohy č. 8 vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti SR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na po-
dávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné
k návrhu priložiť, v znení neskorších predpisov,

vyhlasujem,

že došlo k zmene rozsahu splatenia vkladu jediného spoločníka Spoločnosti – Jú-
liusa Pekného, r. č. 605101/6666 (ďalej len „Spoločník“), v dôsledku zníženia základné-
ho imania nasledovne:

– jediný Spoločník prijal svoj vklad zo základného imania Spoločnosti vo výške
5 000 eur, čím došlo k zníženiu vkladu jediného Spoločníka a zmenil sa tak rozsah
splatenia jeho vkladu do základného imania Spoločnosti zo sumy 15 000 eur na
sumu 10 000 eur.

Ďalej vyhlasujem, že v dôsledku splatenia vkladu jediného Spoločníka došlo k zmene
rozsahu splatenia základného imania Spoločnosti zo sumy 15 000 eur na sumu
10 000 eur.

V Bratislave dňa 19. 6. 2017

……………………………………………………………..
Július Pekný, konateľ

JUDr. Ing. Michaela Sýkorová

Od mája 2018 sa výrazne mení legislatíva v ochrane osobných údajov. Už
28. 11. 2017 sme pripravili webinár pre personalistov a mzdárov zameraný na
najdôležitejšie nariadenia zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.



Kamerové systémy
podľa zákona o ochrane osobných údajov

Z pohľadu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej
len: „zákon o ochrane osobných údajov“) môžeme spracúvať osobné

údaje vo viacerých kamerových systémoch. Ide hlavne o monitorovanie priestorov
prístupných verejnosti, monitorovanie podľa osobitného zákona, monitorovanie
priestorov neprístupných verejnosti, monitorovanie na marketingové účely, moni-
torovanie zamestnancov na pracovisku alebo autokamery.
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1. Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti
Účelom spracúvania osobných údajov je
ochrana verejného poriadku a bezpečnosti,
odhaľovanie kriminality, narušenie bezpeč-
nosti štátu, ochrana majetku alebo zdravia.
Právnym základom spracúvania osobných
údajov v informačnom systéme Monitorova-
nie priestorov prístupných verejnosti je usta-
novenie § 15 ods. 7 a § 17 ods. 7 zákona
o ochrane osobných údajov. Poskytovanie
osobných údajov je možné iba na účely trest-
ného konania alebo konania o priestupkoch,
ak osobitný zákon neustanovuje inak. Leho-
ta uchovávania osobných údajov je 15 dní
odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom
bol záznam vyhotovený, a to v prípade, ak
vyhotovený záznam nie je využitý na účely
trestného konania alebo konania o priestup-
koch. Monitorovaný priestor musí byť zreteľ-
ne označený ako monitorovaný; monitoro-
vaný priestor je prevádzkovateľ povinný zre-
teľne označiť bez ohľadu na to, či sa snímaný
obraz alebo zvuk zaznamenáva na nosič in-
formácií. Označenie monitorovaného prie-
storu sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje oso-
bitný zákon.

Za správne označenie priestoru prístupné-
ho verejnosti zodpovedá prevádzkovateľ.
V prípade, ak do monitorovaného priestoru
možno vstúpiť viacerými spôsobmi, z kto-
rých len niektoré sú štandardné (napr. cho-
dec vstupujúci na monitorované parkovi-
sko štandardným spôsobom – chodníkom
pre chodcov a chodec vstupujúci na monito-
rované parkovisko neštandardným spôso-
bom – cez zatrávnenú plochu), požiadavka
zreteľného označenia vstupu sa považuje
za splnenú, ak je označenie umiestnené
v mieste každého štandardného vstupu do
monitorovaného priestoru.

Monitorovaný priestor je prevádzkovateľ po-
vinný zreteľne označiť vhodným piktogra-
mom a/alebo textom (napr. tento priestor je
monitorovaný kamerovým systémom), a to
v mieste vstupu do tohto priestoru. Za zreteľ-
né označenie je vo všeobecnosti možné po-
važovať označenie, ktoré je na viditeľnom
mieste a je čitateľné aj z väčšej vzdialenosti,
najmenej však z 2 metrov (to neplatí pre
prípadné označenie prevádzkovateľa).

Upozornenie!

Metodické usmernenie č. 2/2016 zavádza novú povinnosť: „je potrebné, aby prevádzkovatelia na nimi zvolenú for-
mu označenia monitorovaného priestoru uviedli aj svoj názov, prípadne kontakt, na ktorom dotknutá osoba získa in-
formáciu o tom, kto kamerový systém prevádzkuje a kde si môže uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba.“

�



2. Monitorovanie priestorov neprístupných verejnosti
Právnym základom spracúvania osobných
údajov v informačnom systéme Monitoro-
vanie priestorov neprístupných verej-
nosti je ustanovenie § 10 ods. 3 písm. g) zá-
kona o ochrane osobných údajov. Účelom
spracúvania osobných údajov je ochrana
práv a právom chrá-
nených záujmov pre-
vádzkovateľa alebo
tretej strany, najmä
osobné údaje spracú-
vané v rámci ochrany
majetku, finančných alebo iných záujmov
prevádzkovateľa a osobné údaje spracúva-
né na zabezpečenie bezpečnosti prevádz-
kovateľa prostredníctvom kamier alebo ob-
dobných systémov.

Podmienkami spracúvania osobných údajov
je, že ide o priestor, kde zamestnanci pre-
vádzkovateľa spravidla nevykonávajú svo-
ju pracovnú činnosť pravidelne, prípadne sa

v daných priestoroch pohybujú iba v čase, ak
v nich majú vykonať istú činnosť (napr. na-
loženie a vyloženie tovaru, dovoz nových vý-
robkov a pod.).

Zároveň ďalšou podmienkou je, aby išlo
o priestor, kde sa
môžu pohybovať nie-
len zamestnanci pre-
vádzkovateľa, ale aj
iné osoby, ktoré nie sú
považované za verej-

nosť (napr. zamestnanci iného prevádzko-
vateľa, klienti, obchodní partneri a pod.),
a súčasne pôjde o priestory, v ktorých
sa nachádzajú hodnoty, ktoré je potrebné
chrániť pred ich poškodením/odcudzením/
zničením (napr. nakladacie rampy, veľko-
sklady, dátové centrá a pod.). Označenie
priestoru neprístupného verejnosti sa po-
dľa zákona a ani Metodického usmernenia
č. 5/2016 nevyžaduje.

Právo v podnikaní � Kamerové systémy podľa zákona o ochrane osobných údajov
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PLehota uchovávania osobných údajov
nie je zákonom stanovená. Dokonca ani
Metodickým usmernením. Prevádzkova-
teľ si ju určí, ako čas nevyhnutný na do-
siahnutie účelu spracúvania.

Upozornenie!

Napriek tomu odporúčam, aby prevádzkovateľ pri vstupe do priestoru monitorovaného kamerovým systé-
mom, aj keď ide o priestory neprístupné verejnosti, umiestnil označenie, že priestor je monitorovaný kamero-
vým systémom. Poskytovanie osobných údajov je možné iba na účely trestného konania alebo konania o prie-
stupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Lehota uchovávania osobných údajov nie je zákonom
o ochrane osobných údajov a ani Metodickým usmernením č. 5/2016 stanovená. Je na prevádzkovateľovi,
aby si určil lehotu. Pozor však, lehota nesmie byť neprimerane dlhá. Prevádzkovateľ si určí lehotu nevyhnutnú
na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov.

�

3. Monitorovanie zamestnancov na pracovisku
Právnym základom spracúvania osobných
údajov v informačnom systéme, nazvime
ho Kontrolný mechanizmus, je § 13 ods. 4
Zákonníka práce. Účelom spracúvania
osobných údajov nie je ochrana majetku

a zdravia, ale monitorovanie zamestnancov
na pracovisku z dôvodu dodržiavania in-
terných predpisov, BOZP a na vyvodenie
pracovnoprávnej zodpovednosti voči za-
mestnancom.

Od mája 2018 nadobúda platnosť nový zákon o ochrane osobných údajov a na-
riadenie GDPR. O tom, aké zmeny prináša nová legislatíva pre školy a školské
zariadenia, vás informuje JUDr. Marcela Macová už začiatkom decembra.



Podľa § 13 ods. 4 Zákonníka práce zamest-
návateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočí-
vajúcich v osobitnej povahe činností zamest-
návateľa narúšať súkromie zamestnanca
na pracovisku a v spoločných priestoroch
zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vy-
konáva záznam telefonických hovorov
uskutočňovaných technickými pracovnými
zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje
elektronickú poštu odoslanú z pracovnej
elektronickej adresy a doručenú na túto ad-
resu bez toho, aby ho na to vopred upozornil.
Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný me-
chanizmus, je povinný prerokovať so zá-
stupcami zamestnancov rozsah kontroly,

spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej
trvania a informovať zamestnancov o roz-
sahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia,
ako aj o dobe jej trvania.

Monitorovaním sa rozumie napríklad kame-
rový systém, GPS, internet, čipy a ďalšie
spôsoby, ale dôležitý je účel, ktorý hovorí,
že ide o monitorovanie z dôvodu vyvodenia
pracovnoprávnej zodpovednosti.

Ak napríklad používate GPS v autách iba na
účel monitorovania pohybu áut, nejde o in-
formačný systém podľa zákona o ochrane
osobných údajov.
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Dobrá rada:

Prevádzkovateľ, resp. zamestnávateľ môže informovať napríklad tým, že uvedie informáciu o rozsahu kontro-
ly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania do pracovnej zmluvy alebo internej smernice alebo vy-
pracuje samostatný dokument. Odporúčam túto informáciu vypichnúť a dať samostatne podpísať, aby sa za-
mestnanec v prípade dokazovania porušenia interných predpisov nemohol vyhovárať, že o tom nevedel.

�

Poskytovanie osobných údajov je možné iba
orgánom činným v trestnom konaní alebo In-
špektorátu práce, ktorý dozerá na dodržiava-
nie povinností podľa Zákonníka práce.

Lehota uchovávania osobných údajov nie je
v Zákonníku práce upravená, ale prevádz-
kovateľ si sám určí lehotu, ktorá je nevy-
hnutná na dosiahnutie účelu spracúvania.

4. Dokumentácia ku kamerovým systémom
Bezpečnostná dokumentácia
V prípade kamerových systémov je prevádz-
kovateľ povinný mať vypracovanú bezpeč-
nostnú dokumentáciu podľa § 19 a § 20 zá-
kona o ochrane osobných údajov. Existujú
iba dva typy dokumentácie, a to buď bez-
pečnostný projekt, alebo bezpečnostné
opatrenia podľa § 19 ods. 1 zákona o ochra-
ne osobných údajov. Kamerový systém je
vždy informačný systém, kde sa spracúvajú
osobitné kategórie osobných údajov podľa
§ 13 ods. 1 cit. zákona a vo väčšine prípadov

daný informačný systém býva prepojený
s verejne prístupnou počítačovou sieťou. Vo
väčšine prípadov pri kamerových systémoch
sa bavíme o bezpečnostnom projekte, pre-
tože bývajú splnené obe podmienky.

V prípade, ak by nebol informačný sys-
tém prepojený s verejne prístupnou po-
čítačovou sieťou, tak stačí iba vypraco-
vať tú menšiu formu dokumentácie po-
dľa § 19 ods. 1 cit. zákona.

Aké zmeny čakajú mzdových účtovníkov už budúci rok? Nepremeškajte prak-
tický seminár Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti za rok 2017 a zmeny od 1. 1. 2018 s Júliou Pšenkovou.



Podrobnosti o bezpečnostnej dokumentácii
upravuje vyhláška č. 164/2013 Z. z. o rozsa-
hu a dokumentácii bezpečnostných opatrení
v znenívyhlášky č. 117/2014 Z. z. Podľa § 19
ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov
má prevádzkovateľ povinnosť bezodkladnej

aktualizácie opatreníprijatých podľa odsekov
1 až 2 cit. ustanovenia tak, aby zodpovedala
prijatým zmenám pri spracúvaní osobných
údajov, a to až do ukončenia spracúvania
osobných údajov v informačnom systéme.
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Poučenia oprávnených osôb
Ďalšou povinnosťou je poučiť oprávnené
osoby. Teda štatutára, zamestnancov a do-
hodárov, ktorým z pracovnej náplne alebo
opisu pracovného miesta vyplýva, že môžu

v rozsahu poučenia spracúvať osobné úda-
je. Vzor poučenia nájdete na http://datapro-
tection.gov.sk/uoou/sk/content/vzory-pouceni
-opravnenej-osoby-0.

Upozornenie!

Pozor, práve v prípade kamerového systému úrad veľmi podrobne skúma, či prístup nie je povolený niekomu,
kto na to nemá oprávnenie.

Na základe náplne práce majú teda zamestnanci povolené vstupovať iba do určitých informačných systémov
prevádzkovateľa (napr. bezpečnostný technik má prístup iba do časti informačného systému prevádzkovate-
ľa, ktorý zodpovedá jeho pracovnej náplni a nie do všetkých informačných systémov prevádzkovateľa, napr.
zamestnanci call centra majú prístup do klientskej databázy informačného systému, ale nemajú prístup do ka-
merového informačného systému a pod.).

�

Poučenie oprávnenej osoby prevádzkovate-
ľom, prípadne osobou ním poverenou – tým-
to prevádzkovateľ zabezpečuje, že opráv-
nená osoba ako jeho zamestnanec presne
vie, do ktorých informačných systémov má

prístup a aké spracovateľské operácie v nich
môže vykonávať a akým spôsobom priamo
realizuje ochranu osobných údajov prevádz-
kovateľa.

Evidencia, oznámenie informačného systému
V prípade informačného systému Monito-
rovanie priestorov prístupných verejnosti
a monitorovania zamestnancov na pracovi-
sku je potrebné vypracovať evidenčné
listy, ktoré zostávajú u prevádzkovateľa.
A to z toho dôvodu, že tieto dva informačné
systémy podliehajú výnimke z povinnosti
oznámenia podľa § 34 ods. 2 písm. d) záko-
na o ochrane osobných údajov, keďže práv-
nym základom v prípade IS Monitorovanie

priestorov prístupných verejnosti je ustano-
venie § 15 ods. 7 a § 17 ods. 7 zákona
o ochrane osobných údajov a v prípade
IS Kontrolný mechanizmus je to § 13 ods. 4
Zákonníka práce.

Evidencia sa na úrad neposiela, ale zos-
táva u prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ
je povinný evidenčný list aktualizovať ok-
rem počtu oprávnených osôb.

Podávanie daňového priznania je už za rohom. Uľahčite si tento proces a príďte
na školenie vedené Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vám na vzore tlačiva
ukáže, ako takéto priznanie vyplniť.



V prípade monitorovania priestorov ne-
prístupných verejnosti je potrebné tento
informačný systém oznámiť.

Pretože § 34 ods. 2 písm. b) zákona o ochra-
ne osobných údajov hovorí: „Oznamovacia
povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na
informačné systémy, ktoré podliehajú dohľa-
du zodpovednej osoby, ktorú písomne pove-
ril prevádzkovateľ podľa § 23 a ktorá vyko-
náva dohľad nad ochranou osobných úda-
jov podľa tohto zákona okrem informačného

systému, v ktorom sa spracúvajú osobné
údaje na základe § 10 ods. 3 písm. g), kto-
rý vždy podlieha oznamovacej povinnosti;
úrad môže rozhodnúť, že informačný sys-
tém, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje na
základe § 10 ods. 3 písm. g), podlieha osobit-
nej registrácii.“ Oznámenie sa síce zasiela na
úrad, ale nie je spoplatnené.

Deň oznámenia je deň začatia spracúvania
osobných údajov, oznámenie sa nedá uro-
biť spätne.
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Sprostredkovateľ
V prípade, ak osobné údaje spracúva exter-
ná spoločnosť, napr. SBS, je táto spoločnosť
považovaná za sprostredkovateľa, pretože
spracúva osobné údaje v mene prevádz-
kovateľa. Zo zákona o ochrane osobných
údajov je prevádzkovateľ povinný so spro-
stredkovateľom uzatvoriť písomnú zmlu-
vu, ktorá bude mať náležitosti podľa § 8
ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.
Druhou povinnosťou je informovať dotknu-
té osoby o tom, že ich osobné údaje po-
skytuje sprostredkovateľovi či už pred zís-
kavaním osobných údajov podľa § 15 ods. 1
cit. zákona, teda v situácii, keď ešte len

začína prevádzkovateľ kamerový systém,
alebo najneskôr do 3 mesiacov odo dňa po-
skytnutia osobných údajov sprostredkova-
teľovi podľa § 8 ods. 6 zákona o ochrane
osobných údajov, ak osobné údaje už spra-
cúva, ale až následne sa rozhodne poveriť
sprostredkovateľa.

Informácia musí byť v rozsahu podľa § 8
ods. 4 písm. a) zákona o ochrane osobných
údajov, napr. ak je sprostredkovateľ práv-
nická osoba, tak prevádzkovateľ bude in-
formovať v rozsahu názov, právna forma,
sídlo a IČO.

5. Záver
Z pohľadu zákona o ochrane osobných
údajov je možné, aby prevádzkovateľ mal
aj kamerový systém podľa osobitného zá-
kona alebo môže monitorovať priestory na
marketingové účely.

Tri kamerové systémy, ktoré sú popísa-
né v tomto článku, patria medzi najčastej-
šie. Prevádzkovateľ môže využívať tie isté

prostriedky spracúvania osobných údajov
(napr. tie isté kamery, jeden spoločný mo-
nitor, jedno dátové úložisko) na monitoro-
vanie priestoru na rôzne účely pri dodržaní
všetkých zákonných požiadaviek vzťahujú-
cich sa k jednotlivým režimom spracúvania
osobných údajov (napr. odlišná doba ucho-
vávania záznamov v kamerových infor-
mačných systémoch).

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Už začiatkom decembra sa uskutočníwebinár: Ochrana osobných údajov v roku
2018 pre marketérov, kde vás informujeme o najdôležitejších nariadeniach vyplý-
vajúcich z nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.



Vznik stálej prevádzkarne
a uplatňovanie metód na zamedzenie

dvojitého zdanenia
Úvod
V prípade riešenia daňových otázok vzni-
kajúcich pri medzinárodných daňových
vzťahoch v súvislosti s daňami z príjmov je
potrebné vychádzať z daňových zákonov
platných na území SR, a to najmä:
– zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani

z príjmov v znení neskorších predpisov
(ZDP) a

– zo zákona č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok) v znení neskor-
ších predpisov, s prihliadnutím:
- na medzinárodné zmluvy, a to predo-

všetkým zmluvy o zamedzení dvoji-
tého zdanenia v odbore daní z príj-
mov a z majetku (zmluvy o ZDZ), kto-
rými je SR viazaná a ktoré vychádza-
jú z

- Modelovej zmluvy OECD a jej ko-
mentára. Komentár je možné vo
všeobecnosti použiť ako doplnkový

prostriedok výkladu k zmluvám
o ZDZ v súlade s článkom 32 Vieden-
ského dohovoru o zmluvnom práve
č. 15/1988 Zb. (ďalej len „Dohovor“).
Možno ho použiť buď na potvrdenie
významu konkrétnych ustanovení
zmlúv o ZDZ, ktorý vyplýva na zákla-
de použitia všeobecných výklado-
vých pravidiel upravených v článku
31 Dohovoru (t. j. interpretácie zmlu-
vy o ZDZ dobromyseľne, v súlade
s obvyklým významom, ktorý sa dáva
výrazom v zmluve o ZDZ v ich celko-
vej súvislosti, a takisto s prihliadnutím
na predmet a účel zmlúv o ZDZ), ale-
bo ho možno použiť ako doplnkový
prostriedok tam, kde význam podľa
článku 31 Dohovoru je nejednoznač-
ný, nejasný, zrejme protikladný alebo
nerozumný.
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1. Stála prevádzkareň
Možnosť zdaňovania príjmov z podnikateľ-
skej činnosti zahraničného daňovníka závi-
sí od formy podnikania na území SR, pri-
čom do tejto otázky zasahujú v prípade
existencie zmluvy o ZDZ aj tieto zmluvy.

Na základe všeobecného pravidla vyme-
dzeného v článku 7 modelovej zmluvy
OECD zisky podniku zmluvného štátu pod-
liehajú zdaneniu len v tomto štáte, pokiaľ
podnik nevykonáva podnikateľskú činnosť
v druhom zmluvnom štáte, a to prostred-
níctvom stálej prevádzkarne, ktorá je tam
umiestnená.

Právo zdaniť zisky zahraničných spoloč-
ností prináleží zmluvnému štátu len v tom
prípade, ak na jeho území vznikne stála
prevádzkareň zahraničnej spoločnosti.

Článok 5 modelovej zmluvy OECD definuje
pojem stála prevádzkareň, podmienky jej
vzniku, ako aj okolnosti, kedy stála pre-
vádzkareň nevzniká. Je významný pri určení
práva zdanenia ziskov podniku zmluvného
štátu v druhom zmluvnom štáte. Tento člá-
nok však sám osebe neurčuje, v akom roz-
sahu sú zisky podniku zmluvného štá-
tu, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť



prostredníctvom stálej prevádzkarne v dru-
hom zmluvnom štáte, zdaniteľné. Pravidlá
pre prisúdenie ziskov stálej prevádzkarne sú
stanovené v článku 7 modelovej zmluvy
OECD. Pravidlá pre stanovenie ziskov
prepojených spoločností upravuje článok

9 modelovej zmluvy OECD. V tomto článku
sú vymedzené úpravy ziskov v prípade, ak
sa obchodné transakcie medzi prepojenými
spoločnosťami (napr. materskou a dcérskou
spoločnosťou) realizujú na zásadách iných
ako medzi nezávislými spoločnosťami.
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Poznámka:

Príjmy z odborných a iných činností nezávislého charakteru boli do roku 2000 upravené osobitným článkom, t. j.
článkom 14 modelovej zmluvy OECD.

Ustanovenia článku 14 modelovej zmluvy OECD boli podobné tým, ktoré sa vzťahovali na zisky podnikov po-
dľa článku 5 modelovej zmluvy OECD, avšak tento článok využíval koncept stálej základne (nie stálej pre-
vádzkarne). Keďže v praxi vznikali problémy s výkladom a aplikáciou oboch článkov, pričom OECD po ich pre-
skúmaní dospelo k záveru, že neexistujú úmyselné rozdiely medzi nimi, bol článok 14 od roku 2000 z modelo-
vej zmluvy OECD vypustený. Pre všetky subjekty bez ohľadu na druh vykonávanej činnosti ostal platný kon-
cept stálej prevádzkarne podľa článku 7 modelovej zmluvy.

�

Definícia stálej prevádzkarne
Stála prevádzkareň je v modelovej zmluve
OECD definovaná ako trvalé miesto na pod-
nikanie, prostredníctvom ktorého podnik
úplne alebo čiastočne vykonáva svoju pod-
nikateľskú činnosť.

Definícia stálej prevádzkarne v ZDP zodpo-
vedá jej vymedzeniu podľa modelovej zmlu-
vy OECD. Podľa § 16 ods. 2 ZDP sa stálou
prevádzkarňou rozumie trvalé miesto ale-
bo zariadenie na výkon činností, prostred-
níctvom ktorého daňovníci s obmedzenou
daňovou povinnosťou (ďalej len „daňovníci

s ODP“) vykonávajú úplne alebo sčasti svo-
ju činnosť na území SR.

Základnými kritériami pre vznik stálej pre-
vádzkarne sú:
– existencia a dispozícia miesta (zariade-

nia) na podnikanie,
– geografická a časová stálosť tohto

miesta (zariadenia),
– vykonávanie podnikateľskej činnosti

daného podniku prostredníctvom tohto
miesta (zariadenia).

Existencia a dispozícia miesta (zariadenia) na podnikanie
Výraz „miesto na podnikanie“ zahŕňa aké-
koľvek priestory, zariadenie alebo vybave-
nie, ktoré podnik používa na výkon pod-
nikateľskej činnosti, bez ohľadu na sku-
točnosť, či sú využívané výhradne na ten-
to účel alebo nie. Miesto na podnikanie
môže tiež existovať aj v prípade, ak má

podnik k dispozícii určitý priestor (spa-
ce), hoci nemá k dispozícii žiadne prie-
story (premises), alebo tieto pre vykonáva-
nie podnikateľskej činnosti nie sú potrebné.

Miestom podnikania teda môže byť aj aké-
koľvek otvorené priestranstvo (napr. plocha

Aké sú najčastejšie chyby obchodníkov a ako sa im vyhnúť? Nepremeškajte
praktické školenie s Ing. Ľubomírom Havierníkom, ktorý posunie vaše ob-
chodné zručnosti na vyššiu úroveň.



na trhovisku). Nie je pritom dôležité, či pod-
nik toto miesto vlastní, má prenajaté alebo
ním disponuje iným spôsobom. Dokonca
sa nevyžaduje ani, aby mal podnik formál-
ne právo na používanie daného miesta.
Stála prevádzkareň teda môže vzniknúť aj
v prípade, ak podnik používa určité miesto

na výkon podnikateľskej činnosti nelegál-
ne. V niektorých prípadoch však obyčajná
prítomnosť podniku na určitom mieste ne-
musí znamenať, že podnik má uvedené
miesto k dispozícii. V tejto súvislosti ko-
mentár k článku 5 modelovej zmluvy OECD
uvádza nasledovné príklady:

Medzinárodné zdaňovanie � Vznik stálej prevádzkarne a uplatňovanie metód na zamedzenie dvojitého zdanenia

125

M

Príklad č. 1

Obchodník pravidelne navštevuje svojho významného zákazníka s cieľom prevzatia objednávok a ob-
chodného stretnutia s riaditeľom nákupu v jeho kancelárii.

V tomto prípade priestory zákazníka nie sú k dispozícii podniku, pre ktorý obchodník pracuje. Tieto priestory
nemôžu predstavovať miesto na podnikanie, prostredníctvom ktorého je vykonávaná podnikateľská činnosť.

�

Príklad č. 2

Zamestnanec spoločnosti je oprávnený dlhodobo používať kanceláriu v centrále druhej spoločnosti
(napr. novonadobudnutá dcérska spoločnosť) s cieľom zaistiť, aby táto druhá spoločnosť náležite pl-
nila povinnosti vyplývajúce zo vzájomne uzatvorenej zmluvy.

V tomto prípade zamestnanec vykonáva činnosti spojené s podnikaním prvej spoločnosti. Kancelária, ktorú má
zamestnanec k dispozícii v centrále druhej spoločnosti, predstavuje miesto podnikania jeho zamestnávateľa.

Stála prevádzkareň zamestnávateľovi vznikne za predpokladu, že kancelária je k dispozícii dostatočne dlhú
dobu tak, aby sa miesto na podnikanie mohlo považovať za stále a vykonávané činnosti nemajú prípravný ale-
bo pomocný charakter v zmysle článku 5 ods. 4 modelovej zmluvy OECD.

�

Príklad č. 3

Podnik sa zaoberá cestnou dopravou. S cieľom dodania tovaru nakúpeného určitým zákazníkom
môže každý deň určitý počet rokov používať nakladaciu plošinu v sklade tohto zákazníka.

V tomto prípade prítomnosť podniku, ktorý sa zaoberá cestnou dopravou, na nakladacej plošine je tak obme-
dzená, že tento podnik by nemohol považovať dané miesto za miesto, ktoré má k dispozícii a ktoré by zaklada-
lo vznik stálej prevádzkarne tohto podniku.

�

Príklad č. 4

Maliar trávi tri dni v týždni počas obdobia dvoch rokov vo veľkej kancelárskej budove svojho hlavné-
ho klienta.

V takomto prípade prítomnosť maliara v kancelárskej budove, v ktorej vykonáva najdôležitejšie práce v rámci
svojho podnikania (t. j. maľovanie stien), predstavuje vznik stálej prevádzkarne tohto maliara.

�

Hľadáte úplné znenie zákona platné k dnešnému dňu? Nemusíte – sú tu pre
vás www.zakonypreludi.sk.



Vo všeobecnosti sa miesto podnikania čas-
to spája s určitým hmotným majetkom (bu-
dovy, strojové zariadenie a pod.) využíva-
ným na podnikateľskú činnosť. Za miesto
podnikania sa však nepovažuje obyčajná
držba cenných papierov či vlastnenie ban-
kových účtov daňovníkom s ODP.

Miesto podnikania nevyžaduje fyzickú prí-
tomnosť daňovníka s ODP alebo iných ľudí,
napr. zamestnancov.

Predajné automaty, výherné automaty, an-
tény, satelitné prijímače, vodovodné potru-
bia, elektrické káble, trafostanice, čerpacie

stanice a podzemné telekomunikačné káb-
le môžu byť považované za miesto podni-
kania bez ohľadu na to, či tieto zariadenia
sú vybavené zamestnancami alebo nie. Za-
mestnanci môžu byť napr. obmedzení len na
umiestnenie, kontrolu a údržbu uvedeného
vybavenia. Stála prevádzkareň neexistuje,
pokiaľ podnik dané zariadenia len inštalu-
je a následne ich prenajíma inému podni-
ku. Stála prevádzkareň však môže existovať,
pokiaľ podnik, ktorý zariadenia inštaluje, ich
tiež na vlastný účet prevádzkuje a udržuje.
Internetové stránky samy osebe sa za mies-
to podnikania nepovažujú, na druhej strane
však miestom podnikania môže byť server.
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Geografická a časová stálosť miesta
Pre vznik stálej prevádzkarne je podľa mo-
delovej zmluvy OECD dôležité, aby miesto
na podnikanie malo určitý stupeň stálosti –
geografickej aj časovej.

Rovnako aj podľa § 16 ods. 2 ZDP miesto
na výkon podnikateľskej činnosti musí byť
stále (trvalé), a to tak z časového, ako aj
geografického hľadiska.

Geografická spojitosť
Geografická stálosť miesta predstavuje
spojitosť (súvislosť) medzi miestom podni-
kania a určitým geografickým bodom. To-
to spojenie však neznamená, že miesto
na podnikanie musí byť fyzicky spojené so
zemským povrchom, na ktorom je umies-
tnené. Nevyžaduje sa, aby išlo o konštruk-
ciu akéhokoľvek druhu alebo o mechanické
spojenie so zemským povrchom. Stan ale-
bo drevená búda postačuje pre splnenie
spojenia s geografickým bodom. Geogra-
fické spojenie s určitým miestom nemusí
byť navonok viditeľné. Podmienku geogra-
fickej spojitosti spĺňajú aj podzemné potru-
bia, železnice, bane a pod.

Ak je podstata podnikateľských činností vy-
konávaných podnikom taká, že výkon čin-
ností sa pohybuje medzi priľahlými miesta-
mi, môžu vzniknúť problémy pri určovaní, či
existuje iba jedno miesto na podnikanie. Ak
existujú dve miesta na podnikanie a ďalšie
požiadavky článku 5 modelovej zmluvy
OECD sú splnené, podnik bude mať samo-
zrejme dve stále prevádzkarne.

Ak miesto, v rámci ktorého sú aktivity presú-
vané, tvorí súvislý komerčný a geografic-
ký celok s ohľadom na podstatu podnikateľ-
skej činnosti, je možné predpokladať, že
existuje len jediné miesto na podnikanie.

Príklad č. 5

V rámci podnikateľskej činnosti spoločnosť vykonáva ťažbu nerastných surovín v bani a počas ťažby
sa činnosť presúva z miesta na miesto.

Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup. Využite daňovú
pohotovosť, viac na www.danovecentrum.sk.



Napriek tomu, že podnikateľská činnosť sa počas ťažby môže presúvať z jedného miesta na druhé, baňa sa
považuje za jedno miesto podnikania, predstavuje jednotný ekonomický a geografický celok. Z tohto dôvodu
podniku môže vzniknúť len jedna stála prevádzkareň.

�
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Za jedno miesto podnikania môže byť z rov-
nakých dôvodov považovaná aj napr. pešia
zóna, trhovisko alebo výstava, aj keď ob-
chodník má postavený stánok na ich rôz-
nych častiach.

Ak sú podnikateľské činnosti vykonáva-
né na viacerých miestach v rámci určitého
obmedzeného geografického územia, no

neexistuje ich komerčná súvislosť, ne-
budú považované za jedno miesto na pod-
nikanie.

