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NEWSLETTER 2/2018 
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1. Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia sa odkladá 

Ako sme Vás už informovali v predchádzajúcom vydaní Newslettra, navrhovaná novela zákona o sociálnom 

poistení má v záujme zaviesť inštitút ročného zúčtovania sociálneho poistenia. Pôvodne navrhovaný termín 

účinnosti ročného zúčtovania bol stanovený na rok 2020, kedy by sa robilo ročné zúčtovanie prvý krát, a to 

za rok 2019.  

 

Nakoľko zavedenie ročného zúčtovania si vyžaduje rozsiahle úpravy informačných systémov Sociálnej 

poisťovne, tá v rámci pripomienkového konania navrhuje posunúť pôvodný termín o dva roky neskôr, čo 

znamená, že Sociálna poisťovňa navrhuje robiť ročné zúčtovanie prvý krát až v roku 2022 za rok 2021.  

 

 

2. Čo prinesie e-Kasa? 

V súčasnosti sa pripravuje návrh na zmenu a doplnenie zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej 

registračnej pokladnice, ktorý sa týka online pripojenia pokladníc na fiškálne moduly štátu. 

 

Cieľom navrhovanej zmeny zákona je, aby podnikateľské subjekty poskytujúce vybrané služby boli povinné 

na účely evidencie prijatých tržieb používať registračnú pokladnicu, ktorá bude prepojená online so 

systémami finančnej správy. Od tejto zmeny sa predovšetkým očakáva zníženie daňových únikov, a teda 

zvýšenie výnosov do štátneho rozpočtu, na strane podnikateľov zníženie administratívnej záťaže a 

prevádzkových nákladov. Tento nový systém má zabezpečiť možnosť overenia pravosti pokladničných 

dokladov v reálnom čase. 

 

Prvé zmeny by sa do praxe mali premietnuť počas roka 2019. Pilotná verzia projektu bude testovaná 

v dvoch etapách v maloobchodných reťazcoch, s ktorými prebiehajú rokovania. 
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3. Novodobý „bič“ s názvom GDPR  

Od 25.5.2018 nastali výrazné zmeny v oblasti ochrany osobných údajov pre každého, kto získava, 

zhromažďuje a spracováva osobné údaje fyzických osôb v EÚ. Týmto dátumom nadobudlo účinnosť nové 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ, tzv. GDPR (General Data Protection Regulation).  

 

Obsah GDPR v plnom rozsahu a s tým istým termínom účinnosti prebral aj slovenský zákon o ochrane 

osobných údajov č. 18/2018 Z.z. 

 

Jednou zo základných zmien je, že spoločnosti zhromažďujúce osobné údaje o fyzických osobách z EÚ 

musia vedieť preukázať jasný a potvrdzujúci súhlas so spracovaním ich osobných údajov. V súhlase musí 

byť zreteľne uvedené, na čo chce spoločnosť osobné dáta používať.  

 

Osobným údajom podľa GDPR je taký údaj, na základe ktorého je možné priamo, alebo nepriamo 

identifikovať konkrétneho človeka. Osobné údaje sú rozšírené najmä o online identifikátory ako IP adresa, 

cookies, lokalizačné údaje a ďalšie. 

 

V prípade, ak dôjde k akémukoľvek porušeniu ochrany osobných údajov, nebude možné riešiť túto situáciu 

interne v rámci spoločnosti, ale nastáva povinnosť oznámiť takúto skutočnosť Úradu na ochranu osobných 

údajov, a to bezodkladne, najneskôr však do 72 hodín. 

 

Dôležitá zmena nastáva aj v sankciách za porušenie ochrany osobných údajov, ktoré sú svojou výškou 

priam likvidačné. Spoločnosti, ktoré nebudú rešpektovať ustanovenia nariadenia a platného zákona, môžu 

dostať pokutu až do výšky 20 miliónov eur alebo do výšky 4 % celosvetového ročného obratu 

v predchádzajúcom finančnom roku, a to tú, ktorá je vyššia. Kontrolným orgánom v SR je Úrad na ochranu 

osobných údajov.  

 

Súlad spoločností s GDPR pomáhajú zabezpečovať advokátske kancelárie, ktoré v tejto oblasti ponúkajú 

svoje konzultantské služby. V blízkej dobe môžeme očakávať zverejnenie firiem, ktoré budú poskytovať 

oficiálnu certifikáciu súladu s GDPR. 

 
 

4. Rastúci trend daňových kontrol v oblasti transferového oceňovania 

S cieľom minimalizovať daňové úniky sa pravidlá transferového oceňovania každým rokom sprísňujú, čoho 

následkom je aj rastúci trend daňových kontrol zameraných na túto oblasť. Priemerná výška dodatočne 

vyrubenej dane z príjmov v rámci jednej kontroly sa pohybuje v státisícoch eur. Najlepším spôsobom ako 

preukázať, že transferové ceny medzi závislými osobami sú trhové, je vypracovať dokumentáciu k 

transferovému oceňovaniu.  

 

Daňové kontroly sa zameriavajú na jednotlivé odvetvia, pričom rozhodujúcim faktorom výberu je ziskovosť a 

veľkosť daného odvetvia. Následne sa skúmajú najmä transakcie týkajúce sa služieb, výroby a predaja 
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produktov, licenčných poplatkov, finančných transakcií a reštrukturalizácie podniku. 

