
 
 

Albánsko  |  Bulharsko  |  Česká republika  |  Chorvátsko  |  Maďarsko  |  Poľsko |  Rakúsko  |  Rumunsko  |  Srbsko  |  Slovensko  |  Slovinsko 

Nezávislý člen Baker Tilly Europe Alliance. 

NEWSLETTER 1/2018 
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1. Zmena v oblasti sociálneho poistenia  

Navrhovaná novela zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1.1.2019 so sebou prináša niekoľko 

zmien. Najvýznamnejšou z nich je zavedenie štatútu ročného zúčtovania poistného v sociálnom poistení ako 

efektívneho nástroja na zamedzenie odvodovej optimalizácie subjektov. Ročnému zúčtovaniu poistného by 

mali podliehať všetky povinné poistenia (nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, starobné 

dôchodkové sporenie, poistenie v nezamestnanosti, rezervný fond solidarity), ktoré budú od účinnosti 

novelizovaného zákona platené preddavkovo, s výnimkou úrazového poistenia a garančného poistenia. Tie 

budú spravované rovnakým spôsobom ako doteraz. 

 

Ročné zúčtovanie poistného v sociálnom poistení bude vykonávať Sociálna poisťovňa, pričom novela 

zákona navrhuje vykonať ročné zúčtovanie prvý krát v roku 2020 za rok 2019. 

 

Ročné zúčtovanie sa bude vzťahovať na zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu a na 

zamestnávateľa. Bude sa vykonávať do 30. septembra nasledujúceho kalendárneho roka po kalendárnom 

roku, za ktoré sa ročné zúčtovanie robí. V prípade, ak bude mať daňovník predĺženú lehotu na podanie 

daňového priznania, bude lehota na vykonanie ročného zúčtovania 31. októbra. Výsledok ročného 

zúčtovania zašle Sociálna poisťovňa poistencovi a zamestnávateľovi v podobe rozhodnutia, v ktorom bude 

uvedený preplatok prípadne nedoplatok na poistnom. 

 

 
2. Navrhovaná zmena smernice Rady o DPH 

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je v súčasnosti aj návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 

Rady 2006/112/ES o DPH. Smernica a s ňou súvisiace zmeny by mali byť implementované v lokálnom zákone 

o DPH s účinnosťou od 1.1.2019, avšak Ministerstvo financií SR očakáva posunutie účinnosti na neskoršie 

obdobie. 
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Medzi najvýznamnejšie navrhované zmeny patrí: 

 Zavedenie štatútu certifikovanej zdaniteľnej osoby – tzv. spoľahlivý platiteľ po splnení zákonom 

stanovených kritérií. Status certifikovanej zdaniteľnej osoby bude udeľovať členský štát usadenia 

zdaniteľnej osoby po splnení kritérií, a to absencia závažného porušenia daňových a colných predpisov 

a trestných činov súvisiacich s ekonomickou činnosťou osoby, preukázanie vysokého stupňa kontroly 

nad operáciami a tokom tovaru a dôkaz o finančnej spôsobilosti osoby. 

 Zjednodušenie pravidiel konsignačného skladu – zjednotenie a zjednodušenie mechanizmu pre všetky 

štáty EU, pričom využívať ho budú môcť len certifikované zdaniteľné osoby. 

 Zavedenie právnej istoty pri reťazových obchodoch – konkrétne pravidlá pre priradenie pohyblivej 

dodávky pri preprave, pričom tieto podmienky budú použiteľné len v prípade, ak všetky zúčastnené 

strany v reťazci budú certifikované zdaniteľné osoby. 

 Tzv. konečný systém pre obchodovanie v rámci EÚ – tento bude založený na zásade zdaňovania 

dodania tovaru a poskytovania služieb v členskom štáte určenia (ukončenia prepravy tovaru). Osobou 

povinnou platiť daň bude v zásade dodávateľ tovaru. V prípade však, že nadobúdateľom tovaru bude 

certifikovaná zdaniteľná osoba, uplatní sa prenesenie daňovej povinnosti na kupujúceho. 