Rovnako ak existuje komerčná súvislosť
medzi miestami, na ktorých je vykonávaná
podnikateľská činnosť, no ich geografická
spojitosť chýba, nie je možné považovať
tieto miesta za jediné miesto na podnikanie.

Príklad č. 6

Maliar pracuje vo veľkej kancelárskej budove. Postupne na základe série nezávislých kontraktov pre
určitý počet nezávislých klientov maľuje jednotlivé kancelárie.

V tomto prípade neexistuje jeden samostatný projekt na maľovanie budovy. Budova by nemala byť považovaná
za jedno miesto podnikania tohto maliara, pretože neexistuje komerčná súvislosť medzi jednotlivými kontraktmi.

Ak však maliar vykonáva podnikateľskú činnosť v celej budove v rámci jedného kontraktu pre jedného klienta,
je možné budovu ako celok považovať za jedno miesto na podnikanie.

�

Príklad č. 7

Konzultant pracuje v rámci jedného projektu zameraného na preškolenie zamestnancov banky v rôz-
nych pobočkách na rôznych miestach.

V tomto prípade by každá pobočka mala byť posudzovaná pre vznik stálej prevádzkarne samostatne, pretože
chýba geografická spojitosť medzi jednotlivými pobočkami. Ak by sa však tento konzultant premiestňoval
z jednej kancelárie do druhej v rámci tej istej pobočky, bolo by možné uvažovať, že ide o jedno miesto podni-
kania.

�

Časová súvislosť
Podmienkou pre vznik stálej prevádzkarne
je, aby miesto podnikania malo istý stupeň
stálosti, t. j. nebolo čisto dočasného cha-
rakteru. Miesto na podnikanie, prostredníc-
tvom ktorého podnik vykonáva svoju čin-
nosť, je zvyčajne považované za stále, ak
doba výkonu činnosti je dlhšia ako šesť
mesiacov.

Miesto na podnikanie môže byť považova-
né za stálu prevádzkareň aj v prípade, ak
existuje kratšie obdobie. Ide napr. o čin-
nosti opakovaného charakteru. V týchto
prípadoch musí byť každý časový úsek, po-
čas ktorého bolo dané miesto na podni-
kanie používané, zvažovaný v kombiná-
cii s početnosťou využitia daného miesta

Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup. Využite mzdovú
pohotovosť, viac na www.mzdovecentrum.sk.



(čo môže byť v rozpätí aj niekoľkých rokov).
Ak je určité miesto na podnikanie používané
len veľmi krátke časové obdobie, ale jeho
použitie sa pravidelne počas dlhého časo-
vého obdobia opakuje, toto miesto by ne-
malo byť považované za čisto dočasného
charakteru. Ak sú podnikateľské činnosti vy-
konávané výhradne v určitej krajine, podni-
kateľská činnosť môže vo svojej podstate

trvať aj kratšiu dobu ako šesť mesiacov,
no jej spojitosť s touto krajinou je silnejšia
a z tohto dôvodu môže podniku vzniknúť
stála prevádzkareň.

Rovnako stála prevádzkareň môže vznik-
núť aj v prípade, ak ide o podnikateľskú čin-
nosť, ktorej charakter je taký, že sa vykoná-
va len počas krátkeho časového obdobia.
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Dobrá rada:

Miesto na podnikanie pôvodne vytvorené len na krátkodobé využitie, ktoré by nezakladalo vznik stálej pre-
vádzkarne, avšak v skutočnosti bolo udržiavané počas takého obdobia, že sa nemôže považovať za miesto
dočasného charakteru, sa stáva trvalým miestom na podnikanie a retrospektívne aj stálou prevádzkarňou.

Miesto na podnikanie môže rovnako zakladať vznik stálej prevádzkarne od začiatku podnikateľskej činnosti aj
v prípade, ak v skutočnosti síce existovalo veľmi krátke časové obdobie, ale bolo to len preto, že bolo predčas-
ne zrušené v dôsledku určitých špecifických okolností (napr. smrť daňového subjektu, investičný neúspech).

�

V súlade s § 16 ods. 2 ZDP miesto alebo
zariadenie na výkon činností je považova-
né za trvalé, ak sa na výkon podnikateľskej
činnosti využíva sústavne alebo opakova-
ne. Ak ide o jednorazovo vykonávanú čin-
nosť, miesto alebo zariadenie, v ktorom je
činnosť vykonávaná, sa považuje za trvalé,

ak doba výkonu presiahne šesť mesiacov,
a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach
v akomkoľvek období dvanástich po sebe
nasledujúcich mesiacov. Časová stálosť sa
vzťahuje na stálosť miesta na výkon čin-
nosti (nie samotných činností, ktoré sú na
uvedenom mieste vykonávané).

Vznik stálej prevádzkarne
vykonávaním činnosti prostredníctvom stáleho miesta
Pre vznik stálej prevádzkarne je okrem
podmienky existencie trvalého miesta na
podnikanie významné, aby podnik vykoná-
val úplne alebo čiastočne svoju podnikateľ-
skú činnosť prostredníctvom tohto mies-
ta. Nie je podstatné, či vykonávaná podni-
kateľská činnosť má produktívny charakter.

Podnikateľská činnosť však má byť vykoná-
vaná na pravidelnej báze, pričom jej stálosť
sa nechápe v tom zmysle, že by nebolo
možné žiadne jej prerušenie. Dočasné pre-
rušenie činnosti stálej prevádzkarne ne-
spôsobí, že stála prevádzkareň prestane
existovať.

Upozornenie!

Stála prevádzkareň vzniká hneď v okamihu, kedy podnik začne výkon podnikateľskej činnosti prostredníc-
tvom stáleho miesta podnikania. Toto je splnené už v čase prípravy miesta na podnikanie. Obdobie prípravy

Uvítali by ste konkrétnu tému zo mzdovej oblasti? Pošlite svoj tip na horni-
kova@pp.sk.



trvalého miesta na podnikanie sa pri vzniku stálej prevádzkarne nezohľadňuje len v prípade, že by sa príprav-
né činnosti významne odlišovali od činností, na ktoré bude miesto podnikania trvale slúžiť.

Stála prevádzkareň prestáva existovať v okamihu zrušenia trvalého miesta podnikania alebo v okamihu ukon-
čenia podnikateľskej činnosti vykonávanej prostredníctvom tohto miesta.

�
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V nadväznosti na splnenie podmienok vy-
medzených vo všeobecnej definícii stálej
prevádzkarne, článok 5 ods. 2 modelovej
zmluvy OECD uvádza ako príklady stálych
prevádzkarní miesto vedenia, pobočku,
kanceláriu, továreň, dielňu, baňu, nálezi-
sko ropy alebo plynu, lom alebo akékoľvek
iné miesto ťažby prírodných zdrojov.

Podľa § 16 ods. 2 ZDP sa stálou prevádz-
karňou za predpokladu splnenia podmie-
nok jej všeobecnej definície rozumie najmä
miesto, z ktorého je činnosť osoby organi-
zovaná, pobočka, kancelária, dielňa, pra-
covisko, miesto predaja, technické zaria-
denie, miesto prieskumu a ťažby prírod-
ných zdrojov.

Príklad č. 8

Nemecká spoločnosť (podnik) predáva výrobné zariadenia na území SR. Na tieto zariadenia poskytuje
záruku 2 roky. Táto spoločnosť zriadila na území SR opravárenskú dielňu, ktorá vykonáva záručné
a pozáručné opravy predaných výrobných zariadení na území SR.

Zamestnanci opravárenskej dielne nakupujú náhradné diely tiež od slovenských výrobcov, pričom tí-
to slovenskí výrobcovia dodajú tieto náhradné diely vedeniu podniku v Spolkovej republike Nemec-
ko. Vzniká nemeckej spoločnosti na území SR stála prevádzkareň?

Podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Ne-
mecko o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
(č. 18/1984 Zb.) zisky nemeckého podniku sa môžu zdaniť len v Spolkovej republike Nemecko, pokiaľ podnik
nevykonáva svoju činnosť v SR prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá je tam umiestnená. Ak podnik vy-
konáva svoju činnosť týmto spôsobom, môžu sa zisky podniku zdaniť v SR, ale iba v takom rozsahu, v akom
ich možno pripočítať tejto stálej prevádzkarni. Všeobecnými podmienkami pre vznik stálej prevádzkarne podľa
ustanovenia § 16 ods. 2 ZDP a článku 5 ods. 1 zmluvy sú existencia a dispozícia trvalého miesta (zariadenia),
ktoré je geograficky a časovo stále a vykonávanie činností prostredníctvom tohto miesta (zariadenia).

V uvedenom prípade je možné považovať miesto, na ktorom má nemecký podnik zriadenú opravárenskú dielňu, za
trvalé miesto. Ďalej je potrebné posudzovať, či nemecký podnik aj vykonáva činnosť prostredníctvom tohto miesta
a či táto činnosť nie je obmedzená na pomocnú alebo podpornú činnosť definovanú v článku 5 ods. 3 zmluvy.

Vo všeobecnosti stála prevádzkareň môže vzniknúť, ak podnik udržuje trvalé miesto na podnikanie s cieľom
dodávky náhradných dielov zákazníkom pre zariadenia, ktoré im dodal a na ktorých navyše vykonáva údržbu
alebo opravy, pričom je to nad rámec čistej dodávky uvedenej v článku 5 ods. 3 písm. a) zmluvy.

Pretože táto činnosť tvorí základnú a významnú časť služieb realizovaných vo vzťahu k zákazníkom nemecké-
ho podniku po predaji zariadení, nemajú tieto činnosti iba pomocný alebo podporný charakter.

Z uvedeného vyplýva, že predmetná činnosť nemeckého podniku vykonávaná prostredníctvom dielne zriade-
nej na území SR zakladá vznik stálej prevádzkarne na území SR.

�

Uvítali by ste konkrétnu tému z daňovej oblasti? Pošlite svoj tip na horni-
kova@pp.sk.



• pri vykonávaní stavebných, montážnych a inštalačných činností
Pojem „stavenisko, stavba alebo inštalač-
ný projekt“ zahŕňa podľa modelovej zmluvy
OECD výstavbu budov, ciest, mostov, kaná-
lov. Ďalej tento pojem zahŕňa aj renováciu
(t. j. niečo viac ako len údržbu alebo nové vy-
maľovanie) budov, mostov, kanálov či klade-
nie potrubí, hĺbenie a bagrovanie. Výraz „in-
štalačný projekt“ nie je obmedzený len na in-
štalácie spojené so stavebnými projektmi,
ale zahŕňa aj inštaláciu nových zariadení ale-
bo vybavení (napr. stroja) v existujúcich bu-
dovách alebo na voľnom priestranstve. Do
rámca článku 5 ods. 3 modelovej zmluvy
OECD spadajú aj činnosti miestneho projek-
tovania a stavebného dozoru.

Stavenisko, stavba alebo inštalačný
projekt zakladajú podľa článku 5 ods. 3
modelovej zmluvy OECD vznik stálej pre-
vádzkarne len vtedy, ak trvajú dlhšie ako
dvanásť mesiacov. Kritérium dvanástich
mesiacov sa posudzuje pre každú jednotli-
vú stavbu, stavenisko alebo projekt. Stav-
ba, stavenisko alebo projekt by malo byť
chápané ako jeden celok, aj keď je za-
ložené na viacerých zmluvách, pokiaľ táto
stavba tvorí súvislý komerčný a geografic-
ký celok. Stavenisko predstavuje jeden ce-
lok aj v tom prípade, že objednávky na
stavbu boli zadané rôznymi osobami (napr.
rada rodinných domov).

Na rozdiel od modelovej zmluvy OECD,
ZDP ustanovuje kratší časový test pre
vznik tzv. stavebnej stálej prevádzkar-
ne. Stavenisko, miesto vykonávania sta-
vebných projektov a montážnych projektov
sa podľa § 16 ods. 2 ZDP považuje za stálu
prevádzkareň, ak výkon činnosti na nich
presiahne šesť mesiacov.

Časový test sa obdobne ako podľa modelo-
vej zmluvy OECD aplikuje na každé jednotli-
vé stavenisko alebo projekt, pričom jednotli-
vé staveniská sa rozlišujú podľa toho, či tvo-
ria súvislý komerčný a geografický celok
alebo nie. Rozhodujúcou podmienkou pre
vznik stálej prevádzkarne v prípade stave-
nísk, stavebných projektov a montážnych
projektov je skutočný čas výkonu čin-
nosti. Pri posudzovaní možnosti vzniku
stálej prevádzkarne sa vychádza napr. aj
zo zmluvne dohodnutej dĺžky kontraktu.

Použitie skráteného časového testu v prí-
pade tzv. stavebnej stálej prevádzkarne pri
uzatváraní bilaterálnych zmlúv o ZDZ si SR
zabezpečila aj výhradou, ktorú predložila
ku komentáru k článku 5 modelovej zmluvy
OECD.

Stavba začína existovať od okamihu, ke-
dy dodávateľ začne vykonávať svoju prá-
cu, vrátane prípravných prác v štáte, v kto-
rom má byť stavba postavená, a trvá až do
okamihu, kedy sú všetky práce na predmet-
nej stavbe ukončené alebo definitívne preru-
šené. Za ukončenie stavby sa nepovažuje
dočasné zastavenie alebo prerušenie prác.
Sezónne (napr. v dôsledku nepriaznivého
počasia) alebo iné dočasné prerušenie prác
(napr. z dôvodu nedostatku pracovného ma-
teriálu) sa zahŕňajú do doby trvania stavby.
Ak podnik (hlavný dodávateľ stavby), ktorý
sa zaviazal vykonať rozsiahly projekt, zabez-
pečuje časť projektu prostredníctvom subdo-
dávateľov, je nutné čas strávený subdodáva-
teľmi pracujúcimi na stavbe zahrnúť do doby
strávenej hlavným (generálnym) dodávate-
ľom na stavbe. Subdodávateľ ako taký má
na stavbe stálu prevádzkareň, ak jeho
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Právne predpisy v aktuálnom úplnom znení zdarma, bez registrácie a s jedno-
duchou obsluhou nájdete na www.zakonypreludi.sk.



činnosti na danej stavbe trvajú dlhšie ako
dvanásť mesiacov.

Podstatnou charakteristikou stavebného
alebo inštalačného projektu môže byť sku-
točnosť, že činnosť dodávateľa sa neustále
alebo z času na čas premiestňuje z miesta
na miesto tak, ako napreduje stavba (napr.

pri budovaní ciest alebo kanálov, bagrova-
nia vodných ciest alebo kladenia potrubí).

Činnosti vykonávané na každom konkrét-
nom mieste (bode) sú súčasťou jedného
projektu a tento projekt musí byť považova-
ný za stálu prevádzkareň, ak ako celok trvá
viac ako dvanásť mesiacov.
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• činnosťou závislého zástupcu
Ak sa na území zmluvného štátu nachádza
osoba, ktorá koná v mene podniku iného
zmluvného štátu, za určitých okolnostímôže
podniku v tomto štáte vznikať stála prevádz-
kareň, aj keď podnik nemá k dispozícii trvalé
miesto na podnikanie.

Osoby, ktorých činnosti môžu viesť ku vzni-
ku stálej prevádzkarne podniku, sa označu-
jú ako tzv. závislí zástupcovia, ktorí jedna-
jú v zmluvnom štáte na účet podniku a majú
a obvykle využívajú oprávnenie uzatvárať
zmluvy v mene podniku. Výkon podnikateľ-
skej činnosti prostredníctvom tzv. závislé-
ho zástupcu môže viesť ku vzniku stálej
prevádzkarne podniku za predpokladu, že

nejde o vykonávanie činností prípravného
a pomocného charakteru podľa článku 5
ods. 4 modelovej zmluvy OECD.

Závislým zástupcom podniku môže byť fy-
zická alebo právnická osoba, pričom nemu-
sí byť rezidentom v štáte, v ktorom za podnik
iného zmluvného štátu koná, ani v tomto
štáte nemusí mať miesto podnikania. Pred-
pokladom vzniku stálej prevádzkarne je, že
závislý zástupca z hľadiska rozsahu svojich
právomocí a charakteru svojej činnosti za-
pája daný podnik do podnikateľskej čin-
nosti v druhom štáte, pričom závislý zá-
stupca využíva svoje právomoci opakovane
a nielen v ojedinelých prípadoch.

Dobrá rada:

Oprávnenie uzatvárať zmluvy sa netýka len uzatvárania zmlúv doslova v mene podniku, rovnako sa vzťahuje aj na
prípady, kedy má závislý zástupca právomoc dojednávať všetky časti a detaily zmluvy záväznej pre podnik, hoci je
zmluva podpisovaná inou osobou v štáte, v ktorom sídli podnik. Nedostatok angažovanosti podniku v obchodných
transakciách môže naznačovať udelenie právomoci zástupcovi. Na druhej strane skutočnosť, že sa osoba zúčas-
tňuje alebo zapája do rokovaní medzi podnikom a klientom, nie je sama osebe postačujúca na prijatie záveru, že
podnik uplatňuje právomoc uzatvárať kontrakty v mene podniku. Táto skutočnosť však môže byť relevantným fakto-
rom pri určovaní presných funkcií vykonávaných touto osobou v mene podniku.

�

Ak podnik zmluvného štátu vykonáva podni-
kateľskú činnosť prostredníctvom tzv. nezá-
vislého zástupcu, nemôže byť vo vzťahu
k tejto činnosti v druhom zmluvnom štá-
te zdanený. Osoba, ktorá nezakladá vznik

stálej prevádzkarne podniku, však musí:
– byť vo vzťahu k danému podniku práv-

ne a ekonomicky nezávislá a
– pri konaní v mene podniku jednať

v rámci svojej bežnej činnosti.

Zamerajte svoju reklamu cielene. Ponúkame nezávislý mediálny priestor.
Kontaktujte nás na inzercia@pp.sk.



Poznámka:

Závislosť, resp. nezávislosť osoby od podniku závisí od rozsahu povinností, ktoré voči podniku má. Ak ob-
chodné činnosti osoby vykonávané pre podnik podliehajú detailným inštrukciám alebo rozsiahlej kontrole zo
strany podniku, táto osoba nemôže byť považovaná za nezávislú. Ďalším dôležitým kritériom je otázka, kto
nesie podnikateľské riziko, t. j. zástupca alebo podnik, ktorý zástupca reprezentuje.

�
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Nezávislý zástupca je zodpovedný svoj-
mu nadriadenému (príkazcovi) za výsled-
ky svojej práce, avšak nepodlieha rozsiah-
lej kontrole týkajúcej sa spôsobu, akým svo-
ju činnosť vykonáva a rovnako nepodlieha
detailným inštrukciám zo strany nadriade-
ného, ako danú prácu vykonávať. Znakom
nezávislosti zástupcu je aj skutočnosť, že sa
nadriadený spolieha na jeho špeciálne zna-
losti, schopnosti a zručnosti.

Obmedzenie rozsahu činností, ktoré môže
zástupca vykonávať, nie je pre posúdenie
závislosti podstatné. Závislosť sa posudzu-
je predovšetkým mierou voľnosti zástup-
cu pri výkone tých činností, ktoré mu boli
na základe vzájomnej dohody udelené.
Predmetom vzájomnej dohody môže byť aj
poskytovanie dôležitých informácií súvisia-
cich s výkonom činnosti zástupcu. Ak tieto in-
formácie nie sú podniku predkladané s cie-
ľom získať schválenie postupu pre výkon čin-
nosti a slúžia len na zabezpečenie hladkého

fungovania vzájomnej dohody či dobrých
vzťahov medzi podnikom a jeho zástupcom,
nie je možné povedať, že zástupca je závis-
lý. Ďalším faktorom, ktorý je posudzovaný
pri určovaní nezávislosti, je počet zastúpe-
ných podnikov, ktorých zástupca reprezentu-
je. Nezávislosť je málo pravdepodobná,
ak činnosti zástupcu sú počas ich výkonu
alebo počas dlhého obdobia vykonávané
celkom alebo takmer úplne len pre jeden
podnik.

Zástupca nemôže byť považovaný za oso-
bu, ktorá koná v rámci svojej bežnej činnos-
ti, ak vykonáva také činnosti, ktoré z ekono-
mického hľadiska patria skôr do oblasti pod-
nikania zastupovaného podniku než jeho
vlastnej. Pri rozhodovaní, či určité činnosti
predstavujú bežnú činnosť zástupcu, by sa
mali preskúmať aktivity obvykle vykonávané
v rámci činnosti zástupcu ako sprostredko-
vateľa, komisionára alebo iného nezávislé-
ho agenta.

Upozornenie!

Daňovníkovi s ODP vzniká na území SR stála prevádzkareň, ak osoba, ktorá na území SR koná v mene tohto
daňovníka, sústavne alebo opakovane prerokováva alebo uzatvára v jeho mene zmluvy na základe splno-
mocnenia. Osoba koná v mene daňovníka, ak koná na základe jeho pokynov, pričom daňovník výsledky jej
činnosti kontroluje a nesie za ne podnikateľské riziko.

�

• v prípade prepojených spoločností
Existencia dcérskej spoločnosti v zmluv-
nom štáte sama osebe nezakladá vznik
stálej prevádzkarne materskej spoločnosti,

lebo pre daňové účely dcérska spoločnosť
predstavuje samostatnú právnickú osobu.
Vznik stálej prevádzkarne nezakladá ani

Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.danovecentrum.sk a získaj-
te online prístup ku všetkým daňovým a účtovným informáciám. Volajte
+421 41 70 53 222.



riadenie podnikateľskej činnosti dcérskej
spoločnosti jej materskou spoločnosťou.

Materskej spoločnosti môže vzniknúť stála
prevádzkareň v prípade, ak má v priesto-
roch dcérskej spoločnosti k dispozícii trvalé
miesto na podnikanie, prostredníctvom kto-
rého vykonáva svoju činnosť. Rovnako ma-
terskej spoločnosti môže vzniknúť stála pre-
vádzkareň v prípade, ak jej dcérska spoloč-
nosť vykonáva činnosti, na základe ktorých
je možné dcérsku spoločnosť považovať za
závislého zástupcu materskej spoločnos-
ti. V tejto súvislosti je potrebné odlíšiť si-
tuáciu, kedy spoločnosť, ktorá je členom

skupiny nadnárodných spoločností, posky-
tuje inej spoločnosti zo skupiny služby
ako súčasť svojho vlastného podnikania
vykonávaného v priestoroch, ktoré tejto dru-
hej spoločnosti nepatria, a používa pri tom
svojich zamestnancov.

V takomto prípade miesto, kde sú služby
poskytované, nemôže byť považované za
miesto na podnikanie, ktoré je druhej spo-
ločnosti k dispozícii a prostredníctvom kto-
rého by druhá spoločnosť vykonávala svo-
ju podnikateľskú činnosť. Miesto, kde sú
služby poskytované, nezakladá vznik stálej
prevádzkarne druhej spoločnosti.
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Dobrá rada:

Posúdenie existencie stálej prevádzkarne je potrebné vykonať samostatne pre každého člena skupiny nadná-
rodných spoločností, keďže existencia stálej prevádzkarne jedného člena skupiny nemá vplyv na posúdenie,
či stálu prevádzkareň v tomto štáte aj inej spoločnosti zo skupiny.

�

• činnosti prípravného a pomocného charakteru nezakladajúce vznik stálej
prevádzkarne

V článku 5 ods. 4 modelovej zmluvy OECD
sú vymedzené činnosti, ktoré predstavujú
výnimky zo všeobecnej definície stálej pre-
vádzkarne. Ide o podnikateľské činnosti prí-
pravného alebo pomocného charakteru, kto-
ré nezakladajú vznik stálej prevádzkarne, aj
keď podnik vykonáva činnosti prostredníc-
tvom tohto trvalého miesta podnikania.

Prípravný a pomocný charakter majú
nasledujúce činnosti:
a) použitie zariadení, ktoré sa využívajú

výlučne na účely uskladnenia, vystave-
nia alebo dodávky výrobkov a tovaru
patriaceho podniku;

b) udržiavanie zásob výrobkov alebo tova-
ru patriacich podniku výlučne na účely
uskladnenia, vystavenia alebo dodávky;

c) udržiavanie zásob výrobkov alebo tova-
ru patriaceho podniku výlučne na účely
spracovania iným podnikom;

d) udržiavanie stáleho miesta na podnika-
nie výlučne na účely nákupu výrobkov
alebo tovaru alebo zbierania informácií
pre podnik;

e) udržiavanie stáleho miesta na podnika-
nie výlučne na účely vykonávania
akýchkoľvek činností pre podnik príprav-
ného alebo pomocného charakteru;

f) udržiavanie stáleho miesta na podnika-
nie výlučne pre výkon akejkoľvek kom-
binácie činností uvedených v písm. a)
až e) za predpokladu, že celková čin-
nosť stáleho miesta na podnikanie vy-
plývajúca z tejto kombinácie má prí-
pravný alebo pomocný charakter.

Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.mzdovecentrum.sk a získaj-
te online prístup ku všetkým mzdovým a personálnym informáciám. Volajte
+421 41 70 53 222.



Dobrá rada:

Rozhodujúcim kritériom pre posúdenie, či ide o prípravné alebo pomocné činnosti, je skutočnosť, či daná čin-
nosť predstavuje základnú a významnú časť podnikateľskej činnosti celého podniku. O činnosti prípravného
a pomocného charakteru nejde, ak činnosť vykonávaná trvalým miestom podnikania je identická s činnosťou,
ktorú podnik vykonáva ako hlavný predmet svojej podnikateľskej činnosti.

Ak podnik udržiava niekoľko trvalých miest na podnikanie, ktoré sú oddelené miestne aj organizačne, je pre
posúdenie, či vzniká stála prevádzkareň alebo ide o prípravné a pomocné činnosti, potrebné skúmať každé
miesto samostatne a individuálne.

�
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• vznik stálej prevádzkarne v prípade elektronického obchodu
Pre posúdenie vzniku stálej prevádzkarne
v súvislosti s elektronickým obchodom je dô-
ležité rozlišovať medzi počítačovým zariade-
ním a údajmi a softvérom, ktoré sú pomocou
tohto zariadenia využívané alebo na ňom
uložené. Internetová stránka je kombináciou
softvéru a elektronických údajov. Z tohto dô-
vodu internetová stránka sama osebe ne-
predstavuje hmotný majetok, ktorý by mal
konkrétne fyzické umiestnenie a ktoré by
mohlo zakladať miesto na podnikanie. Na-
opak, server, na ktorom je internetová
stránka umiestnená a prostredníctvom
ktorého je prístupná, predstavuje zariade-
nie, ktoré má fyzické umiestnenie a toto
miesto môže založiť trvalé miesto na pod-
nikanie podniku prevádzkujúceho server.

Podnik prevádzkujúci server nemusí byť to-
tožný s podnikom, ktorý vykonáva podnika-
teľskú činnosť prostredníctvom internetovej
stránky. Ak podnik vykonávajúci svoju pod-
nikateľskú činnosť prostredníctvom interne-
tovej stránky má k dispozícii server (vlast-
ný alebo prenajatý, ktorý prevádzkuje), kde
je internetová stránka uložená a používaná,
miesto, kde je tento server umiestnený, by
po splnení ostatných podmienok mohlo vy-
tvoriť stálu prevádzkareň tohto podniku. Ak
má podnik internetovú stránku umiestne-
nú na hostiteľskom serveri poskytovateľa

internetových služieb, ktorému za získané
miesto na uloženie údajov a softvéru po-
trebných pre fungovanie internetovej strán-
ky platí isté poplatky, v tomto prípade nie je
možné server a jeho umiestnenie považo-
vať za miesto na podnikanie, ktoré je podni-
ku k dispozícii.

V prípade počítačového zariadenia umies-
tneného na určitom mieste sa pre posúde-
nie vzniku stálej prevádzkarne skúma aj
podmienka jeho stálosti (t. j. jeho umiestne-
nie na danom mieste počas dostatočne dl-
hého časového obdobia), ako aj okolnos-
ti, či podnik vykonáva svoju podnikateľskú
činnosť úplne alebo len sčasti prostredníct-
vom tohto miesta. Rovnako sa skúma, či
činnosť v elektronickom obchode vyko-
návaná prostredníctvom počítačového
zariadenia na určitom mieste nie je obme-
dzená len na činnosti prípravného a po-
mocného charakteru, kedy stála prevádz-
kareň nevzniká.

Činnosti, ktoré by mohli vo všeobecnosti mať
prípravný a pomocný charakter v prípade
elektronického obchodu, sú napr. poskytova-
nie komunikačných liniek medzi dodávate-
ľom a zákazníkmi, reklama tovarov a služieb,
odovzdávanie informácií prostredníctvom
zrkadlového servera pre účely bezpečnosti

Úplné znenia daňových predpisov nájdete v časopise ÚZ – úplné znenia.
Pre viac informácií a objednávanie kliknite na www.zakon.sk alebo volajte
+421 41 70 53 222.



a výkonov, zhromažďovanie marketingových
údajov pre podnik, dodávanie informácií. Tieto
činnosti nie sú prípravného a pomocného

charakteru za predpokladu, že tvoria pod-
statnú a významnú časť podnikateľskej čin-
nosti podniku ako celku.
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• vznik stálej prevádzkarne v prípade poskytovania služieb
Niektoré členské štáty OECD nesúhlasili
so zásadou zdaňovať služby poskytované
v zmluvnom štáte len v tom prípade, ak boli
vykonávané prostredníctvom stálej prevádz-
karne nachádzajúcej sa v tomto štáte. V sna-
he zachovať právo zdanenia poskytnutých
služieb v štáte zdroja tieto štáty navrhli zme-
nu článku 5 modelovej zmluvy OECD a jeho
komentára. V komentári k článku 5 modelo-
vej zmluvy OECD bola doplnená možnosť
alternatívneho ustanovenia, ktoré môže byť
zahrnuté v zmluvách o ZDZ. Ustanovenie
predstavuje rozšírenie definície stálej pre-
vádzkarne a umožňuje zdanenie príjmov zo
služieb poskytnutých daňovníkmi s ODP.
Možnosť zdanenia nie je možné aplikovať
na služby poskytnuté nerezidentom mi-
mo územia daného štátu. Taktiež by sa
mala vzťahovať len na zisky z poskytnutých
služieb (nie hrubé platby za poskytnuté služ-
by). Navrhované ustanovenie sa bude uplat-
ňovať len na služby poskytované podnikom
tretím osobám (nie poskytnutie služieb tomu-
to podniku).

Za činnosti vykonávané prostredníctvom
stálej prevádzkarne podniku (bez ohľadu
na vznik stálej prevádzkarne podľa článku
5 ods. 1 až 3 modelovej zmluvy OECD)
v prípadoch, kedy podnik jedného zmluv-
ného štátu poskytuje služby na území dru-
hého zmluvného štátu, sa považujú činnos-
ti vykonávané pri poskytovaní služieb:
a) prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je

prítomná v druhom štáte počas jedné-
ho alebo viacerých období presahujú-
cich v úhrne 183 dní v akomkoľvek

dvanásťmesačnom období, a viac ako
50 % hrubých výnosov (resp. ziskov)
prisúdených aktívnej podnikateľskej čin-
nosti tohto podniku počas daného ob-
dobia plynie zo služieb poskytnutých
v tomto druhom štáte prostredníctvom
tejto osoby, alebo

b) počas jedného alebo viacerých období
presahujúcich v úhrne 183 dní v akom-
koľvek dvanásťmesačnom období a tie-
to služby sú poskytované v rámci rovna-
kého projektu alebo súvisiacich projek-
tov prostredníctvom jednej alebo viace-
rých fyzických osôb, ktoré sú prítomné
a vykonávajú tieto činnosti v druhom
zmluvnom štáte.

Pre vznik stálej prevádzkarne sa posudzu-
jú dva rôzne druhy podmienok. Písmeno a)
sleduje predovšetkým dĺžku prítomnosti
fyzickej osoby (na výpočet sa použijú rov-
naké zásady, ako sú stanovené v článku
15) a výšku dosiahnutých príjmov z ak-
tívnej podnikateľskej činnosti plynúcich zo
služieb vykonávaných v druhom zmluvnom
štáte. Písmeno b) sleduje dĺžku trvania
činnosti fyzických osôb, prostredníctvom
ktorých sú služby poskytované.

