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NEWSLETTER 4/2017 
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1. Prehľad najdôležitejších zmien v dani z príjmov  

Ako sme Váš už informovali v predchádzajúcom newslettri, nižšie sú uvedené najvýznamnejšie schválené 

zmeny, ktoré so sebou prináša novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2018: 

 

 daň z odchodu tzv. Exit Tax  

 pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti pre právnické osoby (tzv. CFC Rules) – účinnosť až od 

1.1.2019 

 opatrenia proti dvojitému uplatneniu výdavkov pri transakciách medzi závislými osobami tzv. hybridné 

nesúlady 

 tuzemské zlúčenia a nepeňažné vklady pre daňové účely iba v reálnych hodnotách 

 nový nástroj na podporu výskumu a vývoja tzv. patent box 

 zvýšenie a zmena výpočtu tzv. super odpočtu nákladov na vedu a výskum 

 digitálna platforma ako nový zdroj príjmu na území SR 

 úprava podmienok pre vznik stavebnej a montážnej stálej prevádzkarne 

 úprava podmienok na zamedzenie zneužívania komisionárskych štruktúr 

 zmena podmienok na tvorbu opravnej položky k príslušenstvu k pohľadávkam 

 úprava podmienok pre odpis pohľadávky z dôvodu zmien Exekučného poriadku  

 

Detailnejšie informácie k vyššie uvedeným zmenám nájdete v NEWSLETTER 3/2017. 

 

Oproti navrhovaným a už spomínaným zmenám však boli schválené aj tieto dve významné zmeny, o ktorých 

Vás informujeme v samostatných častiach tohto newslettra: 

 oslobodenie príjmov z predaja akcií a obchodných podielov 

 doprava pre zamestnancov zabezpečovaná zamestnávateľom 
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2. Oslobodenie príjmov z predaja obchodných podielov už aj na Slovensku 

Schválená novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2018 stanovuje podmienky oslobodenia 

príjmov právnickej osoby z predaja akcií a obchodných podielov.  

 

Oslobodenie bude môcť daňovník uplatniť v prípade splnenia nasledovných podmienok: 

 

 priamy podiel na základnom imaní najmenej 10 %; a 

 nepretržitá držba akcií a obchodných podielov najmenej počas 24 kalendárnych mesiacov; a  

 výkon podstatných funkcií, rozhodovacie právomoci, personálne a materiálne vybavenie na území SR. 

 

Výnimky z oslobodenia: 

 

 obchodník s cennými papiermi 

 prevod účasti na spoločnosti, ktorá je v likvidácii, v konkurze alebo reštrukturalizácii 

 prevod účasti, ak je daňovník, ktorý účasť prevádza, v likvidácii  

 

 

3. Nepeňažný príjem zamestnanca za dopravu do zamestnania 

Zákon o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2018 stanovuje jasné pravidlá daňovej uznateľnosti nákladov na 

dopravu na strane zamestnávateľa a zdanenia nepeňažného príjmu na strane zamestnanca. 

Podmienky pre daňovú uznateľnosť výdavkov vynaložených na dopravu pre zamestnávateľa sú nasledovné: 

 

 neexistujúca alternatíva pravidelnej verejnej hromadnej dopravy podľa potrieb a požiadaviek 

zamestnávateľa a súčasne 

 zamestnávateľ využíva vozidlá pod kódom 29.10.3 Klasifikácie produktov (prostriedky hromadnej 

dopravy min. pre 10 osôb). 

  

Takáto doprava predstavuje pre zamestnanca nepeňažný príjem. Pri splnení nasledovných podmienok je 

u zamestnanca tento nepeňažný príjem oslobodený od dane: 

 

 preukázateľne neexistuje alternatíva pravidelnej verejnej hromadnej dopravy podľa potrieb a požiadaviek 

zamestnávateľa;   

 doprava vlastnými prostriedkami hromadnej dopravy zamestnávateľa alebo prostriedkami iného 

zmluvného dopravcu je min. pre 10 osôb; 

 zamestnanec sa podieľa na úhrade preukázateľne vynaložených nákladov zamestnávateľa vo výške: 

 najmenej 60 % alebo 

 najmenej 30 %, ak ide o výrobný podnik s viaczmennou prevádzkou, v ktorom dopravu využíva aspoň 

30 % z celkového priemerného počtu zamestnancov. 
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Ak je úhrada od zamestnancov na dopravu menej ako 60 %, resp. 30 % z výdavkov na dopravu 

vynaložených zamestnávateľom, nepeňažným príjmom zamestnanca je suma pripadajúca na zamestnanca 

z rozdielu medzi 30 %, resp. 60 % sumy výdavkov zamestnávateľa na dopravu a úhradou za dopravu od 

všetkých zamestnancov, ktorí túto dopravu používajú.  