 Zavádza sa tzv. One-Stop-Shop (OSS) – ak osoba povinná platiť daň nie je usadená v členskom štáte, 

kde je daň splatná, bude môcť podať daňové priznanie a zaplatiť daň prostredníctvom jedného 

kontaktného miesta. 

 

Nakoľko súčasný návrh je ešte len v medzirezortnom pripomienkovom konaní, nie je možné s istotou 

konštatovať, ktoré úpravy budú vo finálnej verzii zahrnuté v novej smernici a teda budú implementované do 

slovenského zákona o DPH a s akou účinnosťou. O ďalšom vývoji budeme informovať v nasledujúcich 

vydaniach newslettra.   

 
3. Zavedenie dane z poistenia 

Zákon o poisťovníctve aktuálne ukladá poisťovniam povinnosť platiť odvod vo výške 8 % z prijatého poistného 

v odvetví neživotného poistenia. Doterajší odvod sa v praxi ukazuje ako nesystémové a neefektívne opatrenie, 

ktoré spôsobuje aplikačné problémy v praxi a zároveň nerovnaké zaobchádzanie u poisťovní v súvislosti 

s odvodom na základe „starých“ poistných zmlúv a „nových“ poistných zmlúv. Zavedením zdanenia poistenia 

nepriamou daňou by sa mali tieto disproporcie eliminovať. 

 

Rozdiel oproti súčasnému 8 % odvodu z prijatého poistenia je, že daň z poistenia sa bude týkať nielen 

neživotného poistenia, ale aj životného.  

 

Daň z poistenia s predpokladanou účinnosťou od 1.10.2018 bude v zásade vyberaná a platená do štátneho 

rozpočtu poisťovňami z prijatého poistného. Poisťovne budú povinné podávať daňové priznania na štvrťročnej 

báze. Sadzba dane pre väčšinu odvetví neživotného poistenia sa navrhuje vo výške 8 % a 6 %, pre poistenie 

úrazu a choroby sa navrhuje 4 % a pre odvetvia životného poistenia sa navrhuje sadzba 2 % a 3 %.  

 

Nulová sadzba dane z poistenia sa ustanovuje pre prijaté poistné z povinného zmluvného poistenia, aby 

nedochádzalo k dvojitému zdaneniu, keďže naďalej ostane zachované platenie 8 % odvodu z prijatého 
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poistného z povinného zmluvného poistenia. Daň z poistenia by sa nemala vzťahovať ani na výplatu plnení 

z II. a III. piliera dôchodkového zabezpečenia (dôchodky zo starobného sporenia a poistenie dôchodku 

z doplnkového dôchodkového sporenia). 

 

V súvislosti s touto daňou je potrebné očakávať, že sa premietne do ceny poistenia (aj v prípade životného 

poistenia) a v konečnom dôsledku ju budú znášať poistníci.  

 
4. Zmeny v elektronickej komunikácii 

S účinnosťou od 1.1.2018 sa upravujú formy elektronickej komunikácie so správcom dane. Fyzická alebo 

právnická osoba mohli doteraz elektronicky odosielať dokumenty finančnej správe troma spôsobmi – pomocou 

kvalifikovaného elektronického podpisu, občianskeho preukazu s čipom alebo prostredníctvom dohody.  

 

Po 1.1.2018 právnické osoby už nemajú možnosť s daňovým úradom uzatvoriť dohodu. Túto možnosť majú 

po novele daňového poriadku už len fyzické osoby, pričom dohody uzatvorené do 31.12.2017 sú platné aj po 

1.1.2018 

 

5. Rozširovanie definície závislých osôb v transferovom oceňovaní od roku 

2018 

Od 1.1.2018 nadobudla účinnosť nová definícia závislých osôb na účely transferového oceňovania. Za závislé 

osoby sa od roku 2018 považuje omnoho širší okruh osôb a subjektov, ako tomu bolo doteraz. 

 

Pomerne dôležitou zmenou je zavedenie nového pojmu „subjekt“, ktorý sa často používa v definícii závislých 

osôb. Závislou osobou je aj osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného 

celku. 