V rámci ZDP je možnosť vzniku stálej pre-
vádzkarne z titulu poskytovania služieb
upravená v § 16 ods. 2 ZDP. Podľa tohto
ustanovenia sa za činnosť vykonávanú pro-
stredníctvom stálej prevádzkarne považuje
aj činnosť vykonávaná na území Slovenskej
republiky pri poskytovaní služieb daňovní-
kom alebo osobami preňho pracujúcimi, ak

Mobilná aplikácia Zákony pre ľudí umožňuje prístup ku všetkým právnym pred-
pisom Zbierky zákonov SR od roku 1945 v účinnom konsolidovanom znení.
Stiahnite si ZADARMO na Google Play.



doba výkonu tejto činnosti presiahne 183
dní, a to súvisle alebo v niekoľkých obdo-
biach v akomkoľvek období dvanástich po
sebe nasledujúcich mesiacov.

Pojem „služba“ označuje celú škálu čin-
ností nevýrobného charakteru vykonáva-
ných daňovníkmi s obmedzenou daňovou

povinnosťou na území Slovenskej republiky
s cieľom dosahovania zisku.

Ide napr. o obchodné, technické alebo iné
poradenstvo, riadiacu a sprostredkovateľ-
skú činnosť, stavebné a montážne činnosti,
prieskumné, opravárenské, údržbárske ale-
bo iné práce a iné podobné činnosti.
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Príklad č. 9

Japonská spoločnosť (rezident Japonska) fakturuje slovenskej spoločnosti (rezidentovi SR) províziu
za sprostredkovanie zákazky na stavebné a montážne práce na Slovensku, reklamnú kampaň v mé-
diách na Slovensku a náklady na školenie slovenských zamestnancov. Celková doba poskytovaných
služieb na území SR je 4 mesiace. Je slovenská firma povinná z uvedených služieb zabezpečiť daň na
území SR?

Ak predmetné služby daňovník s ODP (daňový rezident Japonska) poskytoval na území SR, je potrebné skú-
mať, či boli poskytované prostredníctvom stálej prevádzkarne japonského rezidenta umiestnenej na území
SR, alebo či neboli poskytované prostredníctvom stálej prevádzkarne umiestnenej v SR. Podľa článku 7
Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Japonskom o zamedzení dvojakého zdanenia
v odbore daní z príjmu (uverejnená v Zbierke zákonov pod č. 46/1979) sú zisky japonského podniku zdaniteľ-
né na území SR len vtedy, ak tento podnik vykonáva svoju činnosť na území SR prostredníctvom stálej pre-
vádzkarne umiestnenej na tomto území. Výraz stála prevádzkareň je definovaný v článku 5 tejto zmluvy. Ak
japonský podnik neposkytoval slovenskému rezidentovi služby prostredníctvom stálej prevádzkarne tu umies-
tnenej, nie sú tieto príjmy na území SR zdaniteľné a platiteľ príjmu (rezident SR) ich vyplatí bez povinnosti za-
bezpečiť z nich daň v SR.

�

Príklad č. 10

Česká spoločnosť (rezident ČR) fakturuje slovenskej spoločnosti (rezidentovi SR) províziu za sprostred-
kovanie zákazky na stavebné a montážne práce na Slovensku, reklamnú kampaň v médiách na Sloven-
sku, náklady na školenie slovenských zamestnancov. Česká spoločnosť nemá na Slovensku stálu pre-
vádzkareň. Je slovenská firma povinná z uvedených služieb zraziť a odviesť zrážkovú daň na území SR?

Ak predmetné služby daňovník s ODP (daňový rezident ČR) poskytoval na území SR, je potrebné skúmať, či
boli poskytované prostredníctvom stálej prevádzkarne českého rezidenta umiestnenej na území SR. Podľa
článku 7 medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení da-
ňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnená v Z. z. pod č. 238/2003) sú zisky českého pod-
niku zdaniteľné na území SR, len ak tento podnik vykonáva svoju činnosť na území SR prostredníctvom stálej
prevádzkarne umiestnenej na tomto území. Výraz stála prevádzkareň je definovaný v článku 5 tejto zmluvy.

Z uvedeného vyplýva, že ak český podnik neposkytoval slovenskému rezidentovi služby prostredníctvom stá-
lej prevádzkarne, nie sú tieto príjmy na území SR zdaniteľné a platiteľ príjmu (rezident SR) ich vyplatí bez po-
vinnosti zraziť daň v SR.

�

EPI monitoring (monitoring.epi.sk) – unikátny nástroj na preverovanie
a vyhľadávanie nových obchodných partnerov, ale aj na spoľahlivé sledova-
nie informácií o subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii.



Príklad č. 11

Rezident USA poskytol sprostredkovateľské služby rezidentovi SR. V ktorom štáte bude tento príjem
zdanený?

V prípade, že rezident SR vypláca rezidentovi USA príjmy za poskytnuté služby, zdaniteľnosť týchto príjmov
na území SR sa posudzuje podľa § 16 ZDP a článku 7 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štát-
mi americkými o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovým únikom v odbore daní z príjmov
a z majetku (č. 74/1994 Z. z., ďalej len „zmluva“).

V zmysle článku 7 zmluvy zisky amerického podniku podliehajú zdaneniu len v USA, pokiaľ podnik nevykoná-
val priemyselnú alebo obchodnú činnosť v SR prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá je tu umiestnená.
Ak podnik vykonáva alebo vykonával priemyselnú alebo obchodnú činnosť týmto spôsobom, môžu byť zisky
podniku zdanené v SR, avšak iba v takom rozsahu, v akom ich možno pripočítať tejto stálej prevádzkarni. To
znamená, že ak rezident USA neposkytoval služby rezidentovi SR prostredníctvom stálej prevádzkarne
umiestnenej na území SR, nie sú jeho príjmy na našom území zdaniteľné. Rezident SR (platiteľ príjmu) ich vy-
platí v plnej výške bez povinnosti zabezpečiť daň. Avšak, ak rezident USA poskytuje rezidentovi SR služby
prostredníctvom stálej prevádzkarne umiestnenej na našom území, jeho príjmy sú na území SR zdaniteľné [§ 16
ods. 1 písm. a) ZDP] a platiteľ príjmu z nich zabezpečuje daň vo výške 19 %.

�
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• vznik stálej prevádzkarne v prípade daňovo transparentných spoločností
Podľa § 16 ods. 3 ZDP príjmom dosahova-
ným v stálej prevádzkarni je aj príjem spoloč-
níkov verejnej obchodnej spoločnosti a kom-
plementárov komanditnej spoločnosti – da-
ňovníkov s ODP, ktorý im plynie z účasti
v týchto spoločnostiach a z úverov a pôžičiek
poskytnutých týmto spoločnostiam.

Ak daňovník s ODP je spoločníkom verej-
nej obchodnej spoločnosti alebo komple-
mentárom komanditnej spoločnosti, potom
príjem, ktorý z danej spoločnosti dosahuje,
je považovaný za príjem zo zdroja na úze-
mí SR, ktorý bol dosiahnutý z činnosti jeho
stálej prevádzkarne.

Príklad č. 12

Česká verejná obchodná spoločnosť založína územíSR organizačnú zložku, ktorá je považovaná na daňové účely
za stálu prevádzkareň. Organizačná zložka českej verejnej obchodnej spoločnosti je povinná na území SR podať
daňové priznanie, v ktorom vyčísli základ dane. Základ dane organizačnej zložky sa síce vyčísli za spoločnosť ako
celok, ale následne sa rozdelí medzi jednotlivých spoločníkov českej verejnej obchodnej spoločnosti. Jednotlivé
časti základu dane organizačnej zložky sú považované za príjem jednotlivých spoločníkov dosahovaný zo zdrojov
na území SR z činnosti vykonávanej prostredníctvom ich stálej prevádzkarne. Každý spoločník je povinný vyrovnať
si svoje zdaniteľné príjmy zo zdrojov na území SR podaním daňového priznania.

�

2. Zamedzenie dvojitého zdanenia
Dvojité zdanenie vzniká v prípade, ak rovnaký
predmet dane (príjem, majetok) je podrobený

dvojnásobnému alebo viacnásobnému zda-
neniu tou istou alebo podobnou daňou.

Rýchle a prehľadné informácie o finančnej situácii a platobnej disciplíne
obchodných spoločností a iných subjektov nájdete na monitoring.epi.sk.



Nejde o situácie, kedy predmet dane bol
zdanený napr. daňou z majetku a daňou
z príjmov alebo spotrebnou daňou. Môže
nastať situácia, kedy podnik alebo občan,
ktorý je rezidentom jedného štátu, nazývaný
štát rezidenta, resp. štát príjemcu, a ktorý
poberá príjmy zo zdrojov na území druhé-
ho štátu, štátu zdroja, podlieha zdaneniu

týchto príjmov v obidvoch štátoch. Je
zrejmé, že dvojité zdanenie jedného príjmu
na dvoch rôznych miestach tento príjem vý-
razne znižuje a tým znižuje aj záujem prí-
jemcu o podnikanie za takýchto podmie-
nok vo všeobecnosti. Dvojité zdanenie ne-
priaznivo ovplyvňuje aj ekonomický rozvoj
jednotlivých štátov.
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Poznámka:

Jednotlivé štáty sa snažia zabrániť dvojitému zdaneniu buď formou jednostranných opatrení (na území SR je to usta-
novenie § 45 ZDP), alebo prostredníctvom zmlúv o ZDZ. Vnútroštátne jednostranné opatrenia však uspokojivo nerie-
šia problém dvojitého zdanenia. Jediným možným spôsobom, ktorý uspokojivo rieši problém dvojitého zdanenia, je
práve uzatváranie zmlúv o ZDZ.

V takýchto prípadoch teda dochádza k určitému prekrývaniu, kolízii daňových zákonov dvoch alebo viacerých štátov, kto-
ré vplýva na príjmy toho istého daňovníka, ktorého výsledkom je medzinárodné dvojité zdanenie, čiže súčasné zdanenie
toho istého príjmu u tej istej osoby, a to ako v štáte rezidencie, tak aj v štáte zdroja.

�

Druhy metód
K zamedzeniu dvojitého zdanenia sa
používajú rôzne metódy a ich rôzne formy,
pričom tak v prípade jednostranných opat-
rení uvedených vo vnútroštátnych predpi-
soch, ako aj v zmluvách o ZDZ môže byť
použitá buď jedna metóda, alebo viac me-
tód pre rôzne druhy
príjmov a ich foriem
súčasne. Vo väčšine
zmlúv o ZDZ, ktorými
je SR viazaná, sa obja-
vujú dve metódy, a to
metóda jednoduchého zápočtu a metóda
vyňatia s výhradou progresie. Metóda zá-
počtu je charakteristická svojou neutra-
litou, a to tak, že všetci daňoví rezidenti jed-
ného štátu sú rovnako daňovo zaťažení bez
ohľadu na to, či zdroj ich príjmov je v tuzem-
sku alebo v zahraničí. Pri použití metódy
vyňatia, pri ktorej sa v štáte príjemcu vylu-
čuje zo zdanenia príjem, ktorý bol zdanený

v zahraničí (v štáte zdroja), dochádza spra-
vidla k inému zdaneniu (k rozdielu vo výš-
ke daňového zaťaženia) v štáte príjemcu
a k inému v štáte zdroja. Niektoré štáty
používajú vo svojich vnútroštátnych predpi-
soch a daňových zmluvách zmiešaný sys-

tém. Niektoré príjmy
svojich daňových rezi-
dentov, ktoré boli zda-
nené v zahraničí, zo
zdanenia vylučujú, prí-
padne vylučujú s vý-

hradou progresie, pre iné príjmy aplikujú
metódu zápočtu. Všeobecne pre uplatne-
nie zmluvy o ZDZ je potrebné si uvedomiť
rozdielnosť vo význame pojmu „príjem“.
V niektorých prípadoch sa použije základ
dane, t. j. príjem znížený o uplatnené vý-
davky podľa vnútroštátnych predpisov štátu
zdroja a v niektorých prípadoch sa uplatní
„brutto“ príjem.

Pri metóde zápočtu sú všetci daňo-
vý rezidenti jedného štátu rovnako da-
ňovo zaťažení. Pri metóde vyňatia sa
v štáte príjemcu vylučuje zo zdanenia
príjem zdanený v zahraničí.

Od 25. 5. 2018 nastane revolúcia v ochrane osobných údajov. Pripravte sa
už v predstihu na bezproblémové prijatie nových zmien na školení s lektorkou
JUDr. Marcelou Macovou, PhD.



Slovenský daňový systém
V slovenskom daňovom systéme sú metó-
dy k vylúčeniu dvojitého zdanenia uvedené
v § 45 ZDP. Podľa § 45 ods. 1 ZDP, ak plynú
daňovníkovi s NDP príjmy zo štátu, s ktorým
SR má uzavretú zmluvu o ZDZ, postupuje
sa pri zamedzení dvojitého zdanenia podľa
tejto zmluvy o ZDZ, s výnimkou uvedenou
v odseku 3 písm. c).

Ak sa podľa zmluvy o ZDZ uplatňuje metó-
da zápočtu dane, daň zaplatená v druhom
zmluvnom štáte sa započíta na úhradu da-
ne podľa tohto zákona najviac sumou, kto-
rá môže byť v druhom zmluvnom štáte vy-
beraná v súlade s touto zmluvou o ZDZ,
pričom zápočet dane sa vykoná najviac
v sume dane pripadajúcej na príjmy plynú-
ce zo zdrojov v zahraničí. Základom dane
z príjmov podliehajúcich zdaneniu v za-
hraničí sa na účely zápočtu dane rozumie

základ dane vyčíslený z príjmov podľa § 5,
§ 6 ods. 3 a 4, § 7 a § 8 a základ dane vyčís-
lený podľa § 17 ods. 14.

U daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, sa
rozumie celkovým základom dane (na účely
zápočtu dane) základ dane neznížený o ne-
zdaniteľné časti základu dane podľa § 11.

Započítať možno iba daň vzťahujúcu sa
na príjmy zahrnuté do základu dane za
príslušné zdaňovacie obdobie.

Ak sa podľa zmluvy o ZDZ uplatňuje metóda
vyňatia príjmov, základom dane alebo da-
ňovou stratou z príjmov podliehajúcich zda-
neniu v zahraničí na účely vyňatia príjmov je
základ dane vyčíslený z príjmov podľa § 5,
§ 6 ods. 3 a 4, § 7 a § 8 a základ dane alebo
daňová strata vyčíslená podľa § 17 ods. 14.
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Poznámka:

Pri určovaní vyčíslenia „celosvetového“ základu dane daňovníka s NDP aj v súvislosti so zamedzením dvojité-
ho zdanenia sa postupuje výlučne podľa ZDP (nie podľa zahraničných právnych predpisov).

Výnimkou z vyššie uvedeného „štandardného“ spôsobu zisťovania základu dane vrátane uplatňovania daňo-
vých výdavkov podľa ZDP sú v prípade stálej prevádzkarne umiestnenej v zahraničí len daňové výdavky uve-
dené v § 17 ods. 14 ZDP.

Podľa ustanovenia § 17 ods. 14 ZDP daňovými výdavkami stálej prevádzkarne daňovníka umiestnenej v za-
hraničí sú vo všeobecnosti aj výdavky (náklady), ktoré je daňovník povinný uhradiť podľa osobitných predpi-
sov platných v štáte umiestnenia tejto stálej prevádzkarne, ktoré možno uplatniť do daňových výdavkov v roz-
sahu ustanovenom v týchto právnych predpisoch.

Ak napr. daňovník, ktorý má stálu prevádzkareň umiestnenú na území Nemecka, je povinný podľa osobitných
pracovnoprávnych predpisov platných na území tohto štátu uhrádzať zamestnancom cestovné náhrady výdav-
kov na pracovné cesty, vynaložené výdavky (náklady) daňovníka (zamestnávateľa) sú daňovým výdavkom
v rozsahu, na ktorý vzniká nárok zamestnancov podľa týchto nemeckých pracovnoprávnych predpisov (nie do
výšky obdobného nároku zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách platného na území SR).

Daňovník, fyzická osoba, podnikajúci v zahraničí prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorý je účtovnou jednot-
kou len v zahraniční a na území SR nie je účtovnou jednotkou, t. j. neuplatňuje si preukázateľné výdavky na

Neplaťte zbytočné pokuty! Všetko o správnom procese prijímania cudzincov
či o vysielaní zamestnancov do zahraničia na školení so skúsenou lektorkou
Júliou Pšenkovou.



dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, si môže na území SR uplatniť k všetkým svojim celosvetovým
zdaniteľným príjmom výdavky percentom z príjmov v súlade s § 6 ods. 10 ZDP. Rovnakým spôsobom určený zá-
klad dane z príjmov zo zahraničia použije aj pri následnom uplatňovaní metódy zápočtu alebo metódy vyňatia.

�

Príklad č. 13

Rezidentovi SR v roku 2017 plynuli príjmy zo živnosti vykonávanej v Nemecku prostredníctvom stálej
prevádzkarne vo výške 10 000 eur. Uvedené príjmy daňovník zdanil v Nemecku. Sú takéto príjmy rezi-
denta SR predmetom dane v SR? Ako zamedzí dvojitému zdaneniu?

Podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Ne-
mecka o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku (uverejnená pod č. 18/1984 Zb.,
ďalej len zmluva) zisky slovenského podniku sa môžu zdaniť iba v SR, pokiaľ podnik nevykonáva svoju čin-
nosť v Nemecku prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá je tam umiestnená. Ak podnik vykonáva svoju
činnosť týmto spôsobom, môžu sa zisky podniku zdaniť v Nemecku, ale iba v takom rozsahu, v akom ich
možno pripočítať tejto stálej prevádzkarni.

Z uvedeného vyplýva, že príjmy rezidenta SR prislúchajúce tejto stálej prevádzkarni sú zdaniteľné v Nemecku
v zmysle nemeckej daňovej legislatívy. Po skončení zdaňovacieho obdobia rezident SR má povinnosť daňovo
si vyrovnať v SR všetky svoje celosvetové príjmy, t. j. v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ B
uvedie zdaniteľné príjmy zo zdrojov v SR (ak mu nejaké plynuli), ale aj príjmy zo živnosti vykonávanej na úze-
mí Nemecka prostredníctvom stálej prevádzkarne. Príjmy zo živnosti vykonávanej v Nemecku daňovník uve-
die v VI. oddiele daňového priznania (tabuľka č. 1, riadok č. 2) a k týmto príjmom si môže uplatniť výdavky prí-
slušným spôsobom v zmysle slovenskej daňovej legislatívy (skutočné alebo paušálne výdavky), a to nezávis-
le na tom, akým spôsobom vykazoval výdavky k týmto príjmom v Nemecku. V prípade, ak si uplatní paušálne
výdavky vo výške 60 % z dosiahnutých príjmov (maximálne však vo výške 20 000 eur), zároveň k týmto pau-
šálnym výdavkom pripočíta aj preukázateľne zaplatené povinné poistné v Nemecku, resp. v SR.

Ak mohli byť predmetné príjmy zdanené v Nemecku (v zmysle článku 7 zmluvy), rezident SR vyjme tieto príjmy
v daňovom priznaní podanom v SR (uplatní metódu vyňatia príjmov v súlade s článkom 23 zmluvy a § 45
ods. 1 ZDP).

�

Príklad č. 14

Spevák (rezident SR) mal v roku 2017 vyplatený honorár za umelecký výkon vo Francúzsku. Príjem
mal znížený o zrazenú daň. Je tento daňovník povinný podať daňové priznanie aj v SR a ako zamedzí
dvojitému zdaneniu?

Rezident SR má podľa § 2 písm. f) ZDP povinnosť vyrovnať si na území SR svoju tzv. celosvetovú daňovú povin-
nosť, t. j. nielen z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR, ale aj z príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí.

Ak v zdaňovacom období rezident SR dosiahol príjmy z činnosti umelca, ktorú vykonával vo Francúzsku, tieto
príjmy podľa článku 18 Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej
republiky o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu (č. 73/1975 Zb., ďalej len „zmluva“) podlie-
hajú zdaneniu vo Francúzsku (v štáte výkonu činnosti).
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Potrebujete doplniť vedomosti zo mzdovej alebo účtovnej oblasti? Navštív-
te 2-dňové školenie Mzdy pre pokročilých so skúsenou lektorkou Júliou
Pšenkovou.



Rezident SR je povinný po skončení zdaňovacieho obdobia priznať svoje celosvetové príjmy, a preto bol povinný
tento príjem uviesť vo svojom daňovom priznaní podanom v SR. Prípadnému dvojitému zdaneniu predmetného
príjmu sa v zmysle článku 25 zmluvy zabráni uplatnením metódy zápočtu dane.

�
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Metóda vyňatia príjmov sa uplatní, ak
daňovníkovi s NDP plynú príjmy zo závislej
činnosti:
a) za prácu vykonávanú pre Európske spo-

ločenstvá a ich orgány, ktoré boli preuká-
zateľne zdanené v prospech všeobecné-
ho rozpočtu Európskej únie, alebo

b) zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým
SR nemá uzavretú zmluvu, a tieto príjmy
boli v zahraničípreukázateľne zdanené,

c) zo zdrojov v zahraničí (vykonáva prácu
mimo územia SR) zo štátu, s ktorým má
SR uzatvorenú zmluvu o ZDZ, pričom
tieto príjmy tam boli preukázateľne zda-
nené. Daňovník môže využiť túto metó-
du, ak je preňho výhodnejšia, aj napriek
tomu, že v príslušnej zmluve o ZDZ bu-
de uvedená ako metóda pre vylúčenie
dvojitého zdanenia metódu zápočtu.

Príklad č. 15

Slovenský rezident pracoval v mesiacoch marec až august roku 2017 v Čechách u českého zamestná-
vateľa. Zamestnávateľ mu mesačne zrážal zo mzdy preddavky na daň. Je daňovník povinný po skon-
čení zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie SR a uviesť tam tieto príjmy?

Rezident SR je povinný na území SR vyrovnať si svoju tzv. celosvetovú povinnosť. To znamená, že daňovník
(rezident SR), ktorý v zdaňovacom období poberal príjmy plynúce zo zdrojov v ČR a vyplynie mu povinnosť na
podanie daňového priznania v zmysle § 32 ZDP (ak jeho celkové zdaniteľné príjmy za rok 2017 sú vyššie ako
suma 1 901,67 eura), má povinnosť uviesť tieto príjmy v daňovom priznaní podanom v SR. Na zamedzenie
dvojitého zdanenia príjmov zo zdrojov v ČR daňovník použije metódu zápočtu dane v zmysle § 45 ods. 1 ZDP
a článku 22 zmluvy. Ak však boli predmetné príjmy v ČR preukázateľne zdanené a pre daňovníka je to výhod-
nejšie, v súlade s § 45 ods. 3 písm. c) ZDP môže na zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov zo závislej čin-
nosti plynúcich zo zdrojov v ČR uplatniť metódu vyňatia príjmov.

Ako prílohu k daňovému priznaniu daňovník priloží potvrdenie o príjme od českého zamestnávateľa, prípadne
o zaplatenom povinnom poistnom (alebo napr. výplatné pásky).

�

Príklad č. 16

Daňovník s trvalým pobytom v SR dosiahol v roku 2017 príjmy zo závislej činnosti zo Saudskej Arábie.
Má Slovensko uzatvorenú zmluvu o ZDZ so Saudskou Arábiou? Ako sa postupuje pri zdaňovaní tých-
to príjmov?

SR nemá so štátom Saudská Arábia upravené vzájomné daňové vzťahy prostredníctvom zmluvy o ZDZ,
a preto je pri posudzovaní rozsahu daňových povinností (rezidencie) daňovníka a pri vyrovnaní daňových po-
vinností tejto osoby na území SR potrebné postupovať výlučne podľa príslušných ustanovení ZDP.

Podľa § 2 písm. d) ZDP je daňovníkom s NDP (rezidentom SR) fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý po-
byt alebo sa tu obvykle zdržiava.

Neustále sa snažíme zlepšovať naše služby a produkty. Preto pre vás pripravu-
jeme nové videoškolenia o najdôležitejších zmenách v legislatíve a aktuálnych
témach. Kompletnú ponuku nájdete na stránke www.profivzdelavanie.sk.



Predmetom dane daňovníka s NDP je podľa § 2 písm. f) ZDP príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území SR
a zo zdrojov v zahraničí (tzv. celosvetová daňová povinnosť).

Pri podávaní daňového priznania po uplynutí zdaňovacieho obdobia daňovníkpostupuje v súlade s § 32 ZDP.

Ak mal rezident SR príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, konkrétne zo Saudskej Arábie, s ktorou
SR nemá uzavretú zmluvu, môže uplatniť pri zamedzení dvojitého zdanenia metódu vyňatia príjmov, avšak
len za predpokladu, že tieto príjmyboli v Saudskej Arábii preukázateľne zdanené [§ 45 ods. 3 písm. b) ZDP].

Výraz preukázateľne zdanené znamená, že predmetný príjem bol v príslušnom štáte podrobený zdaneniu bez
ohľadu na výšku dane zaplatenej v tomto štáte po uplatnení nezdaniteľných častí, resp. úľav podľa vnútroštát-
nych daňových predpisov tohto štátu.

Ak sa však na území daného štátu príjmy fyzickej osoby vôbec nezdaňujú a k dvojitému zdaneniu týchto príj-
mov na území SR nedochádza, nie je možné uplatniť pri podaní daňového priznania metódu vyňatia príjmov
podľa vyššie uvedeného ustanovenia zákona.

�

Príklad č. 17

Daňovník s bydliskom na Slovensku (rezident SR) bol v roku 2017 zamestnaný u rakúskeho zamest-
návateľa. Túto prácu vykonával v Rakúsku. Kde je tento daňovník povinný zdaniť svoj príjem zo za-
mestnania?

V zmysle článku 15 Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zame-
dzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku (uverejnená v Z. z. pod č. 48/1979, ďalej len
„zmluva“) platy, mzdy a podobné odmeny, ktoré osoba majúca bydlisko v SR poberá zo zamestnania, sa
môžu, s výhradou ustanovení článkov 16, 18 a 19, zdaniť len v SR, pokiaľ sa zamestnanie nevykonáva v Ra-
kúskej republike.

Ak sa tam zamestnanie vykonáva, môžu sa odmeny zaň prijaté zdaniť v Rakúskej republike.

Z uvedeného vyplýva, že právo na zdanenie predmetných príjmov má v zmysle zmluvy Rakúska republika.
To, či toto právo využije a akým spôsobom, závisí od jej vnútroštátnych daňových predpisov.

Daňový rezident Slovenskej republiky [daňovník s NDP vymedzený v § 2 písm. d) ZDP] má povinnosť vyrovnať
si v SR tzv. celosvetové príjmy [§ 2 písm. f) ZDP].

Ak predmetnému daňovníkovi vyplynie povinnosť na podanie daňového priznania v zmysle § 32 ZDP (t. j. ak
v roku 2017 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy v sume vyššej ako 1 901,67 eura alebo vykáže daňovú stratu),
je povinný po skončení zdaňovacieho obdobia uviesť v podanom daňovom priznaní aj príjmy zo závislej čin-
nosti vykonávanej v Rakúsku.

Dvojité zdanenie týchto príjmov sa v daňovom priznaní eliminuje metódou vyňatia príjmov, čo vyplýva z článku
23 Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojakého
zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku uverejnenej v Z. z. pod číslom 48/1979.

�

Ing. Miroslava Brnová
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Praktické príklady zo súčasných noviel a zmien v zákonoch vám ponúka-
me aj v digitálnej podobe. Získajte ročný prístup k širokej ponuke videoškolení
len za 120 €. Viacej informácií na www.profivzdelavanie.sk.



Nákup majetku na splátky
v jednoduchom účtovníctve

Pri obstaraní majetku kúpou je možné, po dohode s dodávateľom, nákla-
dy na obstaranie uhradiť vo viacerých splátkach. Nákup na splátky je
možné použiť pri obstarávaní dlhodobého hmotného aj nehmotného ma-

jetku, aj pri nákupe zásob. Na úhradu splátok sa môžu použiť vlastné finančné
zdroje alebo cudzie finančné zdroje prostredníctvom pôžičky, úveru, dotácie alebo
inej finančnej výpomoci. Ak je kupujúci platiteľ DPH, právo na odpočítanie dane
mu vzniká jednorazovo v zdaňovacom období, v ktorom sa uskutočnilo dodanie to-
varu. O majetku obstaranom na splátky sa v účtovníctve účtuje od okamihu pre-
vzatia majetku a ak ide o dlhodobý majetok, daňovo sa odpisuje odo dňa uvedenia
do užívania, bez ohľadu na okamih nadobudnutia vlastníckeho práva k majetku.

Prechod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho
Podstatnou skutočnosťou pri nákupe na
splátky je určenie momentu prechodu
vlastníckeho práva k dodanému majetku
z predávajúceho na kupujúceho. S pre-
chodom vlastníckeho práva je spojený celý
rad právnych následkov.

Vo všeobecnosti v zmysle § 133 ods. 1 Ob-
čianskeho zákonníka, ak sa hnuteľná vec
predáva na základe zmluvy, vlastníctvo sa
nadobúda prevzatím veci. Nadobudnutie
vlastníctva však môže byť právnym predpi-
som ustanovené alebo účastníkmi zmluvy
dohodnuté aj inak. Inak než prevzatím veci
sa vlastnícke právo môže nadobudnúť pri
výhrade vlastníctva podľa § 601 Občian-
skeho zákonníka, v zmysle ktorého vlast-
nícke právo prejde na kupujúceho až za-
platením kúpnej ceny, bez ohľadu na čas
odovzdania kupovanej veci. Ide o dohodu
medzi účastníkmi kúpnej zmluvy, kto-
rá musí byť uzavretá v písomnej forme.

Využitie inštitútu výhrady vlastníctva sa
v praxi využíva práve pri nákupe na splátky,
keď vlastnícke právo prejde na kupujúceho
až zaplatením poslednej splátky.

Nadobudnutie vlastníckeho práva je po-
dobne upravené aj v Obchodnom zákonní-
ku. V zmysle § 443 ods. 1 kupujúci nadobú-
da vlastnícke právo k tovaru, len čo mu je
tovar odovzdaný.

Zmluvné strany však môžu písomne do-
hodnúť aj iný okamih nadobudnutia vlast-
níckeho práva kupujúcim, a to pred alebo
po odovzdaní tovaru.

Ak si zmluvné stravy v dohode o výhrade
vlastníctva neurčia okamih nadobudnutia
vlastníckeho práva, v zmysle § 445 Ob-
chodného zákonníka sa predpokladá, že
kupujúci nadobudne vlastnícke právo k to-
varu až okamihom zaplatenia kúpnej ceny.
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Upozornenie!

Výhrada vlastníckeho práva predstavuje jeden z možných prostriedkov zabezpečenia práva predávajúceho
na zaplatenie kúpnej ceny. V prípade, ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu alebo zaplatí len čiastočne, má predá-
vajúci na jej základe právo požadovať vydanie predávaného tovaru od kupujúceho, ako aj od tretích osôb.

�



Z uvedeného vyplýva, že kupujúci nadobú-
da vlastnícke právo:
– okamihom prevzatia kupovanej veci

alebo

– okamihom zaplatenia kúpnej ceny ale-
bo poslednej splátky kúpnej ceny, ak je
to tak dohodnuté v kúpnej zmluve.

144

Právo na odpočítanie dane
Z hľadiska zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty u predávajúceho ide
o dodanie tovaru v zmysle § 8 ods. 1 záko-
na. Daňová povinnosť v zmysle § 19 ods. 1
zákona vzniká dňom dodania tovaru, t. j.
dňom, keď kupujúci nadobudne právo na-
kladať s tovarom ako vlastník. Pri každom
dodaní tovaru je predávajúci povinný vyho-
toviť faktúru v súlade s § 71 zákona. Zákla-
dom dane pri dodaní tovaru podľa § 22 zá-
kona je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú
dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu
plnenia za dodanie tovaru, zníženú o daň.

Ak je kupujúci platiteľom DPH, má za pod-
mienok ustanovených v § 49 až § 51 záko-
na o DPH právo na odpočítanie dane. Zá-
kladnou podmienkou na uplatnenie nároku
na odpočítanie dane je, že platiteľ môže

odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť,
daň z tovarov a služieb, ktoré použije na do-
dávky tovarov a služieb ako platiteľ. Platiteľ
nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb,
ktoré použije na dodávky tovarov a služieb,
ktoré sú oslobodené od dane. Ak platiteľ
použije tovary a služby pre dodávky tovarov
a služieb, pri ktorých môže odpočítať daň
a súčasne pre dodávky tovarov a služieb, pri
ktorých nemôže odpočítať daň, pri výpoč-
te pomernej časti dane použije koefi-
cient. Právo odpočítať daň vzniká v deň,
keď pri tomto tovare alebo službe vznikla
daňová povinnosť. Tento dátum sa uvádza
na faktúre, na základe ktorej sa odpočíta-
nie dane uplatní, t. j. právo na odpočítanie
dane vzniká jednorazovo v zdaňovacom
období, v ktorom sa uskutočnilo dodanie
tovaru.