 
 

4. Prehľad najdôležitejších zmien v DPH 

Ako sme Váš už informovali v predchádzajúcom newslettri, toto sú najvýznamnejšie schválené zmeny, ktoré 

so sebou prináša novela zákona o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1.1.2018: 

 

 zjednodušenie podmienok na uplatnenie trojstranného obchodu 

 zmeny týkajúce sa povinnosti zložiť zábezpeku pri registrácii 

 obmedzenie ručenia odberateľa za DPH z predchádzajúceho stupňa 

 zosúladenie vzniku daňovej povinnosti pri prepustení tovaru do colného režimu dočasné použitie 

 rozšírenie osobitného režimu zdaňovania prirážky pri predaji služieb cestovného ruchu 

 možnosť využitia daňového zástupcu aj pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený 

na dodanie do iného členského štátu 

 

 

5. Prehľad najdôležitejších zmien v správe daní 

 Ako sme Váš už informovali v predchádzajúcom newslettri, toto sú najvýznamnejšie schválené zmeny, ktoré 

so sebou prináša novela daňového poriadku s účinnosťou od 1.1.2018: 

 

 úprava všeobecného pravidla proti zneužívaniu tzv. „obsah nad formou“ 

 reforma inštitútu daňového tajomstva 

 zavedenie tzv. súhrnného protokolu pri daňovej kontrole 

 zavedenie indexu daňovej spoľahlivosti  

 nové zoznamy subjektov, ktoré budú zverejňované na stránke finančnej správy 

 

 

6. Rozšírenie okruhu elektronicky komunikujúcich subjektov 

Novelou daňového poriadku sa s účinnosťou od 1.1.2018 rozširuje okruh povinne elektronicky 

komunikujúcich subjektov o právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcov a od 1.7.2018 o 

fyzické osoby – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov a ich zástupcov. 
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7. Zmeny pre podnikateľov s registračnými pokladnicami 

Novela zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice zavádza s účinnosťou od 

1.1.2018 nové zmeny. Medzi najvýznamnejšie patria:  

 

 Pokladničný doklad z virtuálnej registračnej pokladnice bude musieť obsahovať QR kód. 

 Povinnosť oznámiť skutočnosť, že podnikateľ nemá povinnosť používať registračnú pokladnicu. 

 Povinnosť označiť pokladnicu používanú na viacerých predajných miestach ako „prenosná“. 

 Skrátenie lehoty na oznámenie zmien predajného miesta daňovému úradu z 30 dní na 15 dní 

pri virtuálnej registračnej pokladnici. 

 Zrušenie povinnosti vyhotovovať dennú uzávierku z paragónov v tzv. neelektronickej forme. 

 Zákaz označovania tovaru alebo služby iba číselným alebo iba alfanumerickým kódom. 

 Povinnosť nahlásiť prerušenie prevádzky pokladnice aj z dôvodu vlastného zavinenia. 

 Pri zmene údajov v knihe elektronickej registračnej pokladnice nebude nutná fyzická návšteva daňového 

úradu. 

 Pri ukončení prevádzky nebude nutné predkladať knihu pokladnice len na miestne príslušnom daňovom 

úrade, ale je možné tak urobiť na ktoromkoľvek daňovom úrade. 

 Zmena označení (popisov) a údajov v knihe elektronickej registračnej pokladnice. 

 

Zároveň sa od 1.9.2017 zrušilo obmedzenie maximálneho počtu dokladov pre používateľov virtuálnej 

registračnej pokladnice. 
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Ak si želáte pravidelné informácie, môžete sa zaregistrovať pre zasielanie nášho newslettra.  

 
IMPRESSUM Informácie obsiahnuté v tomto dokumente slúžia iba na všeobecné informačné účely. Ak sa rozhodnete použiť ich v praxi, odporúčame tak 

urobiť až na základe odbornej konzultácie v rámci ktorej je možné posúdiť všetky aspekty konkrétneho prípadu. Tento dokument nenahrádza odborné 

poradenstvo, a preto TPA nemôže niesť zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v dôsledku použitia tu uvedených informácií. 
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