 

Najväčšie zmeny v definícii závislých osôb na účely transferového oceňovania postihli definíciu „ekonomické 

a personálne prepojenie“. Novinkou je, že od roku 2018 je ekonomicky prepojená s danou osobou alebo 

subjektom aj osoba alebo subjekt, ktorý síce nemá aspoň 25 % podiel na základnom imaní alebo hlasovacích 

právach tejto osoby alebo subjektu, ale má aspoň 25 % podiel na zisku tejto osoby alebo subjektu. 

 

Od roku 2018 navyše platí, že ak niekto v súvislosti s hlasovacími právami alebo základným imaním koná 

spoločne s inou osobou alebo subjektom, na účely posudzovania závislých osôb považuje aj hlasovacie práva 

a podiely na základnom imaní tejto inej osoby alebo subjektu za svoje. 

 

Iné prepojenie, rovnako ako prepojenie blízkych osôb, zostalo bez zmeny. 

 
6. Kapitálový fond z príspevkov  

Novela obchodného zákonníka umožnila akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzením vytvárať 

kapitálový fond z príspevkov. V nadväznosti na novelu obchodného zákonníka boli znovelizované aj postupy 
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účtovania pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve a opatrenia MF SR, ktorými sa ustanovujú 

podrobnosti o individuálnych účtovných závierkach pre mikro, malé a veľké účtovné jednotky a to 

s účinnosťou od 01.01.2018.  

 

Kapitálový fond z príspevkov sa v prípade spoločnosti s ručením obmedzením a akciovej spoločnosti tvorí na 

základe zakladateľskej zmluvy, alebo na základe schválenia jeho tvorby valným zhromaždením. Na 

splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za 

kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia. Kapitálový fond možno použiť na:  

 

 prerozdelenie medzi akcionárov  

 na zvýšenie základného imania  

 

V prípade rozdelenia kapitálového fondu medzi akcionárov, resp. spoločníkov sa musí zverejniť oznámenie 

o výške jeho prerozdelenia najneskôr 60 dní vopred. Kapitálový fond nemožno rozdeliť, ak je spoločnosť 

v kríze alebo by sa v dôsledku rozdelenia dostala do krízy.  

 

V poznámkach mikro a malých účtovných jednotiek je potrebné uvádzať, či účtovné jednotky vytvorili 

kapitálový fond z príspevkov, v poznámkach veľkých účtovných jednotiek je potrebné uvádzať o vytvorenom 

kapitálovom fonde aj ďalšie informácie. 

 

V zmysle novely postupov účtovania sa kapitálový fond z príspevkov u prijímateľa pri vzniku účtuje na ťarchu 

účtu 353 – pohľadávky za upísané vlastné imanie a v prospech účtu 413 – ostatné kapitálové fondy. Použitie 

splateného príspevku sa účtuje na základe rozhodnutia valného zhromaždenia na ťarchu účtu 413 

a v prospech príslušného účtu záväzkov. V účtovníctve vkladateľa sa splatený príspevok v uznanej hodnote 

účtuje na účte finančnej investície a v prospech účtu 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných 

papierov a vkladov. Rozdiel medzi uznanou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou majetku vykáže 

spoločnosť podľa charakteru na ostatných finančných nákladoch alebo výnosoch. 

 

7. Účtovanie nepeňažných vkladov a nepeňažných príspevkov 

Novela postupov priniesla aj zmeny v účtovaní nepeňažných vkladov a nepeňažných príspevkov:  

 

 V účtovníctve prijímateľa vkladu podniku sa účtuje goodwill/ záporný goodwill, pri ktorého výpočte sa 

k uznanej hodnote vkladu pripočíta aj hodnota splateného príspevku do kapitálového fondu 

z príspevkov. 

 O finančnej investícii z dôvodu vkladu podniku ako nepeňažného vkladu, ktorým nie je vklad podniku sa 

účtuje na príslušný účet finančnej investície, pričom na tomto účte je potrebné sledovať na analytických 

účtoch jednotlivé súčasti tvoriace iné príspevky a na účet 367 – záväzky z upísaných a nesplatených 

cenných papierov a vkladov. 
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