Majetok obstaraný na splátky – účtovný a daňový pohľad
Kupujúci účtuje o dlhodobom majetku ob-
staranom na splátky od okamihu zarade-
nia majetku do používania, čo je v súlade:
– s § 28 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z.

o účtovníctve a
– s § 10 ods. 24 písm. a) postupov účtovania

(opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74),

v zmysle ktorých účtovná jednotka o dlho-
dobom majetku účtuje a odpisuje ho:
– ak je vlastníkom (s prevodom vlastníc-

keho práva ku dňu prevzatia), t. j. má
k majetku vlastnícke práva, alebo

– ak ho používa (s prevodom vlastnícke-
ho práva ku dňu zaplatenia poslednej
splátky), t. j. vlastnícke práva k majetku
nadobudne až úplným zaplatením kúp-
nej ceny a do nadobudnutia vlastnícke-
ho práva majetok užíva.

Pre účely účtovníctva kupujúci dlhodobý
hmotný majetok ocení v súlade s § 25 ods. 1
písm. a) zákona o účtovníctve obstaráva-
cou cenou. Obstarávacia cena je cena, za
ktorú majetok obstaral, vrátane nákladov sú-
visiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto

Odborné školenia a konferencie s kvalifikovanými lektormi takmer po celom
Slovensku. Sledujte našu ponuku školení na www.profivzdelavanie.sk a my
vám garantujeme, že nič nezmeškáte.



ceny. Náklady súvisiace s obstaraním dlho-
dobého hmotného a dlhodobého nehmot-
ného majetku sú ustanovené v § 10 ods. 19
postupov účtovania.

Náklady, ktoré sa nepovažujú za náklady
súvisiace s obstaraním dlhodobého hmot-
ného majetku, sú ustanovené v § 10 ods. 27
postupov účtovania.

... A účtovníctvo je jednoduché � Nákup majetku na splátky v jednoduchom účtovníctve
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Upozornenie!

Úroky platené veriteľom za poskytnutie pôžičky alebo úveru na splácanie splátok alebo úroky platené
splátkovým spoločnostiam, prostredníctvom ktorých sa nákup na splátky realizuje, nie sú súčasťou obstará-
vacej ceny, s výnimkou úrokov z úverov do času uvedenia majetku do používania, ktoré na základe roz-
hodnutia účtovnej jednotky môžu byť súčasťou obstarávacej ceny podľa § 10 ods. 27 písm. g) postupov úč-
tovania.

�

Kupujúci je povinný dlhodobý majetok v sú-
lade s § 20 postupov účtovania účtovne od-
pisovať na základe odpisového plánu, kto-
rý sa zostavuje s ohľadom na opotrebovanie
majetku zodpovedajúce bežným podmien-
kam jeho používania.

Pre daňové účely kupujúci majetok ocení
v súlade s § 25 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov vstupnou cenou, ktorou
pri majetku nadobudnutom kúpou je obsta-
rávacia cena podľa zákona o účtovníctve.
Podľa § 25 ods. 5 zákona o dani z príjmov
súčasťou vstupnej ceny je aj daň z pridanej
hodnoty u daňovníka, ktorý nie je platiteľom
DPH, u daňovníka, ktorý je platiteľom dane,
ale nemôže ju odpočítať, a tiež časť neodpo-
čítanej dane u daňovníka, ktorý je platiteľom

DPH, ak uplatňuje pomerné odpočítanie dane
koeficientom.

Kupujúci môže dlhodobý majetok obstara-
ný na splátky daňovo odpisovať, a to rov-
nomerne podľa § 27 alebo zrýchlene podľa
§ 28 zákona o dani z príjmov bez ohľadu na
okamih nadobudnutia vlastníckeho práva.
Umožňuje to § 24 ods. 1 zákona o dani
z príjmov, v zmysle ktorého hmotný maje-
tok a nehmotný majetok odpisuje daňovník,
ktorý o majetku účtuje a:
– ktorý má k tomuto majetku vlastnícke

právo,
– ktorý majetok, ku ktorému vlastnícke

právo prechádza na kupujúceho až úpl-
ným zaplatením kúpnej ceny, do nado-
budnutia vlastníckeho práva užíva.

Kupujúci pri nákupe odpisovaného dlhodobého majetku na splátky účtuje:

V deň prevzatia majetku

V knihe záväzkov:

– vznik záväzku voči predávajúcemu na základe faktúry,
resp. kúpnej zmluvy vo výške celkovej kúpnej ceny

– vznik záväzku voči dodávateľovi tovaru a služieb súvi-
siacich s obstaraním

V knihe dlhodobého hmotného majetku:

– názov, popis, číselné označenie,

– dátum obstarania

– dátum uvedenia do používania

– obstarávacia cena a plán účtovných odpisov

– vstupná cena a plán daňových odpisov

„Revolúcia“ v ochrane osobných údajov účinná od 25. mája 2018. Začnite
sa už teraz priebežne pripravovať na zmeny, ktorým sa budúci rok určite nevyh-
nete, a to na jednej z unikátnych konferencií o ochrane osobných údajov.



V deň úhrady splátok a nákladov súvisiacich s obstaraním

V peňažnom denníku:

– výdavky neovplyvňujúce základ dane – obstaranie dl-
hodobého majetku

– výdavky neovplyvňujúce základ dane vo výške DPH
(ak ide o platiteľa dane s právom na odpočet) – DPH

– výdavky neovplyvňujúce základ dane – obstaranie dl-
hodobého majetku a DPH – výdavky súvisiace s obsta-
raním

V knihe záväzkov:

– zníženie záväzku voči predávajúcemu vo výške uhra-
denej splátky, pri úhrade poslednej splátky zánik celé-
ho záväzku

– zánik záväzku voči dodávateľovi tovaru a služieb súvi-
siacich s obstaraním

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

V peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných
operácií:

– výdavky ovplyvňujúce základ dane – ostatné výdavky
vo výške ročného daňového odpisu

V knihe dlhodobého hmotného majetku:

– účtovné odpisy a zostatková účtovná hodnota

– daňové odpisy a zostatková daňová hodnota
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Pri účtovaní dane z pridanej hodnoty v pe-
ňažnom denníku je potrebné uplatniť § 19
ods. 5 postupov účtovania, v zmysle ktoré-
ho sa pri čiastočnej úhrade záväzku postu-
puje podľa vnútorného predpisu účtovnej
jednotky. Pri čiastočnej úhrade záväzku je

možné DPH zahrnúť do výdavkov nasle-
dovne:
– DPH účtovať do výdavkov ako prvú,
– DPH účtovať do výdavkov pomerne

k platbe,
– DPH účtovať do výdavkov ako poslednú.

Príklad č. 1

Podnikateľ dňa 4. 9. 2017 kúpil a prevzal meracie zariadenie v hodnote 9 600 € + 1 920 € DPH, spolu
11 520 € na splátky. S predávajúcim sa v kúpnej zmluve dohodli, že kúpnu cenu uhradí piatimi splát-
kami po 2 304 € do 31. 10. 2017, 31. 12. 2017, 28. 2. 2018, 30. 4. 2018 a 30. 6. 2018 a vlastníkom sa stane
až po zaplatení poslednej splátky. Meracie zariadenie bude v plnom rozsahu využívať na výkon svojej
činnosti, z ktorej dosahuje príjmy z podnikania podľa § 6 zákona o dani z príjmov.

Podnikateľ je platiteľom DPH a má nárok na odpočítanie DPH v plnej výške, pretože meracie zariadenie bude
v plnej miere využívať na podnikateľské účely.

Podnikateľ má právo o meracom zariadení účtovať vo svojom účtovníctve a odpisovať ho od zaradenia do
užívania.

Meracie zariadenie zaradil do užívania dňa 11. 9. 2017 s obstarávacou cenou vo výške 9 600 €. Účtovné odpi-
sovanie bude vykonávať na základe plánu účtovných odpisov z obstarávacej ceny rovnomerne. Na účely da-
ňového odpisovania meracie zariadenie zaradil do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky a zvolil
rovnomerné odpisovanie, ktoré bude vykonávať zo vstupnej ceny 9 600 €. Plán účtovných a daňových odpi-
sov v knihe dlhodobého hmotného majetku je nasledovný:

Nadácia Rozum a Cit, ktorá patrí do našej PP rodiny. Ako fungujeme
a komu pomáhame? Čítajte viac na www.rozumacit.sk.
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Rok

Účtovné odpisovanie Daňové odpisovanie

Obstarávacia
cena

Ročný odpis
Zostatková

cena
Vstupná cena Ročný odpis

Zostatková
cena

2017 9 600 800 8 800 9 600 800 8 800

2018 9 600 2 400 6 400 9 600 2 400 6 400

2019 9 600 2 400 4 000 9 600 2 400 4 000

2020 9 600 2 400 1 600 9 600 2 400 1 600

2021 9 600 1 600 0 9 600 1 600 0

Podnikateľ bude účtovať:
– v knihe dlhodobého hmotného majetku:

– obstaranie a zaradenie meracieho zariadenia do užívania v obstarávacej a vstupnej cene 9 600 €, plán
účtovných a daňových odpisov,

– k 31. 12. bežného roka uplatnené daňové odpisy a daňovú zostatkovú cenu,
– v knihe záväzkov:

– vznik záväzku voči predávajúcemu vo výške 11 520 €, na základe faktúry si uplatní nárok na odpočíta-
nie DPH vo výške 1 920 €,

– zníženie záväzku pri každej úhrade splátky o 2 304 €, pri úhrade poslednej splátky zánik záväzku,
– v peňažnom denníku:

– pri úhrade 1. splátky 2 304 €:
- 384 € ako výdavok neovplyvňujúci základ dane v členení obstaranie dlhodobého majetku,
- 1 920 € ako výdavok neovplyvňujúci základ dane v členení DPH,

za predpokladu, že vo vnútornom predpise podľa § 19 ods. 5 postupov účtovania má ustanovené, že
pri čiastočnej úhrade záväzku bude DPH účtovať do výdavkov ako prvú,

– pri úhrade ostatných splátok po 2 304 €:
- 2 304 € ako výdavok neovplyvňujúci základ dane v členení obstaranie dlhodobého majetku,

– k 31. 12. bežného roka v rámci uzávierkových účtovných operácií:
- uplatnené ročné daňové odpisy ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v členení ostatné výdavky.

�

J

V prípade, že kupujúci využije na úhradu
časti kúpnej ceny alebo dohodnutých splá-
tok úver, pôžičku alebo inú finančnú výpo-
moc, je povinný účtovať aj o ich poskytnutí
a splácaní.

Úroky po uvedení dlhodobého majetku do
používania sú daňovým výdavkom podľa
§ 19 ods. 3 písm. s) zákona o dani z príjmov
a účtujú sa ako výdavky ovplyvňujúce zá-
klad dane.

Príklad č. 2

Podnikateľ z príkladu č. 1 nemá dostatok finančných prostriedkov na uhradenie splátky splatnej
31. 12. 2017, preto na základe zmluvy o pôžičke prijme pôžičku od iného podnikateľa vo výške 2 300 €,
splatnú do 31. 1. 2018, s úrokom 10 %. Finančné prostriedky použije na úhradu splátky za nákup mera-
cieho zariadenia.

Počúvajte, motivujte, hodnoťte, merajte a oceňujte. Ako na to? Sledujte naše
manažérske videoškolenia. Viac informácií na www.profivzdelavanie.sk.



Okrem v príklade č. 1 uvedeného účtovania bude o pôžičke účtovať:
– v knihe záväzkov:

– pri prijatí pôžičky vznik záväzku voči veriteľovi vo výške poskytnutých finančných prostriedkov a úroku
vo výške 2 530 €,

– pri splatení istiny a úroku zánik záväzku vo výške 2 530 €,
– v peňažnom denníku:

– prijatie pôžičky vo výške 2 300 € ako príjem neovplyvňujúci základ dane,
– splatenie pôžičky vo výške 2 300 € ako výdavok neovplyvňujúci základ dane,
– splatenie úroku vo výške 230 € ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v členení ostatné výdavky.

�
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V prípade obstarania dlhodobého majetku
na splátky v cudzej mene sa kurzové roz-
diely, ktoré vznikajú pri úhrade a postupnej
úhrade dlhodobého majetku v cudzej mene

podľa § 10 ods. 28 postupov účtovania, úč-
tujú v peňažnom denníku v rámci
účtovných uzávierkových operácií.

Príklad č. 3

Podnikateľ kúpil dňa 25. 6. 2017 kovoobrábací stroj v obstarávacej cene 329 200 CZK, o ktorom po pre-
počte kurzom zo dňa 24. 6. 2017 26,520 CZK/EUR účtoval v hodnote 12 413,27 €. Úhradu na základe
dohody s predávajúcim realizoval dvomi splátkami:
– dňa 25. 8. 2017 vo výške 200 000 CZK, pri použití kurzu 26,525 CZK/EUR vo výške 7 540,06 €,
– dňa 25. 10. 2017 vo výške 129 200 CZK, pri použití kurzu 26,710 CZK/EUR vo výške 4 837,14 €,

t. j. celková úhrada činila 12 377,20 €.

Kurzový zisk (12 413,27 – 12 377,20) vo výške 36,07 € v súlade s § 10 ods. 28 postupov účtovania zaúčtuje
v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií ako príjem ovplyvňujúci základ dane v členení
ostatný príjem. Kurzový rozdiel na ocenenie stroja vplyv nemá, v účtovníctve je zaradený v obstarávacej cene
12 413,27 €, daňové odpisy sa vykonávajú zo vstupnej ceny 12 413,27 €.

�

Pri účtovaní obstarania zásob na splátky
platia rovnaké pravidlá ako pri účtovaní ob-
starania dlhodobého majetku na splátky,
t. j.:
– o zásobách sa účtuje odo dňa prevza-

tia zásob bez ohľadu na nadobudnutie
vlastníckeho práva k zásobám (§ 28
ods. 1 zákona o účtovníctve),

– zásoby sa pri obstaraní ocenia obstará-
vacou cenou [§ 25 ods. 1 písm. a) záko-
na o účtovníctve],

– v zásobách sa účtuje aj hmotný maje-
tok, ktorého ocenenie sa rovná alebo je

nižšie ako 1 700 €, s dobou použiteľnosti
dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zara-
dený do dlhodobého hmotného majetku
(§ 10 ods. 26 postupov účtovania),

– v zásobách sa účtujú aj hnuteľné veci
s dobou použiteľnosti najviac jeden rok,
bez ohľadu na obstarávaciu cenu (§ 11
ods. 6 postupov účtovania),

– zásoby sa účtujú v knihe zásob, okrem
prírastku a úbytku zásob, ktoré sú ur-
čené vnútorným predpisom na pria-
mu spotrebu (§ 11 ods. 8 postupov úč-
tovania).

Prostredníctvom nášho Youtube kanálu ProfiVzdelávanie môžete sledovať
ukážky z našich najnovších videoškolení a konferencií.
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Kupujúci pri nákupe zásob na splátky účtuje:

V deň prevzatia zásob

V knihe záväzkov:

– vznik záväzku voči predávajúcemu na základe faktúry,
resp. kúpnej zmluvy vo výške celkovej kúpnej ceny

V knihe zásob:

– prírastok zásob

V deň úhrady splátok

V peňažnom denníku:

– výdavky ovplyvňujúce základ dane – zásoby

– výdavky neovplyvňujúce základ dane vo výške DPH
(ak ide o platiteľa dane s právom na odpočet) – DPH

V knihe záväzkov:

– zníženie záväzku voči predávajúcemu vo výške uhra-
denej splátky, pri úhrade poslednej splátky zánik celé-
ho záväzku

J
Príklad č. 4

Podnikateľ kúpil 16. 10. 2017 od mobilného operátora mobilný telefón v hodnote 270 € + 54 € DPH,
spolu 324 €, s tým, že akontáciu v 50 % výške 162 € zaplatil v predajni v hotovosti a 50 % ceny bude
splácať 18 mesiacov po 9 €, ktoré budú vykázané v mesačných faktúrach za služby mobilného operá-
tora. Ide teda o nákup mobilného telefónu, ktorý bude sčasti splatený v splátkach.

Mobilný operátor vystaví faktúru za nákup mobilného telefónu v celkovej hodnote 324 € a mesačne bude vysta-
vovať faktúry na poskytnuté služby, v ktorej do sumy na úhradu bude započítavať aj splátku za mobilný telefón.

Podnikateľ mobilný telefón využíva v plnom rozsahu pri výkone svojej činnosti, z ktorej dosahuje príjmy podľa
§ 6 zákona o dani z príjmov.

Podnikateľ bude účtovať:
– v knihe záväzkov:

– vznik záväzku voči operátorovi za nákup mobilného telefónu vo výške 324 €, na základe tejto faktúry si
uplatní nárok na odpočítanie DPH vo výške 54 €,

– zníženie záväzku vo výške 162 € z dôvodu úhrady akontácie,
– zníženie záväzku mesačne vo výške 9 € z dôvodu úhrady splátky, pri poslednej splátke zánik záväzku,

- vznik záväzku voči operátorovi za poskytnuté mesačné služby vo výške bez 9 € splátky za mobilný
telefón,

- zánik záväzku z dôvodu úhrady,
– v peňažnom denníku:

– úhradu akontácie v sume 162 € v hotovosti:
- 108 € ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v členení zásoby,
- 52 € ako výdavok neovplyvňujúci základ dane v členení DPH,

za predpokladu, že vo vnútornom predpise podľa § 19 ods. 5 postupov účtovania má ustanovené, že
pri čiastočnej úhrade záväzku bude DPH účtovať do výdavkov ako prvú,

– úhradu mesačnej faktúry vrátane splátky za mobil:

Hľadáte reklamný priestor? Vysoká obsahová relevancia, tisíce návštevní-
kov a kvalitný obsah. Kde umiestnime váš banner? Pozrite si služby na
www.pp.sk.



- vo výške základu dane za mesačné poskytnuté služby operátora ako výdavok ovplyvňujúci základ
dane v členení služby,

- vo výške DPH za mesačné poskytnuté služby operátora ako výdavok neovplyvňujúci základ dane
v členení DPH,

- splátku za mobilný telefón vo výške 9 € ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v členení zásoby,
– v knihe zásob – v prípade, ak vo vnútornom predpise podľa § 11 ods. 8 postupov účtovania nemá ustano-

vené, ktoré nakupované zásoby nebude účtovať v knihe zásob:
– príjem vo výške 270 €,
– výdaj vo výške 270 €.

�
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V prípade, že kupujúci využije na úhradu
časti kúpnej ceny alebo dohodnutých splá-
tok úver, pôžičku alebo inú finančnú výpo-
moc, je povinný účtovať aj o ich poskytnutí

a splácaní. V prípade, že využije služby
splátkovej spoločnosti, v splátkach má ok-
rem obstarávacej ceny zahrnutý aj úrok pre
splátkovú spoločnosť.

Príklad č. 5

Podnikateľ kúpil 18. 10. 2017 prostredníctvom splátkovej spoločnosti vŕtačku v hodnote 1 310 € + 262 €

DPH, spolu 1 572 €. V mesačných splátkach vo výške 267,24 € bude počas 6 mesiacov splácať istinu za
poskytnutý úver vo výške 262 € a úrok vo výške 5,24 €, t. j. spolu 1 603,44 €. Podnikateľ vŕtačku využíva
v plnom rozsahu pri výkone svojej činnosti, z ktorej dosahuje príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov.

Podnikateľ bude účtovať:
– v knihe záväzkov:

– vznik záväzku voči predajcovi vŕtačky vo výške 1 572 €, na základe tejto faktúry si uplatní nárok na od-
počítanie DPH vo výške 262 €,

– zánik záväzku z dôvodu úhrady z poskytnutého úveru,
- vznik záväzku voči splátkovej spoločnosti vo výške 1 603,44 €,
- zníženie záväzku mesačne vo výške 267,24 €, pri poslednej splátke zánik záväzku,

– v peňažnom denníku:
– úhrady mesačnej splátky:

- 262 € ako výdavok neovplyvňujúci základ dane – splácanie úveru,
- 5,24 € ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v členení ostatné výdavky,

– k 31. 12. 2017 v rámci uzávierkových účtovných operácií:
- 1 310 € ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v členení zásoby,

– v knihe zásob:
– príjem vo výške 1 310 €,
– výdaj vo výške 1 310 €.

�

V prípade obstarania zásob na splátky v cu-
dzej mene sa kurzové rozdiely, ktoré vzni-
kajú pri úhradách záväzku v cudzej mene,

v súlade s § 21 ods. 5 postupov účtovania
v peňažnom denníku neúčtujú.

Ing. Eva Gášpárová

Obľúbená konferencia Daňový a odvodový kolotoč a legislatívne zmeny
pre rok 2018 už čoskoro. Tešíme sa na vás na Sliači v Hoteli Kaskády****
a vo Vysokých Tatrách v Hoteli Patria***.



Aktuálne k zamestnanosti
a s ňou súvisiacim sociálnym záležitostiam

aj z daňového aspektu
Výber vhodného povolania a hľadanie (nájdenie si) vyhovujúceho za-
mestnania sú v živote človeka veľmi dôležité. Rovnako z celospoločen-
ského pohľadu pri hodnotení vývoja hospodárstva sú pozorne sledova-
né otázky zamestnanosti, miery nezamestnanosti a s nimi súvisiaca so-

ciálna situácia obyvateľstva a celá sociálna politika.

V tomto príspevku sa zaoberáme aktuál-
nou problematikou práce, zamestnanos-
ti a s ňou súvisiacimi sociálnymi vecami,
vrátane sociálnych služieb a novo pri-
pravovaných opatrení, a to tiež z aspektu

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZDP“). Vzhľadom na značnú šírku nie je
možný podrobnejší rozbor tejto témy.

1. Práca, dosahovanie príjmov, resp. význam sociálnej
ochrany v živote jednotlivca

Už počas štúdia mnohí študenti pracujú
napr. na základe dohody o brigádnickej prá-
ci študentov (resp. podnikajú, vykonávajú
osobnú asistenciu ťažko zdravotne postih-
nutej osobe a pod.) a rastie tiež okruh žia-
kov stredných škôl, ktorí sa pripravujú
na budúce povolanie v systéme duálne-
ho vzdelávania, pričom praktické vyučo-
vanie sa vykonáva priamo u zamestnávate-
ľa na pracovisku praktického vyučovania.

Po skončení štúdia, ale aj neskôr v prípade
straty zamestnania a problémov (aj) pri hľa-
daní novej práce „nastupuje“ aktívna politi-
ka trhu práce.

Hlavným cieľom týchto opatrení na trhu
práce, ktoré sú uplatňované podľa zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanos-
ti v znení neskorších predpisov (ďalej aj

„zákon o službách zamestnanosti“), je
najmä znížiť nezamestnanosť, podporiť
zamestnanosť, ako aj vytvárať a udržať
pracovné miesta.

V uplynulom období došlo v tejto oblasti
k viacerým zmenám a ďalšie sa pripravujú.

Po nástupe do zamestnania (resp. začatí
podnikania a pod.) i po jeho ukončenívznika-
jú situácie, keď človek z najrôznejších dô-
vodov prestane dosahovať príjmy z tejto
činnosti (resp. dôjde k ich zníženiu a pod.)
a vtedy za určených podmienok mu vzniká
nárok na plnenia v rámci sociálnej ochrany.
Sociálnu ochranu na Slovensku predsta-
vuje systém sociálneho zabezpečenia,
ktorý pozostáva zo sociálneho poistenia,
dôchodkového sporenia, štátnej sociál-
nej podpory a sociálnej pomoci.
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Poznámka:

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o sociálnom po-
istení“) vymedzuje sociálne poistenie, upravuje jeho rozsah, právne vzťahy pri jeho vykonávaní, organizáciu



sociálneho poistenia, jeho financovanie, dozor štátu nad jeho vykonávaním, konanie vo veciach sociálneho
poistenia a konanie vo veciach vymáhania pohľadávok. Tento zákon upravuje aj výber, registráciu a postúpe-
nie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Tento zákon sa nevzťahuje na silové rezorty, teda na príslušníkovPolicajného zboru, Slovenskej informačnej
služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Hasičské-
ho a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, colníkov (ďalej aj „policajt“), profesionálnych vojakov
ozbrojených síl, vojakov mimoriadnej služby (ďalej aj „vojak“), ktorých sociálne zabezpečenie je upravené
osobitným predpisom, a to zákonom č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

�
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Sociálne poistenie zahŕňa:
– nemocenské poistenie ako poistenie

pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo
zárobkovej činnosti a na zabezpečenie
príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej
neschopnosti, tehotenstva a materstva,

– dôchodkové poistenie, a to starobné
(na zabezpečenie príjmu v starobe a pre
prípad úmrtia) a invalidné pre prípad po-
klesu schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť v dôsledku dlhodobo nepriazni-
vého zdravotného stavu poistenca a pre
prípad úmrtia,

– úrazové poistenie ako poistenie pre
prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia
v dôsledku pracovného úrazu a choro-
by z povolania,

– garančné poistenie pre prípad platob-
nej neschopnosti zamestnávateľa,

– poistenie v nezamestnanosti ako po-
istenie pre prípad straty príjmu v dô-
sledku nezamestnanosti.

Dôchodkové sporenie tvorí starobné dô-
chodkové sporenie (II. pilier), upravené
zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dô-
chodkovom sporení a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „zákon o starobnom
dôchodkovom sporení“, resp. „zákon
o SDS“) a doplnkové dôchodkové spo-
renie (III. pilier), upravené zákonom

č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodko-
vom sporení a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o doplnkovom dôchod-
kovom sporení“). Cieľom zavedenia sta-
robného dôchodkového sporenia, ktorý je
súčasťou povinného dôchodkového systé-
mu, bolo rozložiť riziká jednotlivých spô-
sobov financovania dôchodkových dávok,
t. j. priebežného (I. pilier) a kapitalizačného
spôsobu financovania (II. pilier).

Účelom doplnkového dôchodkového spo-
renia je umožniť účastníkovi doplnkového
dôchodkového sporenia (ďalej aj „účast-
ník“) získať doplnkový dôchodkový prí-
jem v starobe a doplnkový dôchodkový prí-
jem v prípade skončenia výkonu prác, ktoré
sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu
na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4,
alebo skončenia výkonu prác zamestnanca,
ktorý je tanečným alebo hudobným umel-
com, resp. ktorý vykonáva profesiu hráča na
dychový nástroj. Účastníkovi môže prispie-
vať aj zamestnávateľ.

Súčasť systému sociálnej ochrany na Slo-
vensku tvorí ďalej štátna sociálna podpora,
a to predovšetkým podpora rodín s nezao-
patrenými deťmi. Okrem štátnych sociál-
nych dávok určených takýmto rodinám
(napr. rodičovský príspevok) ide aj o ďalšie

Aj tento rok sme pre vás pripravili konferenciu zameranú na dôležité zmeny v ob-
lasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2018. Získajte všetky potrebné informá-
cie na jednom mieste s odborníkmi – Tužinský, Ozimý, Macová a Masárová.



tri štátne sociálne dávky (napr. príspevok
na pohreb) a do tohto okruhu možno za-
radiť aj sociálnu dávku príspevok na
starostlivosť o dieťa. Štát poskytuje so-
ciálnu pomoc najmä prostredníctvom

dávok v hmotnej núdzi, podpory náhrad-
nej starostlivosti o deti, príspevkov na
kompenzáciu sociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia a po-
dobne.

Pracovné právo � Aktuálne k zamestnanosti
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2. Politika zamestnanosti členských štátov EÚ a sociálna
politika v EÚ

Politika zamestnanosti a sociálna politi-
ka vôbec patria k tzv. koordinovaným po-
litikám EÚ. Každý členský štát EÚ má vlast-
nú, samostatnú politiku zamestnanosti a so-
ciálnu politiku, ktorá však musí spĺňať aspoň
základné kritériá vytýčené Sociálnou char-
tou Rady európy. Inštitúcie EÚ len koor-
dinujú, monitorujú, ako aj usmerňujú
činnosť jednotlivých členských štátov

v tejto oblasti. Lisabonská zmluva, podpí-
saná 13. decembra 2007, špecifikuje ciele
ekonomickej a sociálnej politiky – do-
siahnuť konkurencieschopné sociálne
orientované trhové hospodárstvo pri vy-
sokej úrovni zamestnanosti, zlepšenie
pracovných a životných podmienok, so-
ciálny pokrok.

Poznámka:

Európska stratégia zamestnanosti (ESZ) vznikla v roku 1997, keď sa členské štáty EÚ zaviazali vytvoriť sú-
bor spoločných cieľov v oblasti politiky zamestnanosti. Jej hlavným cieľom je vytvorenie väčšieho
počtu kvalitnejších pracovných miest v celej EÚ. Teraz je súčasťou stratégie európa 2020 pre hospodár-
sky rast a realizuje sa prostredníctvom európskeho semestra – každoročného postupu presadzovania úzkej
koordinácie politík medzi členskými štátmi EÚ a európskymi inštitúciami.

�

V rámci stratégie európa 2020 pre hospo-
dársky rast bolo vytýčených niekoľko cieľov
týkajúcich sa zamestnanosti, inovácií, vzde-
lávania, sociálneho začlenenia a oblasti klí-
my a energetiky, ktoré by sa mali dosiahnuť
do roku 2020, čím by zabezpečili o. i. vyššiu
mieru zamestnanosti. Všetky členské štáty
prijali vlastné špecifické ciele v každej z tých-
to oblastí.

Medzi právomoci európskej únie patrí koor-
dinácia politík zamestnanosti a sociál-
nych politík členských štátov:
– v európskom parlamente pracuje o. i.

aj Výbor pre zamestnanosť a sociálne
veci;

– Rada európskej únie v zložení zamest-
nanosť, sociálna politika, zdravie a spot-
rebiteľské záležitosti („Rada EPSCO“)
sa zaoberá zvyšovaním zamestnanosti
a zlepšovaním životných a pracovných
podmienok pri súčasnom zabezpečení
vysokej úrovne zdravia ľudí a ochrany
spotrebiteľov v EÚ;

– ďalej je tu európska komisia: útvar eu-
rópskej komisie „Zamestnanosť, so-
ciálne záležitosti a začlenenie“ je zod-
povedný za politiku EÚ v oblasti zamest-
nanosti, sociálnych záležitostí, zručnos-
tí, pracovnej mobility a za súvisiace
programy financovania EÚ;

– Európsky hospodársky a sociálny

Aké zmeny prináša novela zákona o odpadoch a aké povinnosti z nej vyplývajú?
Viac o schválených a pripravovaných predpisoch v odpadovom hospodárstve
a vykonávacích predpisoch sa dozviete na školení s Ing. Petrom Gallovičom.



výbor má šesť sekcií, ktoré sa špecia-
lizujú na konkrétne oblasti; jednou
z nich je „Sekcia pre zamestnanosť,
sociálne veci a občianstvo“.

K dôležitým právnym predpisom EÚ patrí roz-
hodnutie Rady európskej únie z 22. apríla
2013 o usmerneniach pre politiky zamest-
nanosti členských štátov (2013/208/EÚ).
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Poznámka:

Politika v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí patrí v prvom rade do právomoci národných vlád. Fi-
nancovanie zo strany EÚ toto úsilie podporuje a dopĺňa.

Politika v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí sa zameriava na riešenie dôsledkov demogra-
fických zmien, a to:
– uľahčením prechodu zo škôl do zamestnania,
– uľahčením hľadania si zamestnania,
– modernizáciou systémov sociálneho zabezpečenia,
– zjednodušením pohybu pracovníkov v rámci EÚ,
– zmiernením chudoby,
– ochranou osôb so zdravotným postihnutím.

EÚ tiež:
– koordinuje a monitoruje vnútroštátne politiky,
– podporuje členské štáty, aby si vymieňali najlepšie postupy v oblasti sociálneho začlenenia, chudoby

a dôchodkov,
– podporuje odbornú prípravu, rozvoj zručností a podnikania,
– prijíma právne predpisy v oblasti práv zamestnancov, boja proti diskriminácii v zamestnaní, koordinácie

systémov sociálneho zabezpečenia, a zároveň monitoruje ich vykonávanie.

Európska komisia podporuje vlády členských štátov, aby:
– vytvárali pracovné príležitosti,
– znižovali rozdiely na pracovnom trhu,
– podnecovali hospodársku konkurencieschopnosť,
– monitorovali svoje politiky zamestnanosti.

�

3. Aktuálne k vývoju zamestnanosti a k sociálnym
záležitostiam v SR aj z daňového aspektu

„Národná stratégia zamestnanosti Slo-
venskej republiky do roku 2020“ je nadre-
zortným dokumentom, ktorý aj s prispením
sociálnych partnerov, samospráv a odbor-
nej verejnosti prináša riešenia pre podpo-
ru rastu zamestnanosti. Materiál „Informá-
cia o vyhodnotení plnenia Národnej straté-
gie zamestnanosti Slovenskej republiky do

roku 2020“ bol vzatý na vedomie vládou SR
na jej rokovaní dňa 30. 6. 2016.

„Akčný plán na posilnenie integrácie
dlhodobo nezamestnaných na trh prá-
ce v Slovenskej republike“ popisuje
konkrétne opatrenia na dosiahnutie tohto
cieľa.

Nepremeškajte školenie s Ing. Makaturom a Mgr. Hudecovou zamerané na novú
legislatívu v ochrane osobných údajov a kyberbezpečnosti. Získajte potrebné
informácie o nových nariadeniach a vyhnite sa neželanému úniku dôležitých dát.



Z dôležitých dokumentov v sociálnej sfére
spomeňme ešte aspoň „Národné priority

rozvoja sociálnych služieb na roky 2015
– 2020“.
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Miera nezamestnanosti
V júni 2017 miera evidovanej nezamestna-
nosti dosiahla hodnotu 6,90 %. Medzime-
sačne, v porovnaní s májom 2017 (7,35 %)
poklesla o 0,45 percentuálneho bodu (p. b.).
Medziročne poklesla o 2,55 p. b. (v júni
2016 to bolo 9,45 %).

V septembri 2017 miera evidovanej neza-
mestnanosti dosiahla hodnotu 6,42 %.
Medzimesačne, v porovnaní s augustom
2017 (6,54 %) poklesla o 0,12 percentu-
álneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla
o 3,00 p. b. (v septembri 2016 predstavova-
la 9,42 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamest-
nanie v septembri 2017 dosiahol 175 021
osôb. Medzimesačne, v porovnaní s au-
gustom 2017 (178 253 osôb), poklesol
o 3 232 osôb (o 1,81 %). Medziročne pokle-
sol o 80 898 osôb, čo je o 31,61 % menej
(v septembri 2016 to bolo 255 919 osôb).
Miera nezamestnanosti vypočítaná z cel-
kového počtu uchádzačov o zamestnanie
dosiahla v septembri 2017 úroveň 7,59 %.
Medzimesačne, v porovnaní s augustom
(7,70 %) poklesla o 0,11 p. b.. Medziročne
poklesla o 3,24 p. b. (v septembri 2016 to
bolo 10,83 %).

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky
za predchádzajúci kalendárny rok
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a ro-
diny SR (ďalej aj „MPSVR SR“, resp. „mi-
nisterstvo“) každoročne pripravuje a pred-
kladá Správu o sociálnej situácii oby-
vateľstva Slovenskej republiky za pred-
chádzajúci kalendárny rok na rokovanie
vlády SR, Hospodárskej a sociálnej rady
SR a Výboru Národnej rady SR pre sociál-
ne veci.

Správa za rok 2016 (ďalej aj „správa“) bola
vzatá na vedomie na rokovaní vlády SR
24. júla 2017. Aspoň stručne k jej niektorým
častiam: Prvá kapitola správy poskytuje
stručný prehľad o stave makroekonomiky
a demografickom vývoji v Slovenskej re-
publike. Obsah druhej kapitoly predstavuje
analýza vývoja na trhu práce a legislatív-
nych zmien v oblasti služieb zamestnanosti,
ako aj pracovnoprávnych vzťahov, ďalej
hodnotenie jednotlivých nástrojov aktívnej

politiky trhu práce, mzdového vývoja, ako
aj pracovných podmienok v rámci kolektív-
neho vyjednávania a bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci. Tretia kapitola sa zaoberá
stavom a zmenami v systéme sociálnej
ochrany v roku 2016, analýzou jednotli-
vých prvkov sociálneho poistenia, dô-
chodkového sporenia, systému štátnej
sociálnej podpory a sociálnej pomoci.

V správe sa o. i. konštatuje, že napriek
spomaleniu tempa rastu hospodárstva
dochádzalo počas celého roka 2016 k ďal-
šiemu zlepšovaniu situácie na trhu práce:
k rastu celkovej zamestnanosti, ako aj po-
klesu miery nezamestnanosti. Priemerný
počet ekonomicky aktívnych obyvateľov
SR v roku 2016 podľa výberového zisťovania
pracovných síl ŠÚ SR medziročne vzrástol
o 0,7 %, resp. o 19,8 tis. osôb na 2 758,1 tis.
osôb.

Počas jediného dňa s RNDr. Jozefom Mihálom sa dozviete všetko podstatné,
čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2017/2018 – roč-
né zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO a legislatívne zmeny.



Pre zaujímavosť:

V roku 2016 v priemere bolo na úrady PSVR nahlásených najviac voľných pracovných miest pre operátorov
a montérov strojov a zariadení (30,79 %), pre kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov (19,11 %) a pre
pracovníkov v službách a obchode (16,05 %).

�
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Aktívne opatrenia trhu práce
Trh práce aj v roku 2016 pozitívne ovplyv-
ňovali aktívne opatrenia trhu práce podľa
zákona o službách zamestnanosti s cieľom
posilniť motiváciu zamestnávateľov vytvá-
rať nové pracovné miesta pre uchádzačov
o zamestnanie (ďalej aj „UoZ“) a podporiť
udržanie zamestnanosti v malých alebo
stredných podnikoch. Väčšina z týchto ak-
tívnych opatrení sa realizovala prostredníc-
tvom národných projektov, ktoré sú finan-
cované zo zdrojov európskeho sociálneho
fondu a spolufinancované zo zdrojov štát-
neho rozpočtu. V roku 2016 bolo podpore-
ných celkovo 1 016 233 UoZ, ako aj záu-
jemcov o zamestnanie, resp. zamestnan-
cov v celkovej sume viac ako 171 mil. eur.
V roku 2016 Sociálna poisťovňa evidovala
priemerne mesačne 172 907 zamestnávate-
ľov (ich počet medziročne vzrástol o 3,6 %),
ktorí zamestnávali zamestnancov priemerne
mesačne v 1 851 229 právnych vzťahoch
s pravidelným mesačným príjmom a v 56 395
právnych vzťahoch s nepravidelným príj-
mom. Okrem týchto právnych vzťahov za-
mestnávatelia zamestnávali zamestnancov
na dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru, t. j. dohody o vykonaní
práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody
o brigádnickej práci študentov, v členení na
pravidelný mesačný príjem a nepravidelný

príjem, ktorých počet dosiahol v roku 2016
v priemere mesačne 434 795. Sociálna po-
isťovňa v roku 2016 evidovala priemerne me-
sačne 213 429 povinne sociálne poistených
samostatne zárobkovo činných osôb.

Priemerná mesačná nominálna mzda
(podľa štvrťročného štatistického výkaz-
níctva) zamestnanca v hospodárstve sa
v priemere za rok 2016 medziročne zvýšila
o 3,3 % na hodnotu 912 eur. Reálna mzda
po zohľadnení vývoja spotrebiteľských cien
vzrástla viac, a to o 3,8 %.

Dňa 18. júna 2016 nadobudol účinnosť zá-
kon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolu-
práci pri vysielaní zamestnancov na výkon
prác pri poskytovaní služieb a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa
menil a doplnil zákon č. 311/2001 Z. z. Zá-
konník práce v znení neskorších predpisov.
V tejto súvislosti je potrebné poukázať na
zákon č. 82/2017 Z. z.

Sociálnu ochranu na Slovensku zabezpe-
čuje – ako už bolo uvedené - systém so-
ciálneho zabezpečenia, ktorý pozostáva
zo sociálneho poistenia, dôchodkového
sporenia, štátnej sociálnej podpory a so-
ciálnej pomoci.

Jednou z foriem, ako dostať produkt/službu priamo k zákazníkovi, je emočný
marketing. O tom, ako dokáže práve emočný marketing intenzívnejšie pod-
nietiť nákupné správanie zákazníkov, vás informuje lektor Ing. Dávid Vrtaňa.

3.1. K zmenám v sociálnom poistení od r. 2016
S účinnosťou od 1. januára 2016 sa záko-
nom č. 407/2015 Z. z., novelou zákona
o sociálnom poistení, zvýšilo materské

(§ 53) zo 65 % na 70 % denného vymeria-
vacieho základu alebo pravdepodobného
denného základu.



K ďalšiemu zvýšeniu, a to zo 70 % na 75 %
denného vymeriavacieho základu alebo
pravdepodobného denného základu došlo
k 1. máju 2017 zákonom č. 85/2017 Z. z.

Zákonom č. 140/2015 Z. z., novelou záko-
na o sociálnom poistení, bol účinnosťou od
1. januára 2016 zavedený vyrovnávací
príplatok, na ktorý má nárok poberateľ slo-
venského starobného dôchodku, poberajú-
ci aj český starobný dôchodok, po splnení
zákonom ustanovených podmienok; úhrn
súm týchto dôchodkov je z dôvodu rozdiel-
nych právnych úprav dôchodkového pois-
tenia v jednotlivých štátoch po rozdelení
ČSFR nižší, ako by bola suma dôchodku,
ak by sa priznal poistencovi výlučne podľa
právnych predpisov Slovenskej republiky
s prihliadnutím na celú dobu dôchodkové-
ho poistenia (zabezpečenia), a to tak pred,
ako aj po rozdelení ČSFR. Vyrovnávací
príplatok sa poskytuje práve vo výš-
ke rozdielu medzi týmito dôchodkami.
Principiálne rovnaká právna úprava, len
v opačnom zmysle, bola prijatá v Českej re-
publike. Dodajme, že na základe zákona
č. 266/2017 Z. z., novely zákona o sociálnom
poistení, dochádza ku rozšíreniu okruhu
poberateľov vyrovnávacieho príplatku – ná-
rok vznikne aj poistencom, ktorým bol prizna-
ný slovenský predčasný starobný dôcho-
dok a český starobný dôchodok.

Zákonom č. 378/2015 Z. z., novelou záko-
na o sociálnom poistení, bola skupina po-
istencov štátu rozšírená o vojakov dob-
rovoľnej vojenskej prípravy.

Na základe zákona č. 287/2016 Z. z., ktorým
sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskyto-
vaní vianočného príspevku niektorým pobe-
rateľom dôchodku a o doplnení niektorých

zákonov v znení n. p. sa opätovne jednora-
zovo zvýšila suma vianočného príspevku.

Zákonom č. 285/2016 Z. z., novelou záko-
na o sociálnom poistení, sa ustanovila mini-
málna miera zvyšovania dôchodkových
dávok (okrem vyrovnávacieho príplatku)
a úrazovej renty v roku 2017. V záujme to-
ho, aby sa zabezpečilo zvyšovanie dôchod-
kových dávok v istej primeranej a dôchod-
covskou verejnosťou akceptovateľnejšej su-
me, pevná suma zvýšenia sa v roku 2017
určila prostredníctvom 2 % z priemernej su-
my daného druhu dôchodku.

Zákonom č. 285/2016 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociál-
nom poistení v znení neskorších predpisov
a ktorým sa mení zákon č. 462/2003 Z. z.
o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej ne-
schopnosti zamestnanca a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa zvýšila maximálna hranica
denného vymeriavacieho základu na ur-
čenie výšky nemocenských dávok z pô-
vodného 1,5 na 2-násobok priemernej
mzdy spred dvoch rokov (t. j. nemocenské-
ho, materského, ošetrovného a vyrovnáva-
cej dávky, ako aj náhrady príjmu pri dočas-
nej pracovnej neschopnosti); zároveň došlo
k zmrazeniu koeficientov redukcie a dopo-
čtu priemerného osobného mzdového bodu
na úrovni roku 2016.

Opatrením ministerstva č. 269/2016 Z. z.
sa dôchodkový vek na kalendárny rok
2017 určil na 62 rokov a 76 dní.

Úloha upraviť dôchodkový vek a referenč-
ný vek na rok 2017 vyplýva MPSVR SR
z ustanovení § 65a zákona o sociálnom po-
istení.
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Novela zákona o archívoch a registratúrach priniesla do oblasti správy dokumen-
tov niekoľko podstatných zmien. Informácie o platných právnych predpisoch tý-
kajúcich sa správy registratúry získate na školení s PhDr. Máriou Munkovou.



Upozornenie!

Dodajme, že od 1. januára 2018 je dôchodkový vek ustanovený na 62 rokov a 139 dní.
�
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Zákonom č. 355/2016 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o pe-
ňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺ-
ňajú niektoré zákony sa s účinnosťou od
1. januára 2017 v zákone o sociálnom pois-
tení odstránila hranica 12 rokov na účely
platenia poistného na dôchodkové pois-
tenie za fyzické osoby, ktorým sa posky-
tuje peňažný príspevok na opatrovanie
alebo ktoré majú podľa zmluvy o výkone
osobnej asistencie vykonávať osobnú
asistenciu ťažko zdravotne postihnutej
fyzickej osobe v rozsahu najmenej 140
hodín mesačne a z tohto dôvodu podali pri-
hlášku na dôchodkové poistenie. Štát pre-
vzal na seba povinnosť platiť za tieto osoby
poistné na dôchodkové poistenie počas
celého obdobia opatrovania ťažko zdra-
votne postihnutých. V správe sa uvádza,
že toto obdobie sa im započíta na účely náro-
kov na dôchodkové dávky (napríklad, ak

budú túto činnosť vykonávať najmenej tridsať
rokov, za predpokladu splnenia všetkých zá-
konných podmienok im vznikne nárok na mi-
nimálny dôchodok).

Zo systému nemocenského poistenia sa
poskytujú dávky: nemocenské (zamestnan-
covi poskytované od 11. dňa trvania dočas-
nej pracovnej neschopnosti), ošetrovné, ma-
terské a vyrovnávacia dávka. Na nemocen-
ské dávky vyplatila podľa správy v roku 2016
Sociálna poisťovňa 473,89 mil. eur, pričom
došlo k miernemu medziročnému náras-
tu. Vzrástol aj objem dôchodkových dávok.
V porovnaní so stavom k 31. decembru 2015
bol počet vyplatených dôchodkov v decembri
2016 vyšší o takmer 26 tisíc, čo predstavuje
medziročný nárast o 1,6 %. Podľa správy
priemerná výška (sólo) dôchodku k 31. 12.
2016 predstavovala 417 €; v prípade staro-
bného dôchodku vyplácaného v súbehu
s vdovským (ženy) 456 € a ak išlo o starobný
dôchodok vyplácaný v súbehu s vdoveckým
(muži) 532 €.

Upozornenie!

Sociálna poisťovňa bude v období od 1. januára 2018 do 31. októbra 2018 prepočítavať starobné dôchod-
ky tzv. starodôchodcom, čiže dôchodcom, ktorým bol priznaný dôchodok podľa predpisov účinných pred
1. januárom 2004, ak sú splnené zákonné podmienky, a to bez žiadosti. Týka sa to osôb, ktoré dosahovali
v období pred dovŕšenímdôchodkového veku nadpriemerné príjmy a ktorých suma starobného dôchodku by
bola vyššia, ak by bola vypočítaná podľa zákona o sociálnom poistení k 1. januáru 2004, nie podľa zákona
č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení n. p.

�

V roku 2016 predstavoval priemerný me-
sačný počet poberateľov dávky v neza-
mestnanosti 34 878 osôb, pričom došlo ku
nárastu o necelé 1 % oproti priemernému
mesačnému počtu v roku 2015. Priemerná

mesačná výška dávky v roku 2016 bola
367,90 eura, čo je o 6,9 % viac než vež
v roku 2015. V ďalšom texte bude zmienka
o aktuálnej legislatívnej zmene s cieľom
rozšíriť okruh poberateľov tejto dávky.

Od mája 2018 sa výrazne mení legislatíva v ochrane osobných údajov. Už
28. 11. 2017 sme pripravili webinár pre personalistov a mzdárov zameraný na
najdôležitejšie nariadenia zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.



3.2. Dôchodkové sporenie
Starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)
je financované z príspevkov na starobné dô-
chodkové sporenie (ďalej len „príspevky“),
odvádzaných na osobné dôchodkové účty
sporiteľov. Najväčší podiel na slovenskom
trhu starobného dôchodkového sporenia
v roku 2016 si zachovali spoločnosti Allianz
– Slovenská d. s. s., a. s. a Axa d. s. s., a. s.
Počet sporiteľov starobného dôchodkového
sporenia predstavoval k 31. 12. 2016 okolo
1,3 mil.

K 31. decembru 2016 pôsobili na sloven-
skom trhu doplnkového dôchodkového
sporenia 4 doplnkové dôchodkové spoloč-
nosti, a to: AXA d. d. s., a.s., Bratislava, Do-
plnková dôchodková spoločnosť Tatra ban-
ky, a.s., Bratislava, NN Tatry – Sympatia
d. d. s., a.s., Stabilita, d. d. s., a. s., Košice.
Podľa správy počet účastníkov III. piliera
s nenulovým majetkom na príspevkovom
dôchodkovom účte k 31. 12. 2016 predsta-
voval približne 725 tisíc.
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Upozornenie!

V dôchodkovom sporení (II. a III. pilier) k žiadnym významnejším legislatívnym zmenám v roku 2016 nedošlo.
Zo zmien v roku 2017 možno upozorniť na oznámenie ministerstva č. 194/2017 Z. z. o vydaní opatrenia
z 28. júna, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu s účinnosťou od 1. 2. 2018, ako aj oznámenie minis-
terstva č. 195/2017 Z. z. o vydaní opatrenia z 28. júna 2017, ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchod-
koch zo starobného dôchodkového sporenia s tou istou účinnosťou od 1. 2. 2018. Ďalej je to novela zákona
o starobnom dôchodkovom sporení č. 97/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. februára 2018, ktorá sa týka najmä
vyplácania dôchodkov z II. piliera.

�

3.3. Štátna sociálna podpora
Ako už bolo uvedené, ide o podporu
predovšetkým prostredníctvom systé-
mu štátnych sociálnych dávok:
– prídavok na dieťa,
– príplatok k prídavku na dieťa,
– rodičovský príspevok,
– príspevok na starostlivosť o dieťa,
– príspevok pri narodení dieťaťa,
– príspevok na viac súčasne narodených

detí,
– príspevok na pohreb,
– príplatok k dôchodku polit. väzňom,
– príspevok športovému reprezentantovi.

Podľa správy v roku 2016 v priemernom
mesačnom vyjadrení poberalo prídavok
na dieťa 653 218 poberateľov, a to na
1 089 750 nezaopatrených detí. Priemer-
ný mesačný počet poberateľov medziročne
poklesol o 6 306 a priemerný mesačný po-
čet nezaopatrených detí medziročne pokle-
sol o 10 843. Suma vyplatená na prídavok
na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa v ro-
ku 2016 predstavovala 312 926 339 eur,
čo predstavuje oproti roku 2015 pokles
o 2 438,6 tis. eur. Jeho aktuálna výška
predstavuje 23,52 € mesačne.

Upozornenie!

Opatrením MPSVR SR č. 234/2017 Z. z. zo 16. augusta 2017, ktoré nadobudne účinnosť 1. januára 2018 sa
suma prídavku na dieťa zvyšuje na 23,68 eura a suma príplatku k prídavku na dieťa na 11,10 eura.

�

Od mája 2018 nadobúda platnosť nový zákon o ochrane osobných údajov a na-
riadenie GDPR. O tom, aké zmeny prináša nová legislatíva pre školy a školské
zariadenia, vás informuje JUDr. Marcela Macová už začiatkom decembra.



Poznámka:

Pripomeňme si, že rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe
na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak má dieťa dl-
hodobo nepriaznivý zdravotný stav (oprávnenou osobou je rodič dieťaťa alebo iná fyzická osoba, ktorej bolo
dieťa rozhodnutím súdu zverené do starostlivosti - tejto osobe príspevok patrí tri roky od právoplatnosti roz-
hodnutia súdu, maximálne do šiestich rokov veku dieťaťa).

�
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Oprávnená osoba môže v období pobera-
nia rodičovského príspevku vykonávať
zárobkovú činnosť akoukoľvek formou
a dosahovať z nej príjem bez ohľadu na
jeho výšku.

Rodičia v čase vykonávania zárobkovej čin-
nosti môžu zabezpečiť starostlivosť o svoje
dieťa buď druhým rodičom, starým rodičom,

inou plnoletou fyzickou osobou alebo umies-
tnením dieťaťa v zariadení súkromnom, cir-
kevnom či štátnom, vrátane materských škôl.

Vzhľadom na to, že (ani) pre rok 2016 ne-
došlo k úprave súm životného minima, ne-
zmenila sa ani suma určená Opatrením
MPSVR SR č. 451/2013 Z. z. 203,20 eura
mesačne.

Upozornenie!

K 1. máju 2017 bol rodičovský príspevok zvýšený na 213,20 eura mesačne. Na základe Opatrenia MPSVR
SR č. 233/2017 Z. z. zo 16. augusta 2017 s účinnosťou od 1. januára 2018 bude suma rodičovského príspev-
ku predstavovať 214,70 eura mesačne.

�

Poskytovaním príspevku na starostlivosť
o dieťa štát prispieva rodičovi alebo fyzickej
osobe, ktorej je dieťa zverené do starostli-
vosti, na úhradu výdavkov vynaložených na
starostlivosť o dieťa.

Príspevok na starostlivosť o dieťa – sociál-
na, nie štátna sociálna dávka - sa poskytuje
do troch rokov veku dieťaťa alebo do šies-
tich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaz-
nivým zdravotným stavom, ak je v čase vý-
konu pracovnej činnosti alebo počas denné-
ho štúdia zabezpečená starostlivosť o dieťa
inou právnickou osobou alebo fyzickou

osobou, napr. umiestením dieťaťa v zariade-
ní (detské jasle, materská škola). Zákonom
č. 347/2015 Z. z., ktorý menía dopĺňa zákon
č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostli-
vosť o dieťa a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov
sa s účinnosťou od 1. januára 2016 o. i.
zjednodušilo poskytovanie príspevku (zru-
šená povinnosť platiteľovi mesačne preuka-
zovať skutočnú výšku úhrad), zvýšila maxi-
málna mesačná suma príspevku z 230 eur
na 280 eur, ak starostlivosť zabezpečuje
napr. súkromné zariadenie, fyzická osoba
na základe živnosti, občianske združenie.

3.4. Sociálna pomoc
Sociálnu pomoc poskytuje štát prostredníc-
tvom pomoci v hmotnej núdzi, dotácií pre
dieťa v hmotnej núdzi, náhradného vý-

živného, opatrení sociálno-právnej ochra-
ny detí a sociálnej kurately, príspevkov na
podporu náhradnej starostlivosti o deti,

Aké zmeny čakajú mzdových účtovníkov už budúci rok? Nepremeškajte prak-
tický seminár Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti za rok 2017 a zmeny od 1. 1. 2018 s Júliou Pšenkovou.



kompenzácií sociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia, so-
ciálnych   služieb,   ako   aj   dotácií   na

podporu rozvoja sociálnej oblasti v rám-
ci rozpočtovej kapitoly MPSVR SR.
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Poznámka:

Pripomeňme si, že pomoc v hmotnej núdzi pozostáva podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dávky v hmotnej núdzi, ochranného príspevku, aktivač-
ného príspevku, príspevku na nezaopatrené dieťa a príspevku na bývanie.

�

Ochranný príspevok je určený na zabez-
pečenie osobitných výdavkov členov do-
mácností, ktorí nemajú možnosť zabezpe-
čiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou
prácou - poskytuje sa za zákonom stano-
vených podmienok, napr. osobe s nepriaz-
nivým zdravotným stavom. Podľa správy
v roku 2016 bol nárok na ochranný príspe-
vok priznaný členom domácností v prieme-
re mesačne 21 927 krát.

Aktivačný príspevok je určený na podporu
získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýše-
nia vedomostí, odborných zručností, prak-
tických skúseností a pracovných návykov
za účelom zvýšenia pracovného uplatnenia
na trhu práce. V roku 2016 bol podľa správy
aktivačný príspevok priznaný v priemere
mesačne 45 846 členom domácností. V po-
rovnaní s rokom 2015 bol zaznamenaný
medziročne pokles počtu priznaných náro-
kov na aktivačný príspevok o 14 %.

Súbeh pomoci v hmotnej núdzi, príjmu zo
zamestnania a osobitného príspevku - to-
to opatrenie je určené na motiváciu dlhodobo
nezamestnaných a dlhodobo neaktívnych
osôb uplatniť sa na trhu práce. Príjemca po-
moci v hmotnej núdzi, ktorý sa zamestná
a má príjem v rozsahu od polovice mini-
málnej mzdy do dvojnásobku minimálnej
mzdy, môže počas dvanástich mesiacov
poberať osobitný príspevok súbežne so

mzdou (6 mesiacov v sume 126,14 eura a 6
mesiacov v sume 63,07 eura). V roku 2016
bol osobitný príspevok poskytnutý priemerne
mesačne 9 411 osobám.

Opatrenia sociálno-právnej ochrany de-
tí a sociálnej kurately sa vykonávajú pre
dieťa, plnoletú fyzickú osobu, rodinu, prí-
padne skupinu alebo komunitu v zmysle
zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Cieľom je najmä za-
bezpečiť predchádzanie vzniku krízových
situácií v rodine a ochranu práv i právom
chránených záujmov detí.

Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na
podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
v znení neskorších predpisov upravuje po-
skytovanie príspevkov, ktorými štát pod-
poruje náhradnú starostlivosť o dieťa, ako
sociálnych dávok, ak náhradnú starostli-
vosť o dieťa vykonáva osobne na základe
rozhodnutia súdu alebo na základe rozhod-
nutia príslušného orgánu iná fyzická osoba
ako rodič. Je potrebné poukázať na zvýše-
nie týchto príspevkov Opatrením MPSVR
SR č. 206/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. sep-
tembra 2017.

Na zmiernenie alebo prekonanie sociál-
neho dôsledku ťažkého zdravotného

Podávanie daňového priznania je už za rohom. Uľahčite si tento proces a príďte
na školenie vedené Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vám na vzore tlačiva
ukáže, ako takéto priznanie vyplniť.



postihnutia sa poskytujú peňažné prí-
spevky na kompenzáciu podľa zákona
č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu ťažkého zdravotného pos-
tihnutia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďa-
lej aj „zákon o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu“) alebo sociálne služby
podľa zákona č. 448/2008 Z. z. v znení n. p.
Tento zákon upravuje právne vzťahy pri po-
skytovaní sociálnych služieb, financovanie
sociálnych služieb a dohľad nad ich posky-
tovaním. V zmysle § 19 zákona č. 447/2008
Z. z. medzi jednorazové peňažné príspev-
ky na kompenzáciu o. i. patria:
– peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
– peňažný príspevok na opravu pomôcky,
– peňažný príspevok na kúpu zdvíhacie-

ho zariadenia,
– peňažný príspevok na kúpu osobného

motorového vozidla,
– peňažný príspevok na úpravu bytu,
a opakovanými o. i. sú:
– peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
– peňažný príspevok na opatrovanie.

V roku 2016 boli podľa správy na pe-
ňažné príspevky na kompenzáciu vyna-
ložené finančné prostriedky v celkovej su-
me 226 493 295 eur. Pri porovnávaní s ro-
kom 2015 došlo k miernemu poklesu o cca
5 mil. eur.

Peňažný príspevok na opatrovanie, ako je-
diný peňažný príspevok na kompenzáciu,
sa neposkytuje fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím, ale priamo fyzic-
kej osobe, ktorá fyzickú osobu s ťažkým
zdravotným postihnutím opatruje. V roku
2016, a to dňa 30. 11., bola prijatá novela
zákona o peňažných príspevkoch na kom-
penzáciu, ktorá s účinnosťou od 1. januára

2017 ustanovuje výhodnejšie podmienky po-
skytovania peňažného príspevku na opatro-
vanie pre opatrovateľov, ktorí nepoberajú
žiadnu z dôchodkových dávok - zvýšila
sa suma peňažného príspevku na opat-
rovanie tejto skupine poberateľov a sú-
časne sa zvýšila ochrana príjmu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
z 1,4 - násobku na 1,7-násobok sumy ži-
votného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu.

Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplne-
ní zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení ne-
skorších predpisov (ďalej aj „zákon o so-
ciálnych službách“) sa sociálna služba
poskytuje ambulantnou formou, terénnou
formou, pobytovou formou alebo inou for-
mou podľa nepriaznivej sociálnej situácie
a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba
zdržiava. Druhy sociálnych služieb sú
vymenované v § 12.

Podľa § 3 ods. 3 zákona o sociálnych
službách poskytovateľom sociálnej služby
je za podmienok ustanovených týmto záko-
nom obec, právnická osoba zriadená obcou
alebo založená obcou, právnická osoba zria-
dená vyšším územným celkom alebo za-
ložená vyšším územným celkom (ďalej len
„verejný poskytovateľ sociálnej služby“)
a iná osoba (ďalej len „neverejný poskyto-
vateľ sociálnej služby“).

Sociálne služby ako služby verejného
záujmu sú poskytované bez dosiahnutia
zisku, avšak zákon umožňuje aj posky-
tovanie sociálnych služieb v rámci živ-
nosti alebo podnikania, t. j. s cieľom do-
siahnuť zisk.
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Už začiatkom decembra sa uskutočníwebinár: Ochrana osobných údajov v roku
2018 pre marketérov, kde vás informujeme o najdôležitejších nariadeniach vyplý-
vajúcich z nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.



Pri financovaní sú neverejní poskytovatelia
rozlišovaní z hľadiska, či majú neziskový
charakter alebo či ide o podnikateľské sub-

jekty, nakoľko nie je možné z verejných zdro-
jov podporovať poskytovateľov, ktorí služby
poskytujú za účelom dosiahnutia zisku.

Pracovné právo � Aktuálne k zamestnanosti

163

P

Poznámka:

V roku 2016 bola opatrovateľská služba (v domácnosti) poskytovaná zo strany obcí, t. j. verejných poskyto-
vateľov prostredníctvom 5 590 zamestnancov 13 155 fyzickým osobám. Príjmy z úhrad od prijímateľov tejto
služby pokrývali 17,8 % bežných výdavkov obcí na opatrovateľskú službu. Podľa správy k 31. 12. 2015 mala
Slovenská republika 5 426 252 obyvateľov, z toho 50 165 prijímateľom (0,92 %) boli poskytované služby
v 1 255 zariadeniach sociálnych služieb.

�

Zákon o sociálnych službách bol výraznej-
šie novelizovaný o. i. zákonom č. 40/2017
Z. z. s účinnosťou od 1. 3. 2017. Cieľom no-
velizácie bolo riešenie najmä dvoch okru-
hov problémov, resp. právnych úprav:
1. ako sociálna služba sa novo ustano-

vuje poskytovanie starostlivosti
o dieťa do troch rokov veku najmä
v čase, keď rodič alebo iná osoba, ktorá
má toto dieťa zverené do osobnej sta-
rostlivosti, vykonáva zárobkovú činnosť
alebo študuje - zosúlaďovanie rodinné-
ho života a pracovného života na účely
tohto zákona; Sociálna služba je odbor-
ná činnosť, obslužná činnosť alebo
ďalšia činnosť, alebo súbor týchto
činností, ktoré sú zamerané o. i. na:
- prevenciu vzniku nepriaznivej so-

ciálnej situácie, riešenie nepriazni-
vej sociálnej situácie alebo zmierne-
nie nepriaznivej sociálnej situácie fy-
zickej osoby, rodiny alebo komunity,

- zachovanie, obnovu alebo rozvoj
schopnosti fyzickej osoby viesť sa-
mostatný život a na podporu jej za-
členenia do spoločnosti,

- zabezpečenie nevyhnutných pod-
mienok na uspokojovanie základ-
ných životných potrieb fyzickej osoby,

- riešenie krízovej sociálnej situácie
fyzickej osoby a rodiny,

- prevenciu sociálneho vylúčenia fy-
zickej osoby a rodiny,

- zosúlaďovanie rodinného života
a pracovného života (po tejto nove-
lizácii).

2. problematika spolufinancovania so-
ciálnych služieb na lokálnej úrovni zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom roz-
počtovej kapitoly MPSVR SR v záujme
zabezpečenia účelnosti a efektívnosti.
Financovanie sociálnych služieb upra-
vuje § 71 a určovanie výšky úhrady
za neprijímateľmi týchto služieb § 72
zákona.
Novo sa uložila povinnosť (napr. § 9
ods. 4) pre poskytovateľov sociálnej
služby, a to tak pre verejných poskyto-
vateľov, ako aj pre neverejných poskyto-
vateľov, (aj) v dennom stacionári a za-
riadení starostlivosti o deti do troch ro-
kov veku dodržiavať v dennom sta-
cionári maximálny počet prijímateľov
sociálnej služby na jedného svojho za-
mestnanca a minimálny percentuálny
podiel odborných zamestnancov na cel-
kovom počte zamestnancov, a to podľa
doplnenej prílohy zákona č. 1 s tým, že
sa zároveň precizuje právna úprava
neobsadeného miesta v zariadení na
účely zúčtovania a vrátenia finančných
príspevkov.

Aké sú najčastejšie chyby obchodníkov a ako sa im vyhnúť? Nepremeškajte
praktické školenie s Ing. Ľubomírom Havierníkom, ktorý posunie vaše ob-
chodné zručnosti na vyššiu úroveň.



Podľa § 7 poskytovateľ sociálnej služby
je povinný
a) prihliadať na individuálne potreby prijí-

mateľa sociálnej služby,
b) aktivizovať prijímateľa sociálnej služby

podľa jeho schopností a možností,
c) poskytovať sociálnu službu na odbornej

úrovni,
d) spolupracovať s rodinou, obcou a komu-

nitou pri utváraní podmienok na návrat

prijímateľa sociálnej služby poskytovanej
v zariadení s celoročnou pobytovou for-
mou do prirodzeného rodinného prostre-
dia alebo komunitného prostredia s pred-
nostným poskytovaním sociálnej služby
terénnou formou, ambulantnou formou
alebo týždennou pobytovou formou, a to
so súhlasom prijímateľa sociálnej služby
a pri rešpektovaní jeho osobných cieľov,
potrieb, schopnostía zdravotného stavu.
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Poznámka:

Podľa § 62 poskytovateľ sociálnej služby uvedený v ods. 3 a 5 môže poskytovať sociálne služby len na zákla-
de zápisu do registra, ktorý vedie vyšší územný celok. V zmysle uvedených ustanovení ide o neverejného
poskytovateľa sociálnej služby.

V zmysle § 67a doplneného odsekom 7 neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je fyzická osoba, je
povinný doručiť vyššiemu územnému celku prehľad o poskytovaní sociálnej služby a ďalšie požadované úda-
je za predchádzajúci kalendárny rok do 15. júla príslušného kalendárneho roka. Novelou boli tiež spresne-
né viaceré ustanovenia; napr. slová „pracovná terapia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem
§ 109 ods. 4 nahrádzajú slovami „rozvoj pracovných zručností“ v príslušnom tvare.

V prechodných ustanoveniach je ďalej o. i. riešená problematika splnenia podmienky odbornej spôsobilosti,
veku, kvalifikačného predpokladu, podmienky zápisu do registra, ďalej povinnosti právnickej osoby vy-
pracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu (prvýkrát za kalendárny rok
2018), ako aj povinnosti fyzickej osoby predložiť vyššiemu územnému celku údaje podľa § 67a ods. 7 (pr-
výkrát za kalendárny rok 2018, ale v určených prípadoch za rok 2016).

�

3.5. Aktívna politika trhu práce a sociálna ochrana z daňového aspektu
V zmysle § 9 ods. 2 písm. d) ZDP sú plnenia
poskytované v rámci aktívnej politiky tr-
hu práce podľa zákona o službách zamest-
nanosti od dane oslobodené, avšak ok-
rem platieb prijatých v súvislosti s výko-
nom činností, z ktorých plynú príjmy
podľa § 6 ZDP (z podnikateľskej, inej samo-
statnej zárobkovej činnosti, prenájmu a z po-
užitia diela a umeleckého výkonu). Vyna-
loženie týchto prostriedkov na dosiahnu-
tie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných
príjmov sa v súlade s § 19 ods. 2 písm. m)
ZDP považuje za daňový výdavok, takže
v konečnom dôsledku majú neutrálny vplyv

na základ dane – na tento cieľ slúži z časo-
vého aspektu aj ustanovenie § 17 ods. 3
písm. h) ZDP.

Platené poistné na sociálne poistenie je
akceptované ako daňový výdavok [§ 19
ods. 3 písm. i), § 6 ods. 9 a 10 ZDP], resp.
v prípade závislej činnosti ako suma zni-
žujúca zdaniteľné príjmy (§ 5 ods. 8 ZDP).

Zároveň poistné platené zamestnávate-
ľom za zamestnanca je (u zamestnanca)
od dane oslobodené v súlade s § 5 ods. 7
písm. e) ZDP.

Hľadáte úplné znenie zákona platné k dnešnému dňu? Nemusíte – sú tu pre
vás www.zakonypreludi.sk.



Všetky dávky nemocenského poistenia, dô-
chodkového poistenia, úrazového poiste-
nia, garančného poistenia a poistenia v ne-
zamestnanosti poskytované Sociálnou po-
isťovňou zo sociálneho poistenia sú od
dane oslobodené v súlade s § 9 ods. 2
písm. a) ZDP. Príjmy od dane oslobodené
sa v daňovom priznaní neuvádzajú. Do
vlastných príjmov manželky (manžela) na
cieľ uplatnenia nezdaniteľnej časti základu
dane na manželku (manžela) sa však zahŕ-
ňajú (§ 11 ods. 4 ZDP). Pri posudzovaní
nároku na daňový bonus sa na tieto príj-
my neprihliada.

V zmysle § 9 ods. 2 písm. a) ZDP od dane
sú oslobodené všetky dôchodky zo staro-
bného dôchodkového sporenia vrátane
plnenia z tohto sporenia podľa § 40 zákona
o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý
upravuje postup v prípade úmrtia sporiteľa
alebo poberateľa starobného dôchodku. Od
1. 1. 2015 sú oslobodené od dane výnosy
z umiestnenia prostriedkov technických
rezerv a od 1. 1. 2016 aj výnosy z investo-
vania majetku. Za zdaniteľný príjem sa po-
važuje suma zo starobného dôchodkového
sporenia vyplatená sporiteľovi za špecific-
kých okolností [podľa § 64a ods. 13 alebo
§ 123ae písm. b), resp. § 123aq cit. zákona
o starobnom dôchodkovom sporení], ak mu
napr. zaniklo právne postavenie sporiteľa -
táto suma sa zdaní prostredníctvom podané-
ho daňového priznania.

Zákonom č. 252/2012 Z. z. bol zavedený
inštitút dobrovoľného príspevku na sta-
robné dôchodkové sporenie a v nadväz-
nosti na to nezdaniteľná časť základu
dane z príjmov fyzickej osoby (§ 11 ods. 8
ZDP) vo forme dobrovoľných príspev-
kov, a to v limitovanej výške a dočasne

(do 31. 12. 2016), takže za rok 2017 sa už
uplatniť nemôže. Zvlášť je potrebné upo-
zorniť, že zároveň sa úhrady dobrovoľ-
ných príspevkov nedajú považovať za
daňovo akceptovaný výdavok, resp. za
sumu znižujúcu príjmy v prípade závis-
lej činnosti. Totiž dôsledne sa rozlišujú
príspevky na SDS povinné a dobrovoľné;
v zmysle § 21 ods. 5 zákona o starobnom
dôchodkovom sporení dobrovoľné príspev-
ky platí sporiteľ, ktorý si platenie týchto prí-
spevkov dohodol v zmluve o starobnom
dôchodkovom sporení, pričom majú priamy
vplyv na stav osobného dôchodkového úč-
tu sporiteľa a platia sa skutočne len na
báze dobrovoľnosti – podľa § 64 ods. 6
písm. f) zákona o starobnom dôchodko-
vom sporení súčasťou zmluvy nemôže
byť sankcia za neplatenie dobrovoľných
príspevkov.

Príspevky na doplnkové dôchodkové
sporenie nie sú daňovými výdavkami, ale
v limitovanej výške (do 180 € za zdaňovacie
obdobie) ich možno uplatniť (od 1. 1. 2014)
ako nezdaniteľnú časť základu dane, ak
v zmysle § 11 ods. 12 ZDP:
a) príspevky na doplnkové dôchodkové

sporenie zaplatil daňovník na základe
účastníckej zmluvy uzatvorenej po
31. decembri 2013 alebo na základe
zmeny účastníckej zmluvy, ktorej sú-
časťou je zrušenie dávkového plánu,

b) daňovník nemá uzatvorenú inú účast-
nícku zmluvu podľa osobitného predpi-
su, teda zákona o doplnkovom dôchod-
kovom sporení, ktorá nespĺňa pod-
mienky uvedené v písm. a).

Príspevky, ktoré platí zamestnávateľ za
zamestnanca na základe zamestnávateľ-
skej zmluvy, predstavujú u zamestnanca
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zdaniteľný príjem, u zamestnávateľa limi-
tovaný daňový výdavok podľa § 19 ods. 3
písm. l) ZDP - najviac vo výške 6 % zo zúč-
tovanej mzdy, náhrady mzdy a odmeny za-
mestnanca, ktorý je účastníkom doplnko-
vého dôchodkového sporenia.

Podľa § 9 ods. 2 písm. h) ZDP sú od dane
oslobodené plnenia z poistenia osôb ok-
rem plnenia z poistenia pre prípad dožitia
určitého veku a plnenia z doplnkového
dôchodkového sporenia. Z doplnkového
dôchodkového sporenia sa po splnení pod-
mienok ustanovených zákonom o doplnko-
vom dôchodkovom sporení vyplácajú tieto
dávky:
– doplnkový starobný dôchodok, a to vo

forme doživotného doplnkového staro-
bného dôchodku alebo dočasného do-
plnkového starobného dôchodku,

– doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo
forme doživotného doplnkového výslu-
hového dôchodku alebo dočasného
doplnkového výsluhového dôchodku,

– jednorazové vyrovnanie,
– predčasný výber.

Plnenia z doplnkového dôchodkového
sporenia podliehajú zdaneniu, predstavu-
jú príjem z kapitálového majetku a daň
z nich vyberá zrážkou vyplácajúci subjekt
[§ 7 ods. 3 a § 43 ods. 3 písm. e) ZDP]. Zá-
kladom dane je v zmysle § 43 ods. 4 a 5
ZDP plnenie znížené o zaplatené vklady
alebo poistné, pričom v ustanovení § 43
ods. 5 je upravený postup v prípade pred-
davkovo uskutočňovaných výplat, a to

v nadväznosti na údaje vyhlasované ŠÚ
SR. V konečnom dôsledku sa zdaní len prí-
slušný rozdiel, výnos. Daňovník nemôže
(od roku 2011) tento príjem zdanený
zrážkou uviesť v daňovom priznaní a zra-
zenú sumu odpočítať od výslednej dane
vyčíslenej v daňovom priznaní. V prípa-
de vyplatenia predčasného výberu je v sú-
lade s § 11 ods. 13 ZDP je daňovník povin-
ný podať daňové priznanie a spätne si
zvýšiť základ dane do troch zdaňovacích
období od skončenia zdaňovacieho obdo-
bia, v ktorom bola táto suma vyplatená.

Súčasť systému sociálnej ochrany na Slo-
vensku tvorí aj štátna sociálna podpora,
a to predovšetkým podpora štátu rodinám
s nezaopatrenými deťmi. Okrem štátnych
sociálnych dávok určených takýmto ro-
dinám ide aj o ďalšie štátne sociálne dáv-
ky (ale príspevok na starostlivosť o dieťa
je sociálnou dávkou). Tieto plnenia sú
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) ZDP od dane
oslobodené. Na cieľ uplatnenia nezdaniteľ-
nej časti základu dane na manželku daňov-
níka sa štátne sociálne dávky do vlastných
príjmov manželky (manžela) nezahŕňajú,
ale sociálne dávky sa zahŕňajú.

Štát poskytuje sociálnu pomoc najmä pro-
stredníctvom dávok v hmotnej núdzi, ná-
hradného výživného, príspevkov na kom-
penzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia a podobne. Sú od
dane oslobodené podľa § 9 ods. 2 písm. b)
ZDP, ale do vlastných príjmov manželky (-la)
patria.
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Upozornenie!

Zdaneniu nepodlieha ani príspevok na osobnú asistenciu, ktorý dostane osoba s ťažkým zdravotným postih-
nutím; na druhej strane príjmy osobných asistentov dosiahnuté za osobnú asistenciu vykonávanú pre fyzic-
ké osoby s ťažkým zdravotným postihnutím podliehajú zdaneniu, patria medzi príjmy z inej samostatnej

Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup. Využite mzdovú
pohotovosť, viac na www.mzdovecentrum.sk.



zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 ZDP; konkrétne ide o príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani pod-
nikaním. V tejto súvislosti možno poznamenať, že vzhľadom na to, že osobná asistencia nie je podnikaním,
na tieto osoby sa nevzťahuje zmena v § 14 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. a ani po 1. 7. 2018 nemajú povinnosť doručovať po-
dania elektronickými prostriedkami (napr. daňové priznania môžu naďalej podávať v papierovej forme).

�
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Sociálne služby sú službami verejného
záujmu a sú poskytované bez dosiahnutia
zisku, avšak zákon umožňuje aj poskytova-
nie sociálnych služieb v rámci živnosti ale-
bo podnikania, t. j. s cieľom dosiahnuť zisk.

Z aspektu ZDP je potrebné zdôrazniť:
a) prijímanie všetkých foriem sociálnych

služieb je v zmysle § 9 ods. 2 písm. b)
ZDP od dane oslobodené, teda na
strane prijímateľa tento nepeňažný
príjem nepodlieha zdaneniu,

b) ak ide o poskytovanie sociálnych služieb
neverejným poskytovateľom v rámci

živnosti, ide o jeho príjem zo živnosti
patriaci do § 6 ods. 1 písm. b) ZDP,

c) ak ide o poskytovanie sociálnych
služieb neverejným poskytovateľom,
ktoré sú financované z verejných
zdrojov, pričom túto činnosť nevyko-
náva na základe živnostenského
oprávnenia, potom dosiahnutý prí-
jem je tiež zdaniteľný, ale patrí medzi
príjmy z inej samostatnej zárobkovej
činnosti uvedené v § 6 ods. 2 písm. b)
ZDP – príjmy z činností, ktoré nie sú
živnosťou ani podnikaním podľa oso-
bitných predpisov.

4. Zamestnanosť a otázky súvisiace so službami
zamestnanosti v priebehu života človeka

4.1. Pracovné aktivity študentov (už počas štúdia)
Mnohí mladí ľudia sa už počas štúdia venu-
jú rôznej zárobkovej činnosti. Príjmy štu-
dentov sa zdaňujú v podstate rovnako ako
príjmy ostatných daňovníkov v súlade so
ZDP, napriek tomu tvoria z tohto hľadiska
istú špecifickú skupinu osôb. Ak vôbec ma-
jú vlastné príjmy, zväčša sú relatívne nízke,
často nepravidelné, a to spôsobuje isté
osobitosti, na ktoré by bolo vhodné upozor-
niť. V tejto súvislosti je potrebné pripome-
núť, že daňovníkom tejto dane je napr. aj
neplnoleté dieťa, ak má zdaniteľné príjmy.

Od dane sú podľa § 9 ods. 2 písm. j) ZDP
oslobodené štipendiá zo štátneho rozpočtu

alebo poskytované vysokými školami a ob-
dobné plnenia zo zahraničia.

Zdaneniu nepodliehajú napr. štipendiá vy-
plácané podľa vyhlášky č. 102/2006 Z. z.
o priznávaní sociálneho štipendia študen-
tom vysokých škôl v znení n. p.

Mladí študenti nie sú poberateľmi starobné-
ho alebo niektorého iného dôchodku uve-
deného v § 11 ods. 6 ZDP, teda v prípade
aktívnych príjmov (zo závislej činnosti po-
dľa § 5 a z podnikania a inej samostatnej
zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2
ZDP) majú nárok na nezdaniteľnú časť

Uvítali by ste konkrétnu tému zo mzdovej oblasti? Pošlite svoj tip na horni-
kova@pp.sk.



základu dane na daňovníka. Vzhľadom na
výšku dosiahnutých príjmov im často nevzni-
ká ani povinnosť podať daňové priznanie,
resp. v podanom priznaní je daň na úhradu
nulová. V mnohých prípadoch daňové pri-
znanie podajú len na báze dobrovoľnosti a –

ak im boli v priebehu zdaňovacieho obdobia
nejaké príjmy zdanené (príjmy zo závislej
činnosti podľa § 5 sa zdaňujú preddavkovým
spôsobom podľa 35 ZDP), po uplatnení celo-
ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na
daňovníka vyčíslia v ňom preplatok na dani.
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Poznámka:

Na ciele sociálneho poistenia sa za študenta považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky
a dieťa v období od skončenia povinnej školskej dochádzky do dosiahnutia veku 26 rokov, ak sa sústavne pri-
pravuje na povolanie štúdiom. Keďže študent sám neplatí poistné na žiadny druh sociálneho poistenia a ani
neplatí ho za neho nikto (štát platil poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie za študen-
tov len do konca roku 2003), v princípe nemá nárok na žiadnu dávku zo Sociálnej poisťovne (s výnimkou sirot-
ského dôchodku). V určených prípadoch a za ustanovených podmienok vzniká nárok len na úrazové dávky.

�

Ak študent chce byť v období štúdia so-
ciálne poistený (a potom po splnení všet-
kých podmienok mať nárok na dávky zo
Sociálnej poisťovne), môže sa rozhodnúť

pre dobrovoľné poistenie (pričom za ur-
čených podmienok je možné spätné do-
platenie poistného) na dôchodkové pois-
tenie.

Upozornenie!

Ak sa študent počas štúdia zamestná na základe pracovnej zmluvy, nadobúda v sociálnom poistení
právne postavenie zamestnanca s povinnosťou platiť poistné na jednotlivé druhy sociálneho poiste-
nia. Ako zamestnanec nemá voči Sociálnej poisťovni prihlasovacie a ani iné povinnosti. Tieto plní jeho za-
mestnávateľ, to znamená, že zamestnávateľ odvádza Sociálnej poisťovni poistné, ktoré je povinný platiť
študent ako zamestnanec.

�

Ani v prípade dohôd o prácach vykoná-
vaných mimo pracovného pomeru (s vý-
nimkou dohody o brigádnickej práci
študentov) študent nemá povinnosti vo-
či Sociálnej poisťovni, ani žiadne výho-
dy; poistné mu zráža a za neho odvádza
zamestnávateľ.

Pri dohode s pravidelným mesačným príj-
mom študent v postavení zamestnanca platí
poistné na nemocenské poistenie, staro-
bné, invalidné poistenie a poistenie v neza-
mestnanosti (odvádza ho – ako bolo uvede-
né - zamestnávateľ); pri dohode s nepravi-
delným príjmom ide o poistné na starobné

a invalidné poistenie. Povinnosťou zamest-
návateľa je v oboch prípadoch platiť („zo
svojho“) poistné do rezervného fondu soli-
darity, ako aj poistné na úrazové a garančné
poistenie.

V súlade s § 227a ods. 1 zákona o sociál-
nom poistení fyzická osoba v právnom
vzťahu na základe dohody o brigádnic-
kej práci študentov má právo určiť doho-
du o brigádnickej práci študentov, na zákla-
de ktorej nebude mať postavenie zamest-
nanca na účely dôchodkového poistenia,
ak mesačný príjem zo závislej činnosti
z ňou určenej dohody o brigádnickej práci

Uvítali by ste konkrétnu tému z daňovej oblasti? Pošlite svoj tip na horni-
kova@pp.sk.



študentov nepresiahne sumu podľa § 4
ods. 5 zákona o sociálnom poistení (200 €),
ak jej právny vzťah zakladá právo na pravi-
delný mesačný príjem, alebo ak priemerný
mesačný príjem zo závislej činnosti z ňou ur-
čenej dohody o brigádnickej práci študentov

nepresiahne túto sumu podľa § 4 ods. 5, ak
jej právny vzťah zakladá právo na nepravi-
delný príjem. Fyzická osoba si môže takto
určiť v jednom kalendárnom mesiaci naj-
viac jednu dohodu o brigádnickej práci štu-
dentov.
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Poznámka:

V zmysle § 4 ods. 2 tohto zákona o sociálnom poistení zamestnancom na účely dôchodkového poistenia je aj fyzic-
ká osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem zo závislej činnosti, okrem fyzickej oso-
by v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a, ak priemerný
mesačný príjem z tejto dohody nepresiahne sumu podľa odseku 5, žiaka strednej školy v právnom vzťahu, na zákla-
de ktorého vykonáva praktické vyučovanie podľa osobitného predpisu - zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzde-
lávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a študenta vysokej školy v právnom vzťahu, na základe
ktorého vykonáva praktickú výučbu alebo odbornú prax podľa osobitného predpisu - zákona č. 131/2002 Z. z. o vy-
sokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p.

�

V súlade s § 4 ods. 5 zákona o sociálnom
poistení maximálna suma mesačného
príjmu a maximálna suma priemerného

mesačného príjmu z dohody o brigádnic-
kej práci študentov určenej podľa § 227a
je 200 eur.

Príklad č. 1

Študent vysokej školy (21-ročný) Martin mal od marca 2017 uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci
študentov s pravidelným mesačným príjmom, pričom hneď na začiatku uviedol zamestnávateľovi na
tlačive „Oznámenie a čestné vyhlásenie“ vydanom Sociálnou poisťovňou, že (iba) túto dohodu (sú-
časne) určuje podľa § 227a zákona o sociálnom poistení ako dohodu, na základe ktorej nebude mať
postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia [výnimka z platenia poistného sa týka aj
zdravotného poistenia – v zmysle § 10b ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. v znení n. p. činnosť na
základe dohody o brigádnickej práci študentov nie je zárobková činnosť]. Odmena za marec a apríl
predstavovala po 120 €, za máj 240 € a za jún 180 €.

Za marec, apríl a jún poistné neplatil (príjem bol nižší ako 200 €), za máj odviedol zamestnávateľ za neho Sociálnej
poisťovni poistné (7 %) na dôchodkové poistenie (na starobné a invalidné poistenie) z vymeriavacieho základu
40 eur, t. j. 2,80 €. Martin nepodpísal vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 ZDP, teda neuplatnil si nezdaniteľnú časť zákla-
du dane na daňovníka a zamestnávateľ mu zo zdaniteľnej mzdy vypočítal a vybral preddavky na daň: za marec
a apríl po 22,80 €, za máj 45,06 € a za jún 34,20 €, teda v celkovej výške 124,86 €. Vzhľadom na výšku dosiahnu-
tých príjmov študentovi nevzniká povinnosť podať daňové priznanie ani v prípade, ak o ročné zúčtovanie nepožiada.
Ak sa však rozhodne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania alebo podať daňové priznanie, po uplatnení
nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka mu vznikne preplatok na dani vo výške 124,86 €.

�

Poznámka:

Nielen na Slovensku sa (opäť) v posledných rokoch preferuje príprava týchto žiakov na budúce povolanie
s prihliadnutím na konkrétne potreby (budúcich) zamestnávateľov. Na jednej strane zamestnávatelia pociťujú

Právne predpisy v aktuálnom úplnom znení zdarma, bez registrácie a s jedno-
duchou obsluhou nájdete na www.zakonypreludi.sk.



nedostatok dobre pripravených záujemcov o zamestnanie, na druhej strane absolventi stredných škôl majú
problémy nájsť si vhodné zamestnanie a v praxi uplatniť získané vedomosti a zručnosti. Zákon č. 184/2009
Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. nenapl-
nil očakávania.

�
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V zákone č. 61/2015 Z. z. sa rozlišujú tri
rôzne formy uskutočňovania praktického
vyučovania žiaka strednej odbornej
školy:
– v priestoroch strednej odbornej ško-

ly – v dielni, ktorá predstavuje súčasť
strednej odbornej školy a nemá samo-
statnú právnu subjektivitu,

– vykonávanie praktického vyučovania
u zamestnávateľa na jeho pracovisku
na základe zmluvy o poskytovaní prak-
tického vyučovania, a to v nadväznosti
na predchádzajúcu právnu úpravu,

– praktické vyučovanie v novom systé-
me duálneho vzdelávania u zamest-
návateľa na pracovisku praktického
vyučovania (pričom existuje možnosť,
aby sa praktické vyučovanie žiaka, kto-
rý sa pripravuje v tomto systéme, mohlo
uskutočniť za ustanovených podmie-
nok v dielni v strednej odbornej škole).

Odmeny za produktívnu prácu žiaka
strednej odbornej školy (ako aj a príjem štu-
denta vysokej školy v čase odbornej praxe)
sú naďalej zdaniteľnými príjmami zo zá-
vislej činnosti. Štát motivuje zamestná-
vateľov začať poskytovať praktické vyučo-
vanie v systéme duálneho vzdelávania za-
vedením daňových zvýhodnení.

S účinnosťou od 1. 9. 2015 novelou ZDP:
– doplnením § 17 o ods. 37 sa umožnilo

zníženie základu dane daňovníka,
ktorý poskytuje praktické vyučovanie
žiakovi v systéme duálneho vzdelá-
vania o:

a) 3 200 eur na žiaka, ak daňovník po-
skytne v zdaňovacom období viac
ako 400 hodín praktického vyučo-
vania,

b) 1 600 eur na žiaka, ak daňovník po-
skytne v zdaňovacom období viac
ako 200 hodín praktického vyučo-
vania;

– zmenou v § 19 ods. 2 písm. c) ZDP bol
rozšírený okruh daňových výdavkov:
výdavky na hmotné zabezpečenie žia-
ka, finančné zabezpečenie žiaka a na
poskytovanie praktického vyučovania
na pracovisku praktického vyučova-
nia sú daňovo akceptované bez pod-
mienky uzatvorenia pracovnej zmluvy
podľa § 53 Zákonníka práce.

Zamestnávatelia si môžu uplatniť ako da-
ňový výdavok všetky vynaložené výdavky
spojené s poskytovaním praktického vyu-
čovania v systéme duálneho vzdelávania.
– odmeny za produktívnu prácu žiaka

strednej odbornej školy a príjem študen-
ta vysokej školy v čase odbornej praxe
sú naďalej zdaniteľnými príjmami zo
závislej činnosti, ale ich presunom do
samostatného ustanovenia – § 5 ods. 1
písm. l) ZDP sa dosiahlo (v nadväznosti
na ďalšie legislatívne zmeny) zrušenie
platenia poistného z týchto príjmov,

– za príjem od dane oslobodený podľa
§ 9 ods. 2 písm. j) ZDP sa považuje
u žiaka nielen poskytované motivačné
štipendium, ale aj podnikové štipen-
dium, ako aj všetky formy hmotného
zabezpečenia žiakov,

Zamerajte svoju reklamu cielene. Ponúkame nezávislý mediálny priestor. Kon-
taktujte nás na inzercia@pp.sk.



Aj vzhľadom na zvýhodnenia v oblasti daní
i sociálneho poistenia rastie okruh žiakov,
ktorí sa pripravujú na budúce povolanie

v systéme duálneho vzdelávania podľa
konkrétnych potrieb a požiadaviek zamest-
návateľa.
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Upozornenie!

Príjmy študentov z podnikania, zo športovej, umeleckej činnosti, z vykonávania osobnej asistencie osobám
s ťažkým zdravotným postihnutím a z podobných aktivít podliehajú zdaneniu rovnako ako v prípade, keď ich
vykonáva iná osoba.

Za podmienok určených v § 33 ZDP si rodič dieťaťa študujúceho dennou formou môže uplatniť nárok
na daňový bonus.

�

Príklad č. 2

Pán Milý podniká ako veterinárny lekár. Jeho 21-ročná dcéra Nina popri štúdiu na vysokej škole formou denného
štúdia v malom rozsahu podniká. Podáva daňové priznanie ako každý iný podnikateľ a uplatňuje si v ňom nezda-
niteľnú časť základu dane na daňovníka.

Pán Milý si uplatňuje na dcéru daňový bonus, keďže podmienky sústavnej prípravy na budúce povolanie a ne-
zaopatrenosti dieťaťa sú splnené.

�

4.2. Pracovné aktivity, strata zamestnania a využívanie služieb
zamestnanosti v ďalších rokoch po skončení štúdia

Cieľom aktívnych opatrení na trhu práce,
je najmä znížiť nezamestnanosť, podporiť
zamestnanosť, ako aj vytvárať a udržať
pracovné miesta.

Zákon o službách zamestnanosti upravuje
právne vzťahy pri poskytovaní služieb
zamestnanosti.

Služby zamestnanosti sú v § 11 záko-
na o službách zamestnanosti definované
ako systém inštitúcií a nástrojov podpory,
pomoci účastníkom trhu práce pri hľadaní
zamestnania, zmene zamestnania, obsa-
dzovaní voľných pracovných miest a uplat-
ňovaní aktívnych opatrení na trhu práce
s osobitným zreteľom na pracovné uplatne-
nie znevýhodnených uchádzačov o za-
mestnanie (napr. občan so zdravotným
postihnutím).

Aktívne opatrenia na trhu práce sú upra-
vené v siedmej časti zákona o službách
zamestnanosti; konkrétne ide o:
a) podporu zvyšovania zamestnateľnos-

ti uchádzačov o zamestnanie, ako aj
záujemcov o zamestnanie, napr. pro-
stredníctvom týchto služieb a prí-
spevkov:
- informačné a poradenské služby

(§ 42),
- odborné poradenské služby (§ 43),
- vzdelávanie a príprava uchádzača

o zamestnanie pre trh práce (§ 46),
- príspevok na vykonávanie absolvent-

skej praxe (§ 51),
- príspevok na aktivačnú činnosť for-

mou dobrovoľníckej služby (§ 52a),
b) podporu zamestnanosti, vytvárania

a udržania pracovných miest, a to
napr. formami:

Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.danovecentrum.sk a získaj-
te online prístup ku všetkým daňovým a účtovným informáciám. Volajte
+421 41 70 53 222.



- vzdelávanie a príprava pre trh práce
zamestnanca (§ 47),

- príspevok na samostatnú zárobko-
vú činnosť (§ 49),

- integrácia znevýhodneného uchá-
dzača o zamestnanie v sociálnom
podniku pracovnej integrácie (§ 50b),

- príspevok na podporu rozvoja miestnej
a regionálnej zamestnanosti (§ 50j),

- príspevok na dochádzku za prácou
– § 53,

- príspevok na podporu mobility za
prácou – § 53a,

- príspevok na dopravu do zamestna-
nia – § 53b,

- príspevok na vytvorenie nového
pracovného miesta – § 53d,

- príspevok na zriadenie chránenej
dielne alebo chráneného pracovis-
ka (§ 56).

Dňa 1. 5. 2017. nadobudol účinnosť (okrem
niektorých bodov s neskoršou účinnosťou)
zákon č. 81/2017 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpi-
sov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony.
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Zmeny zákonom č. 81/2017 Z. z.
K základným zmenám na základe tejto
právnej úpravy patrí (v súvislosti s rozobe-
ranou témou) o. i.:
– zmena v podmienkach, za ktorých

môže uchádzač o zamestnanie vyko-
návať zárobkovú činnosť, a to najmä
obmedzením možnosti vykonávania ta-
kejto činnosti (v princípe v rámci pracov-
noprávnych vzťahov len na základe do-
hôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru) za presne urče-
ných podmienok, teda ak trvanie tohto
pracovnoprávneho vzťahu nepresiah-
ne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku
a ak mesačná odmena nepresiahne
v úhrne platnú sumu životného mini-
ma (suma 198,09 eura mesačne bola
od 1. 7. 2017 zvýšená na 199,48 € me-
sačne), u zamestnávateľa,
1. u ktorého bezprostredne pred

zaradením do evidencie uchádza-
čov o zamestnanie nebol v pra-
covnom pomere alebo v obdob-
nom pracovnom vzťahu,

2. ktorý ho v predchádzajúcich šies-
tich mesiacoch pred uzatvorením
tohto pracovnoprávneho vzťahu ne-
odmietol prijať do zamestnania
sprostredkovaného úradom.

– V § 6 ods. 2 bolo za písmeno a) vložené
nové písmeno b), podľa ktorého UoZ
môže tiež vykonávať osobnú asis-
tenciu podľa § 20 až § 23 zákona
č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspev-
koch na kompenzáciu ťažkého zdravot-
ného postihnutia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení n. p., ak
mesačná odmena nepresiahne v úhrne
platnú sumu životného minima.

Poznámka:

Na jednej strane síce došlo k významnému sprísneniu, vrátanie rozšírenia okruhu povinností pre UoZ,
na druhej strane bola zvýšená suma mesačného príjmu (odmeny), ktorý môže UoZ dosiahnuť bez toho,
aby bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie – zo 75 % na 100 % platného životného minima

Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.mzdovecentrum.sk a získaj-
te online prístup ku všetkým mzdovým a personálnym informáciám. Volajte
+421 41 70 53 222.



(zo 148,57 € na 198,09 € mesačne, od 1. 7. t. r. na 199,48 € mesačne).

Dôležité je, iste, aj daňové zvýhodnenie vo forme možnosti uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane
(ďalej aj „NČZD“) na manželku (-la), zaradenú do evidencie uchádzačov o zamestnanie, za podmienok ur-
čených v § 11 ods. 3 a 4 ZDP.

Dodajme, že je tu tiež súvislosť s vyplácaním dávky v nezamestnanosti - nárok na dávku v nezamestna-
nosti sa uplatňuje v Sociálnej poisťovni predložením písomného oznámenia o zaradení poistenca do
evidencie uchádzačov o zamestnanie.

�
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– Došlo tiež ku zmenám pri vykonávaní
absolventskej praxe – touto novelou
bol rozšírený okruh UoZ – absolven-
tov škôl, ktorí ju reálne môžu vyko-
návať.

– Zvýraznila sa podpora mobility za prá-
cou nastavením priaznivejších pod-
mienok pre poskytovanie príspevku
na dochádzku za prácou a príspevku
na podporu mobility za prácou.

Poznámka:

Podľa § 53a ods. 4 príspevok na podporu mobility za prácou sa poskytuje najviac počas šiestich mesia-
cov, a to na základe písomnej dohody. Zamestnancovi, ktorý bol pred získaním zamestnania znevýhodneným
uchádzačom o zamestnanie, sa príspevok poskytuje aj počas ďalších najviac šiestich mesiacov. Mesačná výš-
ka príspevku je 80 % zo sumy výdavkov podľa odseku 3, najviac 250 eur, ale najviac 125 eur počas obdobia
ďalších najviac šiestich mesiacov, ak ide o znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. V prípade oboch
manželov:

Mesačná výška príspevku je 80 % zo sumy výdavkov podľa odseku 3, najviac
a) 250 eur, a ak obaja manželia spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku, najviac 400 eur, počas obdo-

bia podľa druhej vety,
b) 125 eur, a ak obaja manželia spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku a aspoň jeden z manželov bol

pred získaním zamestnania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, najviac 200 eur, počas obdo-
bia podľa tretej vety.

Možno tiež poznamenať, že na obidva tieto príspevky je právny nárok (napr. na rozdiel od príspevku na vy-
konávanie absolventskej praxe podľa § 51 zákona o službách zamestnanosti).

�

Úplné znenia daňových predpisov nájdete v časopise ÚZ – úplné znenia.
Pre viac informácií a objednávanie kliknite na www.zakon.sk alebo volajte
+421 41 70 53 222.

– Zároveň cieľom novelizácie zákona
č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej nú-
dzi a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení n. p. už citovaným záko-
nom č. 81/2017 Z. z. bolo zvýšiť mo-
tiváciu dlhodobo nezamestnaných
alebo dlhodobo neaktívnych osôb
v systéme pomoci v hmotnej núdzi
nájsť a udržať si zamestnanie a zvýšiť
podporu súbehu poskytovania pomoci

v hmotnej núdzi so mzdou zvýšením
percenta z príjmu člena domácnosti, kto-
rému sa poskytuje osobitný príspevok,
z jeho zárobku (z pracovného pomeru
alebo obdobného pracovného vzťahu),
ktorý sa na účely posudzovania pomoci
v hmotnej núdzi nepovažuje za príjem
(nevstupuje do sumy posudzovaných
príjmov), a to z 25 % na 50 %.



Príklad č. 3

Pán Veselý po ukončení pracovného pomeru z organizačných dôvodov nepožiadal o zaradenie do evidencie
uchádzačov o zamestnanie. Za tieto dni zaplatil poistné na zdravotné poistenie. Po troch mesiacoch sa za-
mestnal. Keďže predmetné poistné nesúvisí s dosahovaním zdaniteľných príjmov, príjem zo závislej činnosti
sa o toto poistné nemôže znížiť v zmysle § 5 ods. 8 ZDP – ani v rámci ročného zúčtovania, ani prostredníctvom
podaného daňového priznania.

�
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Osobitý príspevok
Osobitný príspevok patrí fyzickej osobe:
a) ktorej vznikol pracovný pomer alebo

obdobný pracovný vzťah dohodnutý
najmenej v rozsahu polovice ustanove-
ného týždenného pracovného času a jej
dohodnutý príjem je najmenej vo výš-
ke minimálnej mzdy zodpovedajúcej
dohodnutému rozsahu týždenného
pracovného času, najviac vo výške
dvojnásobku minimálnej mzdy a za
ďalších presne určených podmienok.

Pri posudzovaní hmotnej núdze a po-
skytovaní pomoci v hmotnej núdzi sa na
účely tohto zákona započítavajú v zmysle
§ 4 príjmy členov domácnosti; Príjmom
na účely tohto zákona nie je (nezapočítava
sa do posudzovaných príjmov) o. i.:
– 25 % z príjmu zo závislej činnosti ale-

bo obdobného príjmu v cudzine; ak sa

členovi domácnosti poskytuje oso-
bitný príspevok, príjmom nie je 50 %
(od 1. 5. 2017 už nie 25 %) z jeho príj-
mu z pracovného pomeru alebo z ob-
dobného pracovného vzťahu alebo
z obdobného príjmu v cudzine a 25 %
z jeho ostatného príjmu zo závislej činnos-
ti alebo z obdobného príjmu v cudzine,

– 25 % z príspevku na aktivačnú činnosť
formou dobrovoľníckej služby a pod.

Na druhej strane sa znížila dávka v hmotnej
núdzi pri nesplnení povinností u člena do-
mácnosti aj v prípade, ak nevykoná týmto
zákonom predpokladanú činnosť v ustano-
venom, resp. dohodnutom rozsahu, alebo
ak úrad u člena domácnosti zistí nedo-
držanie liečebného režimu, resp. nedoru-
čenie potvrdenia o začiatku alebo skonče-
nia dočasnej pracovnej neschopnosti.

Zmeny zákonom č. 82/2017 Z. z.
Dodajme, že zákon o službách zamest-
nanosti bol novelizovaný aj zákonom
č. 82/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa

menia a dopĺňajú niektoré zákony (čl. IV);
zamestnávanie cudzincov je upravené
v piatej časti zákona o službách zamest-
nanosti. V nadväznosti na to bol vyhláškou
MPSVR SR č. 190/2017 Z. z. ustanovený
zoznam odvetví sezónnych zamestnaní.

Upozornenie!

Pripravujú sa viaceré zmeny v sociálnej oblasti: o. i. rast minimálnej mzdy, zvýšenie príspevku na
opatrovanie, navýšenie príplatkov za prácu v noci a za prácu počas soboty a nedele, zákaz sociálneho
dumpingu, či zavedenie príspevkov na presťahovanie sa za prácou do iného regiónu.

Mobilná aplikácia Zákony pre ľudí umožňuje prístup ku všetkým právnym pred-
pisom Zbierky zákonov SR od roku 1945 v účinnom konsolidovanom znení.
Stiahnite si ZADARMO na Google Play.



Od zamestnávateľa bude závisieť, či sa rozhodne svojim zamestnancom vyplácať 13. plat, oslobodený od zdra-
votného poistenia (v prípade zamestnanca, ktorý u neho odpracuje aspoň dva roky), resp. aj 14. plat, oslobode-
ný od dane a zdravotného poistenia (v prípade zamestnanca, ktorý u neho odpracuje aspoň štyri roky).

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo tiež návrh nového zákona o sociálnej ekono-
mike a sociálnych podnikoch, ktorý je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Koncom roka by o návrhu mala rokovať NR SR a účinnosť sa predpokladá od apríla 2018. Na príprave zákona sa
podieľali najmä predstavitelia mimovládnych organizácií, ktoré na Slovensku a v EÚ pôsobia v oblasti sociálneho
podnikania. Súčasná právna úprava je neúplná a bráni rozvoju sociálnej ekonomiky. Cieľom sociálnych podnikov
nie je dosahovanie zisku, ale pozitívneho sociálneho vplyvu, a to napr. zamestnávaním zdravotne postihnutých ľudí.
Podľa údajov ministerstva sociálne podniky predstavujú 10 % všetkých podnikov v európskej únii, pričom pracuje
v nich viac ako 14 miliónov osôb, t. j. približne 6,5 % z celkovej zamestnanosti.

�
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Suma životného minima
Opatrením Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny Slovenskej republiky
č. 173/2017 Z. z. o úprave súm životného
minima sa životné minimum od 1. 7. 2017
zvýšilo na 199,48 eura.

Od tejto sumy sa odvíja množstvo veli-
čín, o. i. výška nezdaniteľnej časti zákla-
du dane na daňovníka - pre rok 2018 bu-
de predstavovať 3 830,02 eura.

Na ciele ZDP sa od životného minima od-
víja suma:
1. nezdaniteľnej časti základu dane na

daňovníka a nezdaniteľnej časti zákla-
du dane na manželku (daňovníka) po-
dľa § 11 ZDP,

2. v nadväznosti na to výška zdaniteľného
príjmu pre vznik povinnosti podať daňo-
vé priznanie podľa § 32, ZDP 1 915,01
pre rok 2018,

3. minimálna výška dane podľa § 46a ZDP,
1 915,01 pre rok 2018,

4. použitie príslušnej sadzby dane podľa
§ 15 ZDP – 25 % zo ZD nad 35 268,06 €,

5. nepriamo aj výška daňového bonusu po-
dľa § 33 ZDP – 21,56 od 1. 1. 2018.

Tento pojem „platné životné minimum“ je
ako legislatívna skratka vymedzený v § 11
ods. 2 ZDP – ide o životné minimum plat-
né k 1. januáru príslušného zdaňovacie-
ho obdobia.

Nariadením vlády SR č. 278/2017 Z. z.
z 11. októbra 2017 sa ustanovuje suma
minimálnej mzdy na rok 2018 na 480 € za
mesiac pre zamestnanca odmeňovaného
mesačnou mzdou v 1. stupni náročnosti
práce.

Minimálna mzda pre rok 2018 predstavuje
oproti minimálnej mzde v roku 2017 (435 €)
zvýšenie o 45 €, najvyššie nominálne zvý-
šenie minimálnej mzdy od vzniku Sloven-
skej republiky.

V roku 2018 bude hodinová minimálna
mzda 2,759 €. Je to tiež veľmi významný
údaj s vplyvom o. i. na nárok na daňový
bonus bonus - o. i. podmienka aktív-
nych príjmov z § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2
ZDP aspoň vo výške 2 880 (v prípade
príjmov zo závislej činnosti podľa § 5
ZDP aspoň vo výške 240 € mesačne).

EPI monitoring (monitoring.epi.sk) – unikátny nástroj na preverovanie
a vyhľadávanie nových obchodných partnerov, ale aj na spoľahlivé sledova-
nie informácií o subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii.



4.3. Pracovné aktivity dôchodcov
Aj príjmy dôchodcov sa síce zdaňujú v princí-
pe rovnako ako príjmy ostatných daňovníkov,
predsa však dôchodcovia tvoria špecifickú
skupinu daňovníkov.

Vyplýva to najmä zo skutočnosti, že pobe-
ratelia dôchodkov s ročným úhrnom dô-
chodkov podľa § 11 ods. 6 ZDP vyšším
(alebo rovným) než nezdaniteľná časť zá-
kladu dane na daňovníka (v roku 2017 su-
ma 3 803,33 €) nemajú nárok na nezdani-
teľnú časť základu dane na daňovníka. Príj-
my zo závislej činnosti im zamestnávateľ
zdaňuje preddavkovo podľa § 35 ZDP bez
zníženia o alikvotnú sumu – 1/12 – tejto ne-
zdaniteľnej časti. V zmysle § 35 ods. 4 ZDP
u zamestnanca, ktorý nepodal vyhlásenie
podľa § 36 ods. 6 (a teda neuplatnil si túto
výhodu - v tomto prípade si ju uplatniť ne-
mohol), je zdaniteľnou mzdou úhrn zdani-
teľných príjmov zo závislej činnosti, ktoré
mu zamestnávateľ, ktorý je platiteľom da-
ne, vyplatil, znížený o sumy zrazené na po-
istné a príspevky, ktoré je povinný platiť za-
mestnanec. Do úvahy však prichádza za
určených podmienok aplikácia ustanovení
§ 32 ods. 5 a § 46a ZDP.

V súlade s § 32 ods. 5 ZDP daňové prizna-
nie môže podať aj osoba, ktorej táto povin-
nosť nevznikla. Daňový preplatok (len) na
základe daňového priznania podaného
dobrovoľne (ale nie na základe vykona-
nia ročného zúčtovania) môže vznikať
(o. i.) aplikáciou § 46a ZDP – Minimálna
výška dane fyzickej osoby. U poberateľov
dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 ZDP,
ktorí vzhľadom na výšku celoročného dô-
chodku nemajú nárok na nezdaniteľnú
časť základu dane na daňovníka, je to

aktuálne v prípade dosiahnutia príjmov zo
závislej činnosti, resp. aj v kombinácii s iný-
mi príjmami, ak ich celkové zdaniteľné príj-
my za zdaňovacie obdobie nepresiahli
50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP.
Daň za rok 2017 sa nevyrubí a neplatí, ak
za zdaňovacie obdobie nepresiahne
17 € alebo celkové zdaniteľné príjmy fy-
zickej osoby za zdaňovacie obdobie ne-
presiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2
písm. a) ZDP, teda nepresiahnu sumu
1 901,67 €. Tento postup môže použiť aj da-
ňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou
poberajúci niektorý z dôchodkov uvedených
v § 11 ods. 6 ZDP, ak úhrn jeho zdaniteľných
príjmov zo zdrojov na území Slovenskej re-
publiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom ob-
dobí tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov
tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov
na území Slovenskej republiky a zo zdrojov
v zahraničí.

Ak daňovník podáva daňové priznanie,
musí v ňom uviesť v š e t k y dosiahnuté
zdaniteľné príjmy z podnikania, z inej sa-
mostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu,
ostatné príjmy podľa § 8 a pod., čiže všetky
príjmy, ktoré sa zdaňujú práve prostred-
níctvom daňového priznania podaného
po uplynutí roka. Rovnako v ňom musí
uviesť všetky príjmy zo závislej činnosti
zdanené preddavkovo podľa § 35 ZDP.
Ak tieto príjmy, ktoré v podanom daňo-
vom priznaní musia byť uvedené (a prí-
padne aj príjmy z vyplatenia podielových
listov zdanené zrážkou dane, pokiaľ ich da-
ňovník v súlade s § 43 ods. 6 mieni v pri-
znaní uviesť), nepresahujú polovicu ne-
zdaniteľnej časti základu dane na da-
ňovníka, daň sa v zmysle § 46a nevyrubí
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Rýchle a prehľadné informácie o finančnej situácii a platobnej disciplíne
obchodných spoločností a iných subjektov nájdete na monitoring.epi.sk.



a neplatí (je nulová), takže sumy zrazené
v priebehu roka predstavujú preplatok na
dani; okrem preddavkov na daň z príjmov
zo závislej činnosti môže ísť aj o daň zraze-
nú pri vyplatení podielových listov.

Ak tieto príjmy v úhrne presahujú polovicu
nezdaniteľnej časti základu dane na da-
ňovníka, t. j. 1 901,67 eura, žiadny daňový
preplatok nevzniká.
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Príklad č. 4

Pán Vysoký od júna 2016 poberá starobný dôchodok, ktorý ročne presahuje sumu 3 803,33 €. V máji
2017 uzatvoril so spoločnosťou Beta, s. r. o., dohodu o vykonaní práce a v júni mu vyplatili odmenu –
zo sumy 1 200 € vyplácajúci subjekt vybral poistné 48 € a preddavok na daň 218,80 €. Po aplikácii
§ 46a ZDP na základe dobrovoľne podaného daňového priznania daňovníkovi vznikne preplatok na
dani vo výške 218,80 €.

Ak by požiadal spoločnosť Beta, s. r. o., o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo zá-
vislej činnosti, vypočítaná daň by činila 218,80 € a žiadny preplatok by nevznikol. Postup podľa § 46a ZDP
(daň sa nevyrubí a neplatí) sa totiž na zamestnávateľa – platiteľa dane, nevzťahuje, lebo daň vyrubuje len da-
ňový úrad.

Dodajme tiež: Ak by výška odmeny presahovala 1 901,67 €, ustanovenie § 46a ZDP by sa nedalo využiť a da-
ňový preplatok by nevznikol. Zároveň dodajme, že vzhľadom na výšku dosiahnutého príjmu by v takomto prí-
pade pán Vysoký buď musel požiadať o vykonanie ročného zúčtovania, alebo by bol povinný podať daňové
priznanie (bez vzniku daňového preplatku).

�

Zmeny od 1. 7. 2018
K významnej zmene dochádza od 1. 7. 2018
na základe zákona č. 266/2017 Z. z., kto-
rým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskor-
ších predpisov a ktorým sa menia a dopĺ-
ňajú niektoré zákony.

Prvá najdôležitejšia zmena:
Zjednodušene vyjadrené: podobne ako do-
posiaľ študenti v prípade o brigádnickej prá-
ci študentov, aj dôchodcovia budú od 1. júla
2018 pracovať na základe dohody o vyko-
naní práce alebo dohody o pracovnej čin-
nosti bez platenia odvodov v prípade odme-
ny nepresahujúcej 200 eur mesačne.

V § 227a odsek 1 znie: „(1) Fyzická oso-
ba v právnom vzťahu na základe dohody

o brigádnickej práci študentov a fyzická
osoba v právnom vzťahu na základe doho-
dy o vykonaní práce alebo dohody o pra-
covnej činnosti, ktorá je fyzickou osobou
uvedenou v § 4 ods. 1 písm. b), má právo
na účely § 4 ods. 2 určiť dohodu, na zákla-
de ktorej nebude mať postavenie zamest-
nanca na účely dôchodkového poiste-
nia, ak mesačný príjem podľa § 3 ods. 1
písm. a) a ods. 2 a 3 z ňou určenej dohody
nepresiahne sumu podľa § 4 ods. 5, ak jej
právny vzťah zakladá právo na pravidelný
mesačný príjem, alebo ak priemerný me-
sačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a)
a ods. 2 a 3 z ňou určenej dohody nepre-
siahne sumu podľa § 4 ods. 5 (t. j. 200 €),
ak jej právny vzťah zakladá právo na nepra-
videlný príjem. Fyzická osoba, ktorá si

Od 25. 5. 2018 nastane revolúcia v ochrane osobných údajov. Pripravte sa
už v predstihu na bezproblémové prijatie nových zmien na školení s lektorkou
JUDr. Marcelou Macovou, PhD.
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chce uplatniť právo na určenie dohody po-
dľa prvej vety, je povinná určiť v jednom ka-
lendárnom mesiaci najviac jednu dohodu.“.

Ide o poberateľov starobného dôchod-
ku, invalidného dôchodku, výsluhového
dôchodku podľa osobitného predpisu (po
dovŕšení dôchodkového veku), invalidné-
ho výsluhového dôchodku podľa osobitné-
ho predpisu.

Druhá najdôležitejšia zmena:
Spomedzi viacerých ďalších zmien možno
upozorniť najmä na tieto:
– § 82 - upravuje zvyšovanie dôchod-

kových dávok.
– zmeny, ktoré sa týkajú poberateľov

predčasného starobného dôchodku.
– Podľa § 104 ods. 1 poistenec má nárok

na dávku v nezamestnanosti, ak v po-
sledných štyroch rokoch pred zarade-
ním do evidencie uchádzačov o zamest-
nanie bol poistený v nezamestnanosti
najmenej dva roky. Zjednocujú sa pod-
mienky nároku na dávku v nezamestna-
nosti a dĺžka podporného obdobia v ne-
zamestnanosti pre všetkých poistencov.
Okruh poberateľov tejto dávky sa tým
zvyšuje.

Tretia najdôležitejšia zmena:
Zákonom sa tiež odstraňuje povinnosť
prevažnej časti fyzických osôb, za ktoré
platí poistné na dôchodkové poistenie štát,
podávania prihlášky a odhlášky v So-
ciálnej poisťovni; týka sa to fyzických
osôb, ktoré sa starajú o dieťa do šiestich ro-
kov veku, o dieťa s dlhodobo nepriaznivým
zdravotným stavom od 6 do 18 rokov ve-
ku, fyzických osôb, ktorým sa poskytuje

príspevok na opatrovanie a fyzických osôb,
ktoré majú podľa zmluvy o výkone osobnej
asistencie vykonávať osobnú asistenciu fy-
zickej osobe s ťažkým zdravotným postih-
nutím najmenej 140 hodín mesačne.

Zároveň podľa § 293dw sa im do obdobia
dôchodkového poistenia sa započítava aj
obdobie pred 1. januárom 2018, ak spĺňali
ustanovené podmienky, okrem podmienky
podania prihlášky.

Štvrtá najdôležitejšia zmena:
Za veľmi dôležitú pripravovanú zmenu je
potrebné považovať tiež pripravované za-
vedenie preddôchodku.

V medzirezortnom pripomienkovom konaní
je návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 650/2004 Z. z. (bude sa ním nove-
lizovať aj ZDP).

Základným cieľom návrhu, ako sa uvádza
v „Predbežnej informácii“ je zavedenie no-
vej dávky „preddôchodok“ z doplnkového
dôchodkového sporenia, ktorá „umožní
účastníkom tohto systému odísť skôr
z pracovného trhu a financovať svoje
životné náklady súkromnými prostried-
kami z osobného účtu“.

„Nová dávka z doplnkového dôchodkové-
ho sporenia má byť určená len pre občanov
v preddôchodkovom veku a bude vystava-
ná tak, aby pomohla predovšetkým takým
účastníkom, ktorí sa nedokážu uplatniť na
trhu práce a v období do dosiahnutia dô-
chodkového veku potrebného na získanie
nároku na starobný dôchodok nemôžu
využiť iné inštitúty“.

Ing. Jarinkovičová a kolektív

Neplaťte zbytočné pokuty! Všetko o správnom procese prijímania cudzincov
či o vysielaní zamestnancov do zahraničia na školení so skúsenou lektorkou
Júliou Pšenkovou.
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Otázka č. 1: Opravné položky k pohľadávke
V roku 2016 spoločnosť tvorila opravnú
položku k nepremlčanej pohľadávke
v 100 % výške (splatnosť 336 dní) 90 000 €

ako nedaňovú zápisom 547/391 (tab. III
r. 9 daňového priznania). V roku 2017 pri-
jala platbu 70 000 €.

Účtovala zníženie opravnej položky vo
výške úhrady 70 000 € zápisom 391/311
a banku vo výške 70 000 € zápisom
221/648 (účet 648 nedaňový r. 290 daňo-
vého priznania). K 31. 12. 2017 je zostatok
pohľadávky 30 000 € (splatnosť k tejto po-
hľadávke je 701 dní), preto spoločnosť
nič neúčtovala, ale daňovo cez daňové
priznanie uznala do nákladov 20 %, t. j.
6 000 € (r. 290 daňového priznania). Po-
stupovala spoločnosť správne v roku
2017?

Opravná položka sa tvorína základe zásady
opatrnosti, ak je opodstatnené predpokla-
dať, že nastalo zníženie hodnoty majetku
oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Predpo-
klad zníženia hodnoty majetku je opod-
statnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je
dôvodom na odhad zníženia budúcich
ekonomických úžitkov z tohto majetku.

Opravná položka sa účtuje v sume opod-
statneného predpokladu zníženia hodnoty
majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve
(§ 18 opatrenia MF SR č. 23054/2002-92
o postupoch účtovania).

Podľa § 19 ods. 3 písm. f) zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov sú daňovo uznané len
tie opravné položky, ktoré sú vymedzené
v § 20 zákona o dani z príjmov.

K takýmto opravným položkám k pohľadáv-
kam podľa § 20 ods. 2 zákona o dani z príj-
mov patria opravné položky k nepremlčaným
pohľadávkam, k pohľadávkam voči dlžníko-
vi v konkurze (reštrukturalizácii), k pohľa-
dávkam, ktoré tvoria banky, k pohľadávkam
z poistenia v prípade zániku poistenia, k po-
hľadávkam zdravotných poisťovní a k pohľa-
dávkam voči osobám v rezolučnom konaní.

Opravné položky, ktoré nespĺňajú pod-
mienky ustanovené v § 20 zákona o dani
z príjmov, tak podľa § 21 ods. 2 písm. j) záko-
na o dani z príjmov nie sú daňovými výdav-
kami a ich tvorba je pripočítateľnou položkou
k výsledku hospodárenia.

Pri zúčtovaní týchto ostatných opravných
položiek sa uplatňuje § 17 ods. 23 zákona
o dani z príjmov, podľa ktorého sa zruše-
nie opravnej položky do základu dane ne-
zahŕňa (odpočítateľná položka od výsledku
hospodárenia).

Odpis pohľadávky sa účtovne aj daňovo
vykonáva jednorazovo a daňovým výdav-
kom sa stáva až po splnení podmienok
uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a r) a § 19
ods. 3 písm. t) zákona o dani z príjmov.



Text MD DAL

Tvorba opravnej položky k pohľadávke 547 391

Čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky 391 547

Trvalé vyradenie pohľadávky z účtovníctva 391 311

Inkaso pohľadávky 221 311

Záver

Ako vyplýva z otázky, tvorba opravnej položky nebola daňovo uznaná, keďže neboli splnené podmienky podľa
zákona o dani z príjmov. Z účtovného hľadiska mala spoločnosť postupovať takto: Zánik prechodného
zníženia hodnoty z dôvodu zúčtovania opravnej položky sa zaúčtuje ako 391/547 a bude odpočítateľnou
položkou od výsledku hospodárenia v sume čiastočnej úhrady. Čiastočné inkaso pohľadávky sa zúčtuje ako
221/311. Vzhľadom na to, že opravná položka bola zúčtovaná v nákladoch v jednom roku v plnej výške, pri-
čom nebola zahrnutá do daňových výdavkov, v ďalších rokoch je postačujúca úprava základu dane podľa
doby splatnosti v súlade so zákonom o dani z príjmov (daňové hľadisko).

�
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Otázka č. 2: Intrakomunitárne dodanie do iného členského
štátu a DPH

Fyzická osoba – nepodnikateľ, platiteľ
DPH – z dôvodu prekročenia limitu na
registráciu – prenajíma vlastné nehnuteľ-
nosti na území SR. Teraz si zaobstarala
v dražbe nehnuteľnosť v Chorvátsku,
penzión s cieľom prenájmu na rekreačné
účely tiež ako FO – nepodnikateľ. Je re-
gistrovaná aj v Chorvátsku za platiteľa
DPH. V chorvátskom registri má uvede-
nú slovenskú adresu ako miesto podni-
kania, pretože v Chorvátsku nemá žia-
den prechodný alebo iný pobyt, svoje
podnikateľské aktivity riadi zo Sloven-
ska, občas pricestuje. V penzióne pre-
biehajú drobné opravy a úpravy, dopĺňa
sa zariadenie penziónu. Teraz bola ob-
jednaná chladiaca vitrína na víno od slo-
venského dodávateľa, platiteľa DPH, pod
chorvátskym IČ DPH. Slovenský dodáva-
teľ vystavil faktúru so slovenskou DPH
s tvrdením, že keďže adresa daňového
subjektu je na Slovensku, musí vystaviť

faktúru so slovenskou DPH. V tomto prí-
pade neplatí intrakomunitárne dodanie
tovaru, keď FO má pridelené chorvátske
IČ DPH?

Podľa § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty oslobodené od
dane je dodanie tovaru, ktorý je odosla-
ný alebo prepravený z tuzemska do iného
členského štátu predávajúcim alebo nado-
búdateľom tovaru alebo na ich účet, ak na-
dobúdateľ je osobou identifikovanou pre
daň v inom členskom štáte.

V rámci intrakomunitárneho dodania tovaru
je dodanie u dodávateľa oslobodené od
dane – túto skutočnosť uvedie vo svojom
daňovom priznaní a zároveň v súhrnnom
výkaze, v ktorom uvádza oslobodené doda-
nia tovarov s uvedením identifikácie odbera-
teľa v inom členskom štáte. Na druhej stra-
ne odberateľ vo svojom daňovom priznaní

Potrebujete doplniť vedomosti zo mzdovej alebo účtovnej oblasti? Navštív-
te 2-dňové školenie Mzdy pre pokročilých so skúsenou lektorkou Júliou
Pšenkovou.



uplatní DPH vzťahujúcu sa k nadobudnuté-
mu tovaru – vykoná „samozdanenie“, ktoré

daňová správa skontroluje na základe úda-
jov v súhrnnom výkaze dodávateľa.

Riešime vaše problémy � Vy sa pýtate – my odpovedáme
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Záver

V prípade, že slovenská FO uviedla chorvátske IČ DPH a tovar bol premiestnený do iného členského štátu,
potom je splnená podmienka intrakomunitárneho dodania, ktoré je oslobodené od dane.

V prípade, že slovenská FO uviedla slovenské IČ DPH, potom fakturácia by bola so slovenskou daňou. Nie je
splnená podmienka, že nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte.

�

Otázka č. 3: Doklad z registračnej pokladnice a odpočítanie
dane

Môže si spoločnosť uplatniť bloček za
drobný nákup z registračnej pokladnice
aj v ďalšom daňovom priznaní k DPH,
keď si ho spoločnosť zabudla zaúčtovať
a uviesť do daňového priznania, alebo
len v tom mesiaci, kedy bol vystavený?

Podľa § 51 ods. 1 písm. a) zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty platiteľ môže
uplatniť právo na odpočítanie dane podľa
§ 49, ak pri odpočítaní dane podľa § 49
ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa alebo
doklad z ERP vyhotovený podľa § 71.

Podľa § 51 ods. 2 zákona o DPH si môže pla-
titeľ dane uplatniť právo na odpočítanie dane
v ktoromkoľvek zdaňovacom období kalen-
dárneho roka, najskôr však v zdaňovacom
období, v ktorom právo na odpočítanie dane

vzniklo, najneskôr v poslednom zdaňova-
com období kalendárneho roka, v ktorom
vzniklo právo na odpočítanie dane.

A zároveň do uplynutia lehoty na podanie
daňového priznania za zdaňovacie obdo-
bie, v ktorom sa uplatňuje právo na odpočí-
tanie dane, má spoločnosť požadovaný do-
klad (faktúru z tuzemska, faktúru za tovar
iného členského štátu, dovozný doklad).

Ak nemá platiteľ faktúru do konca roka, teda
do uplynutia lehoty na podanie daňového
priznania za posledné zdaňovacie obdobie
kalendárneho roka, v ktorom právo na od-
počítanie dane vzniklo, tak vykoná odpočí-
tanie dane v tom zdaňovacom období,
v ktorom dostane doklad.

Záver

Zjednodušený doklad (doklad z ERP) sa uvedie v časti B.3.1. alebo B.3.2. kontrolného výkazu.
Časť B.3.2. kontrolného výkazu sa použije v prípade, že celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených
faktúr je 3 000 eur a viac za jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich identifikačného čísla
pre daň.

Odpočítanie dane spoločnosť môže vykonať aj v inom období, najskôr v období, kedy bol vystavený doklad
z ERP a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka.

�

Neustále sa snažíme zlepšovať naše služby a produkty. Preto pre vás pripravu-
jeme nové videoškolenia o najdôležitejších zmenách v legislatíve a aktuálnych
témach. Kompletnú ponuku nájdete na stránke www.profivzdelavanie.sk.



Otázka č. 4: Dôchodkové poistenie zamestnankyne pri
starostlivosti o dieťa do 6 rokov veku

Zamestnávateľ chce zamestnať zamest-
nankyňu, ktorá je na rodičovskej dovo-
lenke, na dohodu o pracovnej činnosti.
Okrem toho, ak zarobí menej, ako je ne-
jaký priemer, čo sa započítava do dô-
chodku? Plynú pre ňu nejaké iné nevý-
hody?

Podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení povinne dôchod-
kovo poistená je fyzická osoba s trvalým
pobytom na území Slovenskej republiky,
ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich ro-
kov veku s trvalým pobytom na území Slo-
venskej republiky, ak nie je dôchodkovo
poistená ako zamestnanec alebo samostat-
ne zárobkovo činná osoba, nebol jej prizna-
ný predčasný starobný dôchodok alebo in-
validný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový
vek a podala prihlášku na dôchodkové po-
istenie z dôvodu tejto starostlivosti. Poistné
na starobné poistenie, invalidné poistenie
a poistné do rezervného fondu solidarity za
takúto fyzickú osobu platí v súlade s § 128
ods. 5 zákona o sociálnom poistení štát.
Toto obdobie dôchodkového poistenia sa
započítava do obdobia dôchodkového po-
istenia na účely dôchodkových dávok.

Ak sa mamička z otázky riadne stará o dieťa
do šiestich rokov veku, nevykonáva zárob-
kovú činnosť, z ktorej je dôchodkovo poiste-
ná a prihlásila sa na dôchodkové poistenie
z dôvodu starostlivosti o dieťa, je dôchodko-
vo poistená a poistné za ňu platí štát. Ak jej
vznikne dôchodkové poistenie, je povin-
ná odhlásiť sa z dôchodkového poistenia
plateného štátom, pretože z § 15 ods. 1
písm. c) zákona o sociálnom poistení vyplý-
va, že nemôže byť zároveň poistencom štá-
tu aj dôchodkovo poistená ako zamestna-
nec alebo SZČO. V právnom vzťahu na zá-
klade dohody o pracovnej činnosti s právom
na pravidelný mesačný príjem zo závislej
činnosti nadobúda postavenie zamestnan-
ca na účely nemocenského poistenia, dô-
chodkového poistenia a poistenia v neza-
mestnanosti. V právnom vzťahu na základe
dohody o pracovnej činnosti s právom na
nepravidelný príjem zo závislej činnosti na-
dobúda postavenie zamestnanca na úče-
ly dôchodkového poistenia. Obdobie povin-
ného dôchodkového poistenia zamest-
nanca sa započítava do obdobia dôchod-
kového poistenia na účely dôchodkových
dávok v súlade s § 60 zákona o sociálnom
poistení.
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Otázka č. 5: Poplatok za predčasné ukončenie lízingu v PÚ
Ako sa má zaúčtovať poplatok za pred-
časné ukončenie úverovej zmluvy za au-
tomobil?

Postup prenajímateľa a nájomcu pri porušení
podmienok lízingu z účtovného hľadiska je
vymedzený v účtovných predpisoch.

V zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
je upravený len postup pri úprave základu
dane, ktorý bol s účinnosťou od 1. 1. 2015
nanovo upravený v § 17 ods. 24 písm. a) zá-
kona o dani z príjmov. Úprava § 17 ods. 24
písm. a) zákona o dani z príjmov bola vy-
konaná nadväzne na zmenu spôsobu

Praktické príklady zo súčasných noviel a zmien v zákonoch vám ponúka-
me aj v digitálnej podobe. Získajte ročný prístup k širokej ponuke videoškole-
ní len za 120 €. Viacej informácií na www.profivzdelavanie.sk.



odpisovania hmotného majetku obstarané-
ho na lízing a podmienok lízingu podľa § 2
písm. s) zákona o dani z príjmov. Ak u da-
ňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok for-
mou finančného prenájmu, dôjde počas
doby trvania nájomnej zmluvy k porušeniu
podmienok, postupuje pri vyradení majetku
z používania rovnako, ako postupuje daňov-
ník, ktorý obstará majetok inou formou, a to
nasledovne:
1. ak dôjde k odobratiu predmetu nájmu

z dôvodu insolventnosti, pričom ide
o odpisovaný majetok – daňovník postu-
puje ako pri predaji majetku [podľa § 19
ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov],

2. ak dôjde k vyradeniu majetku z dôvodu
krádeže alebo totálnej škody – daňov-
ník postupuje pri vyradení majetku ako
pri škode v závislosti od toho, či škoda
bola zavinená daňovníkom alebo nie

[podľa § 19 ods. 3 písm. d) alebo g) zá-
kona o dani z príjmov],

3. ak dôjde k odobratiu predmetu nájmu
z dôvodu insolventnosti, pričom ide o ma-
jetok vylúčený z odpisovania – daňovník
postupuje ako pri predaji majetku (po-
dľa § 19 ods. 3 písm. e) zákona o dani
z príjmov].

Na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na
hospodársku činnosť sa účtujú ostatné po-
ložky neúčtované na predchádzajúcich úč-
toch, ktoré sa týkajú hospodárskej činnos-
ti, napríklad príspevky právnickým osobám,
poistenie majetku určeného na prevádzkovú
činnosť a iné poistné súvisiace s prevádzko-
vou činnosťou (§ 68 ods. 7 postupov účtova-
nia v podvojnom účtovníctve). Z uvedeného
vyplýva, že poplatok za predčasné ukonče-
nie zmluvy je daňovým výdavkom.

Riešime vaše problémy � Vy sa pýtate – my odpovedáme

183

R

Záver

V prípade, že úverová zmluva bola skôr ukončená v dôsledku splatenia úveru, zaplatený poplatok za predčas-
né ukončenie úverovej zmluvy je prevádzkovým nákladom a nevstupuje do ceny obstarania automobilu.

�

Otázka č. 6: Faktúra za prepravu tovaru do Nórska
Slovenský platiteľ DPH predáva tovar fy-
zickej osobe – neplatiteľovi DPH – do
Nórska. Faktúru vystavuje s DPH alebo
bez DPH?

Ak sa tovar fyzicky prepraví do tretej krajiny
a spoločnosť bude disponovať JCD s potvrde-
ným výstupom tovaru z EÚ, môže sa uplatniť
oslobodenie z titulu vývozu v súlade s § 47
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. Na
uvedené nemá vplyv skutočnosť, či je odbera-
teľom platiteľ DPH, neplatiteľ DPH alebo ne-
zdaniteľná osoba (napr. občan). Ustanovenie

§ 47 ods. 3 zákona o DPH definuje, že pre-
pravenie tovaru do miesta určenia na území
tretieho štátu je platiteľ povinný preukázať
colným vyhlásením, v ktorom je colným orgá-
nom potvrdený výstup tovaru z územia Eu-
rópskej únie (vtedy vzniká i daňová povin-
nosť pre účely vykázania na r. 15 a 17 daňo-
vého priznania k DPH), a dokladom o odo-
slaní alebo preprave tovaru. Uvedené colné
vyhlásenie musízaobstarať platiteľ najneskôr
do konca šiesteho kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po skončení (mesačného,
kvartálneho) zdaňovacieho obdobia, v kto-
rom uplatnil oslobodenie od dane.

Odborné školenia a konferencie s kvalifikovanými lektormi takmer po celom
Slovensku. Sledujte našu ponuku školení na www.profivzdelavanie.sk a my
vám garantujeme, že nič nezmeškáte.



Záver

Bez ohľadu na to, či ide o platiteľa alebo neplatiteľa DPH z Nórska, slovenský platiteľ môže uplatniť oslobode-
nie pri dodaní tovaru, ak bude mať JCD.

�
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Otázka č. 7: Nepeňažný príjem z dôvodu poskytnutia
bezúročnej pôžičky

Spoločnosť poskytla svojim zamestnan-
com bezúročnú pôžičku zo sociálneho
fondu vo výške 1 000 €, splatnú do 24 me-
siacov, s mesačnými splátkami vo výške
42 €. Keďže zdaniteľným nepeňažným
príjmom zamestnanca je zvýhodnenie
z dôvodu, že nemusí z nej platiť úrok, aký
je postup pri výpočte a zúčtovaní v mzde
tohto nepeňažného príjmu (úrok)? Podľa
reklamného letáka je výška bežného úro-
ku v banke 3,5 %.

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi
bezúročnú návratnú pôžičku, zamestnanec
má výhodu, že nemusíz nej platiť úroky. Toto
zvýhodnenie (fiktívny úrok) predstavuje dar
v súvislosti s výkonom závislej činnosti, ktorý
je v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov predmetom
dane. Zvýhodnenie predstavuje nepeňažné
plnenie zamestnávateľa zamestnancovi, kto-
ré je potrebné oceniť. Zákon o dani z príjmov

v § 2 písm. c) ustanovuje oceniť nepeňažné
plnenie cenami bežne používanými v mieste
a čase plnenia alebo spotreby, a to podľa
druhu, kvality a miery opotrebenia predmet-
ného plnenia. Pri ocenení nepeňažného pl-
nenia v súvislosti so zvýhodnenými pôžič-
kami je potrebné vychádzať z výšky úroku,
ktorú by zamestnanec zaplatil za obdobnú
pôžičku, keby mu ju poskytla niektorá z ko-
merčných bánk.

Výpočet úrokov sa vykoná podľa vzorca:

(dlžná suma x výška úroku) x počet dní /
365 (alebo 366) x 100
– dlžná suma – nesplatený zostatok pô-

žičky (istiny),
– výška úroku – bežný úrok alebo rozdiel

medzi bežným úrokom a úrokom, za
ktorý bola pôžička poskytnutá,

– počet dní – obdobie, počas ktorého bola
dlžná suma požičaná.

Dátum splatnosti Zostatok istiny Počet dní Úrok 3,5 % – zdaňovaný

30. 6. 2017 1 000 – –

31. 7. 2017 958 31 2,97

31. 8. 2017 916 31 2,85

30. 9. 2017 874 30 2,64

... – – –

Nepeňažné plnenie poskytnuté zamest-
návateľom zamestnancovi je v súla-
de s § 5 ods. 3 písm. d) zákona o dani

z príjmov u zamestnanca zdaniteľným príj-
mom zo závislej činnosti. Zamestnávateľ
pri výpočte zdaniteľnej mzdy zamestnanca

„Revolúcia“ v ochrane osobných údajov účinná od 25. mája 2018. Začnite
sa už teraz priebežne pripravovať na zmeny, ktorým sa budúci rok určite nevyh-
nete, a to na jednej z unikátnych konferencií o ochrane osobných údajov.



na účely výberu preddavku na daň môže
postupovať dvoma spôsobmi, a to:
– bez navýšenia nepeňažného plnenia

(nepeňažné plnenie bude považovať za
brutto príjem),

– navýšením nepeňažného plnenia podľa
prílohy č. 6 zákona o dani z príjmov
o preddavok na daň a povinné poistné
a príspevky, ktoré je povinný platiť za-
mestnanec (nepeňažné plnenie bude
považovať za netto príjem).

V prípade uplatnenia výpočtu zdaniteľnej
mzdy bez navýšenia nepeňažného plnenia
je nepeňažné plnenie súčasťou úhrnu zdani-
teľných príjmov zo závislej činnosti zamest-
nanca a súčasťou vymeriavacieho základu
pre platenie poistného v každom kalendár-
nom mesiaci poskytnutia nepeňažného plne-
nia. V prípade uplatnenia výpočtu zdaniteľ-
nej mzdy navýšením nepeňažného plnenia
o preddavok na daň a povinné poistné a prí-
spevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec:
– navýšené nepeňažné plnenie je sú-

časťou úhrnu zdaniteľných príjmov zo
závislej činnosti zamestnanca za ka-
lendárny mesiac,

– navýšené nepeňažné plnenie je sú-
časťou vymeriavacieho základu zamest-
návateľa, z ktorého je zamestnávateľ po-
vinný odviesť poistné na sociálne a zdra-
votné poistenie,

– suma navýšenia nepeňažného plnenia
o preddavok na daň a povinné poistné
a príspevky z poskytnutého nepeňaž-
ného plnenia je daňovým výdavkom za-
mestnávateľa podľa § 19 ods. 2 písm. c)
bod 7 zákona o dani z príjmov.

Zamestnávateľ je povinný nepeňažný prí-
jem zdaniť preddavkovým spôsobom po-
dľa § 35 zákona o dani z príjmov spolu s me-
sačným peňažným zdaniteľným príjmom za-
mestnanca, a to priebežne počas celej doby
splácania pôžičky. Zdaniteľnou mzdou je
úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti
zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi
za kalendárny mesiac znížený o:
– sumy zrazené na poistné a príspevky,

ktoré je povinný platiť zamestnanec –
vymeriavacím základom zamestnanca
na platenie poistného na povinné so-
ciálne poistenie a platenie preddavkov
na zdravotné poistenie je príjem plynúci
zo závislej činnosti, okrem zákonmi vy-
medzených výnimiek,

– nezdaniteľnú časť základu dane vo výš-
ke 1/12 ročnej nezdaniteľnej časti zá-
kladu dane.

Uvedené platí bez ohľadu na to, či pôžička
bude zamestnancovi poskytnutá z prevádz-
kových prostriedkov zamestnávateľa alebo
zo sociálneho fondu.

Riešime vaše problémy � Vy sa pýtate – my odpovedáme
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Otázka č. 8: Účtovanie stravných lístkov
Ako sa postupuje pri účtovaní strav-
ných lístkov?

Spôsob účtovania stravných lístkov záleží
od toho, ako si zamestnávateľ zabezpečí
stravovanie (t. j. „gastro“ poukážkami alebo
poskytne zamestnancom obed a dá im

„interne“ vytlačené lístky na stravovanie pre
použitie v špecifických priestoroch, napr. kde
sídli – ak tieto priestory prenajíma firme za-
bezpečujúcej stravovanie, resp. poskytne
stravovanie zamestnancov v stravovacom
zariadení inej firmy na základe zmluvy). Úč-
tovanie je špecifické, ak má zamestnávateľ

Nadácia Rozum a Cit, ktorá patrí do našej PP rodiny. Ako fungujeme
a komu pomáhame? Čítajte viac na www.rozumacit.sk.



vlastnú reštauráciu. Dôležité je i to, či je plati-
teľom alebo neplatiteľom DPH. Ukážkovo si
rozoberieme prípad stravovania poskytnutého

externe (nejde o formu „gastro poukážok“,
pretože z nich sa DPH neuplatňuje – len
z provízie uvedenej na dodávateľskej faktúre).
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Stravovanie zamestnancov v stravovacom zariadení inej firmy na základe zmluvy

P. č. Doklad Text účtovného prípadu Suma v € MD D

1. Došlá faktúra Prijatá faktúra od poskytovateľa stravovania

základ dane 2,50 213

DPH 0,50 343

suma spolu 3,00 321

2. ID Rozúčtovanie stravy – zákonný príspevok 55 % 2,00 527 213

príspevok zo sociálneho fondu 0,10 472 213

zostatok hradený zamestnancom 0,40 335 213

DPH z hodnoty na účte 335 (355) 0,08 335 343

V danom prípade si firma zvolila zákonné
prispievanie v hodnote 2 €.

Podľa § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zá-
konník práce v znení neskorších predpisov
má zamestnávateľ možnosť určiť si interval,
v rámci ktorého bude zákonne prispievať
na stravu zamestnancom (účet 527).

Má voľbu prispieť minimálne 55 % z hodno-
ty 2,50 € (čo je cena stravného lístka bez
DPH), a teda minimálne z hodnoty 1,37 €

a maximálne z 55 % zo 4,50 € (stravné po-
dľa zákona o cestovných náhradách v roz-
sahu 5 až 12 hodín), t. j. z hodnoty 2,47 €.

Príspevok zo sociálneho fondu je dobrovoľ-
ný, záleží, ako sa zamestnávateľ rozhodne.

Zamestnávateľ by mal mať k dispozícii
internú kalkuláciu stravného lístka a po-
dľa nej rozúčtovavať stravu všetkým za-
mestnancom, resp. konateľovi, ak si rozší-
ril okruh stravujúcich sa v internej smernici.

Dopĺňame, že v súlade s § 152 ods. 8 Zá-
konníka práce si môže zamestnávateľ roz-
šíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpe-
čí stravovanie a ktorým bude prispievať na
stravovanie.

Ide najmä o zamestnancov pracujúcich na
základe dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru, spoločníkov
a konateľov s. r. o., členov štatutárnych or-
gánov spoločnosti, bývalých zamestnan-
cov, ktorí odišli do dôchodku a pod.

Pohľad DPH:
Ak zamestnávateľ zabezpečí stravovanie,
potom z pohľadu DPH uskutočňuje zdani-
teľný obchod – dodanie služby.

V súlade s § 22 ods. 1 zákona o DPH je zá-
kladom dane pri dodaní služby všetko, čo
tvorí protihodnotu (odplatu), ktorú dodáva-
teľ (zamestnávateľ) prijal alebo má prijať od
príjemcu plnenia (zamestnanca), zníženú

o daň. Do základu dane sa teda zahrnie
hodnota účtovaná na 335 (resp. 355, ak ide
o spoločníka), pričom príspevok platený za-
mestnávateľom (527) si môže zamestná-
vateľ zahrnúť do výdavkov na účely dane
z príjmov, príspevok zo sociálneho fondu
sa účtuje ako čerpanie sociálneho fondu na
strane MD účtu 472. (Tvorba sa účtovala
527/472.)



Vyhľadávač DÚPP
– ročník 2017

Predkladáme vám vyhľadávač publikovaných článkov v našom časopise.
Túto službu môžete využívať aj telefonicky na čísle: 041/70 53 222.

Vysvetlivky:

Z – zákon, usmernenie, opatrenie, pokyn K – komentár Č – článok V – vzor T – tlačivo

Oblasť Názov príspevku DÚPP č. Str. Z K Č V T

Automobil Zmena výpočtu správneho poplatku pri evidencii vozidiel 4/2017 85 x

Cestovné
náhrady

Cestovné náhrady v jednoduchom účtovníctve 1/2017 131 x

Daň
z motorových
vozidiel

Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 12/2017 84 x

O dani z motorových vozidiel 2-3/2017 153 x 1

Daňové
priznania

Podávanie priznania k dani z nehnuteľností v roku 2017 2-3/2017 173 x 4

Daň z pridanej
hodnoty

Koncoročné povinnosti platiteľa dane 2-3/2017 197 x

Cestovné kancelárie a cestovné agentúry – osobitná úprava
uplatňovania dane

12/2017 97 x

Služby súvisiace s nehnuteľným majetkom z hľadiska DPH 4/2017 169 x

Novela zákona o DPH 4/2017 187 x

Typy registrácie podľa zákona o DPH 15/2017 141 x

Zákon o dani z pridanej hodnoty s komentárom 10-11/2017 24 x x

Daň z príjmov

Daňová asignácia za rok 2016 5-6/2017 8 x

Súbeh príjmov fyzickej osoby z pohľadu dane z príjmov 13/2017 73 x

Kultúra a daň z príjmov 15/2017 45 x

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2017 14/2017 70 x

Dotácie, podpory, príspevky u FO z daňového pohľadu 7/2017 20 x

Zdaňovanie príležitostných príjmov 1/2017 59 x

Reklama a propagácia z pohľadu dane z príjmov 1/2017 66 x

Preddavky na daň z príjmov PO v roku 2017 5-6/2017 26 x

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnos-
ti za rok 2016

4/2017 21 x

Daňové a účtovné vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov z ročného
zúčtovania poistného na zdravotné poistenie za rok 2016 v roku
2017

14/2017 100 x
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Oblasť Názov príspevku DÚPP č. Str. Z K Č V T

Daň z príjmov

Zdanenie príjmov súvisiacich s nehnuteľnosťami fyzických osôb 1/2017 11 x

(Elektronická) refakturácia zmluvných dodaní 12/2017 49 x

Problematika vyplácania podielov na zisku 8-9/2017 9 x

Metodický pokyn k uplatňovaniu nezdaniteľných častí základu
dane podľa § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov

1/2017 104 x

Zrušenie daňovej licencie od 1.1.2018 15/2017 15 x

Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2017 7/2017 10 x

Daňový tip

Výdavky na reprezentáciu 12/2017 40 x

Uplatňovanie výdavkov na PHL 13/2017 20 x

Uplatňovanie odpisov do daňových výdavkov 15/2017 32 x

Uplatňovanie DPH pri cezhranične poskytovaných službách 14/2017 36 x

Finančná
analýza

Predikcia finančnej situácie podniku na základe bonitných a ban-
krotových modelov

7/2017 191 x

Jednoduché
účtovníctvo

Postupy účtovania v JU s komentárom 7/2017 87 x x

Medzinárodné
zdaňovanie

Transferové oceňovanie v roku 2017 5-6/2017 205 x

Dokumentačná povinnosť pri transferovom oceňovaní 14/2017 132 x

Zásady tvorby a dokumentovania transferových cien podniku 7/2017 163 x

Nehnuteľnosť Uplatnenie výdavkov súvisiacich s využívanou nehnuteľnosťou 4/2017 104 x

Odvody Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2017 5-6/2017 223 x

Ostatné
daňové

Obchodovanie cez internet z pohľadu daní 13/2017 32 x

Daňový poriadok v otázkach a odpovediach 13/2017 90 x

Lehoty pri správe daní pre daňový subjekt a pre správcu dane 14/2017 20 x

K novelám daňového poriadku za rok 2016 a od 1.1.2017 4/2017 55 x

Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane 4/2017 147 x

O legislatívnej úprave niektorých zákonov v súvislosti so správou
daní

4/2017 82 x

Novela exekučného poriadku od 1.4.2017 10-11/2017 8 x

Podvojné
účtovníctvo

Kontroly v systéme podvojného účtovníctva
(úvod do problematiky)

13/2017 58 x
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Počúvajte, motivujte, hodnoťte, merajte a oceňujte. Ako na to? Sledujte naše
manažérske videoškolenia. Viac informácií na www.profivzdelavanie.sk.



Oblasť Názov príspevku DÚPP č. Str. Z K Č V T

Podvojné
účtovníctvo

Kontroly v systéme podvojného účtovníctva, časť 1 14/2017 50 x

Kontroly v systéme podvojného účtovníctva, časť 2 15/2017 112 x

Účtovanie v lekární– PO (s.r.o.) účtujúca v podvojnom účtovníctve 4/2017 139 x

Účtovanie zásob - špecifiká výrobnej činnosti 15/2017 68 x

Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve 8-9/2017 21 x x

Pracovné
právo

Novely zákona o službách zamestnanosti aj z daňového aspektu 12/2017 11 x

Zmena životného minima od 1. júla 2017 14/2017 122 x

Príspevok na samostatne zárobkovú činnosť 1/2017 122 x

Začínajúci podnikateľ a odvody do zdravotnej a Sociálnej
poisťovne

1/2017 144 x

Právo
v podnikaní

Vymáhanie pohľadávok Sociálnou poisťovňou 12/2017 121 x

Extenzia kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa vo svetle novej práv-
nej úpravy

14/2017 86 x

Novela Obchodného zákonníka s plánovanou účinnosťou od
1. 10. 2017, 1. 1. 2018 a 1. 7. 2018

14/2017 93 x

Nariadenie o ochrane osobných údajov a pripravovaný nový zá-
kon o ochrane osobných údajov účinné od mája 2018

15/2017 126 x

Porovnanie zodpovednej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z.
a nariadenia o ochrane osobných údajov

15/2017 137 x

Novela obchodného zákonníka od 1. 1. 2017 1/2017 80 x

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii – novela 2-3/2017 230 x

Účtovníctvo

Pokuta za správne delikty v oblasti účtovníctva po novom 1/2017 91 x

Zostavenie účtovnej závierky za rok 2016 v JÚ 2-3/2017 4 x 1

Individuálna účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave
PÚ za rok 2016

2-3/2017 54 x 1

Zákon o účtovníctve – č. 431/2002 Z. z. s komentárom 5-6/2017 42 x x

Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek účtujúcich
v sústave podvojného účtovníctva za rok 2016

2-3/2017 111 x 1

Informatívny prehľad v zmenách a dodatkoch IAS/IFRS účinných
pre rok 2017 – 2019

13/2017 27 x

Živnosť
Zhrnutie o živnosti 13/20147 99 x

Virtuálna registračná pokladnica 14/2017 43 x

Vyhľadávač � Vyhľadávač DÚPP – ročník 2017
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Prostredníctvom nášho Youtube kanálu ProfiVzdelávanie môžete sledovať
ukážky z našich najnovších videoškolení a konferencií.
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Oddýchnite si odborne...

Vedenie prostredníctvom dôvery
Jedným z najdôležitejších predpokladov fungovania medziľudských vzťahov a výrazom vysokej emo-
cionálnej inteligencie je schopnosť druhým dôverovať a získavať si ich dôveru. Podobne ako vedo-
mosti je zdrojom, ktorý sa častým používanímnespotrebováva, ale naopak posilňuje. Čím viac dôvery
„prejavím“, tým viac získam.

Firmy prechádzajú na čoraz pružnejšie organizačné štruktúry, ktoré vyžadujú vysokú úroveň dôvery. Za-
mestnanci očakávajú od svojich manažérov, že im dovolia participovať na rozhodovaní, čo vnímajú ako
prejav ich dôvery. Dôvera je očakávaná vo všetkých vzťahoch a na všetkých úrovniach organizácie.

Dôvera v organizáciu nevznikne automaticky prezentovaním jej poslania a vízie.

13 pravidiel dôvery

1. Konajte čestne: Hovorte pravdu, jasne sa vyjadrujte, nezamlčujte žiadne fakty a vyvarujte sa po-
loprávd.

2. Rešpektujte druhých: Správajte sa k druhým s rešpektom, aj k tým, ktorých „nepotrebujete“.

3. Buďte transparentní: Nezamlčujte druhým žiadne dôležité informácie.

4. Naprávajte svoje chyby: Ospravedlňte sa okamžite, keď ste konali nespravodlivo. Naprávajte
svoje chyby vždy, keď to je možné.

5. Buďte lojálni: O iných hovorte tak, ako keby boli prítomní.Nekritizujte neprítomných – nemôžu sa
brániť. Nezverejňujte informácie, ktoré vám boli zverené ako dôverné.

6. Zabezpečte výsledky: Starajte sa o to, aby ste vždy vedeli preukázať dobré výsledky. Držte sa
časového harmonogramu a rozpočtu. Nehľadajte výhovorky, ako nedokončiť to, čo ste začali.

7. Pracujte stále na sebe: Kontinuálne sa zlepšujte. Zabezpečujte si feedback a zohľadňujte ho vo
svojom následnom konaní.

8. Postavte sa realite tvárou: Nevyhýbajte sa ťažkým situáciám a náročným partnerom.

9. Buďte otvorení: Vždy otvorene komunikujte svoje očakávania, nespoliehajte sa na to, že sú
každému hneď jasné.

10. Buďte zodpovední: Preberajte zodpovednosť za svoje konanie a vyžadujte to aj od druhých. Ne-
hádžte vinu na iných, keď sa nepodarilo niečo, za čo ste boli zodpovední vy.

11. Najprv počúvajte, potom reagujte.

12. Dodržujte dohody: Svedomito zvážte, k čomu sa idete zaviazať, a potom dohodu dodržte.

13. Preukazujte dôveru druhým: Pripomínajte si, že je dôležité iným dôverovať. Rátajte s možnosťou,
že môžete byť občas sklamaní.
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Dôvera a kultúra manažmentu

Kompetentný manažér sa však z času na čas sám seba pýta: Aké mám predstavy o dobrom vedení? Čo
ma motivuje? Kde som najviac zraniteľný? Viem počúvať? Čo nevidím? Ako ma vníma okolie? Ako nará-
bam s mocou, vplyvom, konkurenciou, výkonom, záťažou, slabosťami a pocitmi a ako toto všetko ovplyv-
ňuje kultúru môjho tímu a celej organizácie? Odpovede na tieto otázky určujú kvalitu jeho riadenia.

Organizácia je taká, aký je jej manažment, je to projekcia jeho vnútorného sveta. Autentickí sme iba
vtedy, keď poznáme sami seba a máme jasno v tom, prečo konáme tak, ako konáme, čo nás motivuje
a čo nie. Autentickosť je elementárnym predpokladom dobrého vedenia, ak manažér nie je autentický
a nie je príkladom pre ostatných, dôsledky sa môžu prejaviť v celom sociálnom systéme. Optimizmus
a dôvera majú na zamestnancov pozitívny účinok.

(skrátený a upravený článok z http://www.ezisk.sk)

Komunikácia je jednoduchým a zároveň najdôležitejším nástrojom, ktorý máme k dispozícii.
Ak chceme efektívne viesť druhých, musíme sa vedieť vcítiť do situácie iných. Ak nie, potom nedo-
kážeme s ľuďmi komunikovať a je úplne jedno, aké je naše nadšenie. Každá pochvala, ktorú udelíte, je
pre adresáta akousi odpaľovacou rampou. Katapultuje ho k ešte väčšiemu úsiliu a lepším výkonom
(Canfield J., Millerová J. – Keď v práci vládne srdce).

A ako chváliť? Tu je pár tipov z knihy K. Blancharda a S. Johnsona: The One Minute Manager:

– Povedzte ľuďom otvorene, že im vždy dáte vedieť, ako ste spokojný s ich prácou.

– Chváľte ľudí hneď, neodkladajte to na neskôr.

– Povedzte ľuďom, čo urobili dobre – presne to špecifikujte.

– S úsmevom im povedzte, že máte z ich dobrej práce radosť a z ich vynikajúcich výsledkov má
úžitok celá firma a ľudia v nej.

– Nájdite si čas a dajte ľuďom „pocítiť“, že máte z ich práce radosť.

– Povzbuďte ich, aby svoj výkon zopakovali.

– Múdre rady často minú svoj cieľ, ale milé slovo vždy padne na úrodnú pôdu.

Na zamyslenie

Od ľudí si môžete kúpiť ich čas, môžete si kúpiť ich fyzickú prítomnosť na určitom mieste, môžete si do-
konca kúpiť určité množstvo svalových pohybov, ktoré urobia za hodinu. Nemôžete si však kúpiť ich
nadšenie... Nemôžete si kúpiť ich lojalitu... Nemôžete si kúpiť ich srdcia... To všetko si musíte zaslúžiť.

Clarence Francis

Ak chceme prežiť, stačí nám to, čo dostaneme. Ak chceme žiť, musíme dávať.
Norman MacEswan

Vynikajúci manažér dokáže svojich hráčov presvedčiť, že sú lepší, než si myslia. Núti vás, aby ste mali
o sebe dobrú mienku. Dáva vám najavo, že vo vás verí. Dokáže z vás dostať maximum. A keď zistíte,
že ste naozaj dobrý, nikdy sa nezmierite s tým, aby ste podávali výkony, ktoré zaostávajú za vašimi
možnosťami.

Reggie Jackson
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Získajte prehľad o najdôležitejších zmenách v ochrane osobných údajov a nechajte si 
pomôcť s prechodom na novú právnu úpravu od renomovaných odborníkov vo svojej 
profesii.

Čo vás čaká na konferencii?

 4 bloky odborných prednášok

 4 špičkoví lektori z oblasti ochrany 
osobných údajov

 komplexný prehľad o zmenách a naria-
deniach v ochrane osobných údajov

 príprava na bezproblémové 
zvládnutie nových pravidiel v praxi

Termíny: 6. 12. 2017 – Bratislava
 14. 12. 2017 – Banská Bystrica

 13. 2. 2018 – Košice
 14. 3. 2018 – Bratislava

Lektori: JUDr. Marcela Macová, PhD. 
 JUDr. Pavol Szabo 

 
 Mgr. Irena Hudecová

„Revolúcia“ v ochrane osobných údajov účinná od 25. mája 2018

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

konferencia

ORGANIZÁTORI 
KONFERENCIE:

MEDIÁLNI PARTNERI:

Prihlásiť sa môžete na 
041/70 53 888.

PARTNER:

HLAVNÝ PARTNER 
PODUJATIA:
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