 

Správca dane považuje za rizikové najmä subjekty, ktoré vykazujú straty. Situácia, kedy jeden podnik v 

skupine vykazuje straty, zatiaľ čo zvyšok spoločností v skupine má zisk, môže byť spúšťačom pre daňovú 

kontrolu v súvislosti s transferovými cenami. Závislé tak ako aj nezávislé spoločnosti však môžu skutočne 

znášať straty z dôvodu nadmerných počiatočných nákladov na začatie podnikateľskej činnosti, nepriaznivých 

ekonomických či obchodných podmienok alebo neefektívnosti. Dlhodobé straty by však žiaden nezávislý 

podnik netoleroval a nebol by schopný za takýchto podmienok ďalej podnikať. 

 

5. Daňovo-odvodové zvýhodnenie 13. a 14. platu 

1.5.2018 nadobudla účinnosť novela zákona o dani z príjmov, ktorá rozširuje okruh oslobodených príjmov 

zamestnancov zo závislej činnosti o tzv. 13. a 14. plat. V oboch prípadoch tvorí hornú hranicu pre účely 

oslobodenia suma 500 eur za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok. 

 

Podmienky pre oslobodenie 13. platu: 

 jeho výplata sa uskutoční v júni,  

 najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca a  

 pracovnoprávny, príp. štátnozamestnanecký vzťah musí k 30. aprílu príslušného roka trvať nepretržite 

aspoň 24 mesiacov.  

 

Tento postup sa prvýkrát použije na 13. plat vyplácaný v júni 2019.  

 

Podmienky pre oslobodenie 14. platu: 

 jeho výplata sa uskutoční v decembri, 

 najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, 

 pracovnoprávny, príp. štátnozamestnanecký vzťah musí k 31. októbru príslušného roka trvať nepretržite 

aspoň 48 mesiacov a  

 zamestnancovi bol v tom istom roku vyplatený 13. plat najmenej vo výške priemerného mesačného 

zárobku. 

 

Tento postup sa prvýkrát použije na 14. plat vyplatený zamestnancovi v decembri 2018 za predpokladu 

vyplatenia 13. platu v júni 2018 (13. plat vyplatený v roku 2018 však nebude oslobodený).  

 

13. plat najviac do výšky 500 eur sa oslobodí od zdravotných odvodov už v roku 2018 a od sociálnych odvodov 

až od roku 2021. 14. plat najviac do výšky 500 eur sa oslobodí od zdravotných odvodov už v roku 2018 a od 

sociálnych odvodov až od roku 2019. Zo sumy 13. a 14. platu, ktorá prevyšuje 500 eur, sa bude naďalej platiť 

daň z príjmov a sociálne aj zdravotné odvody. 
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6. Povinnosti prijímateľa a poskytovateľa služieb prostredníctvom digitálnej 

platformy 

Novelou zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2018 nastali zmeny, ktoré sa, okrem iného, týkali aj 

zahraničných podnikateľov, ktorí na území SR poskytujú služby sprostredkovania prepravy a ubytovania 

prostredníctvom digitálnej platformy, t.j. bez fyzickej prítomnosti.  

 

Zákon o dani z príjmov zavádza pre zahraničných operátorov takýchto digitálnych platforiem povinnosť 

registrovať stále prevádzkarne v SR, a teda povinnosť zdaňovania príjmov z nich plynúcich v SR, ak ich 

služby využívajú daňovníci usadení v SR. Ak si zahraničný operátor nesplní povinnosť registrácie, správca 

dane je oprávnený zaregistrovať stálu prevádzkareň z úradnej moci a zároveň vyrubiť pokutu do výšky 

20 000 eur.  

 

Uvedená zmena má však dopad aj na daňovníkov so sídlom v SR, ktorí využívajú služby zahraničných 

operátorov digitálnej platformy. Daňovník so sídlom v SR, ktorý využíva na sprostredkovanie predaja svojich 

služieb prepravy a ubytovania digitálne platformy prevádzkované zahraničným operátorom, je povinný zraziť 

daň vo výške 19 % z každej úhrady a odviesť ju daňovému úradu v prípade, ak zahraničný operátor nemá 

v SR registrovanú stálu prevádzkareň. Informáciu o registrácii digitálnej platformy zahraničného operátora 

pre účely dane z príjmu v SR je možné získať telefonicky alebo aj písomne u pracovníkov finančnej správy, 

a to na oddelení registra. 

 

7. Zdaneniu už neujdú ani digitálne služby 

Súčasné trendy digitalizácie umožňujú digitálnym spoločnostiam podnikať cezhranične bez fyzickej 

prítomnosti, čo vedie k nesúladu medzi miestom zdanenia a miestom, kde sa skutočne vytvárajú hodnoty. 

Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré členské štáty pod rastúcim politickým tlakom konali v tejto veci 

okamžite a upravili si lokálne legislatívy podľa vlastného uváženia, mohla by takáto rôznorodosť prístupov 

k zdaňovaniu digitálneho hospodárstva viesť k právnej neistote, rôznym prekážkam a v neposlednom rade aj 

fragmentácii jednotného trhu EÚ. Preto vznikla potreba zaviesť komplexné riešenie tejto problematiky na 

úrovni EÚ. Z tohto dôvodu, za účelom spravodlivého a účinného zdanenia príjmov z novodobých 

digitalizovaných modelov podnikania, prišla Rada EÚ s návrhom dvoch smerníc v oblasti zdanenia 

digitálnych služieb. 

 

Prvá smernica zavádza novú formu nepriamej dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb 

zdaniteľnými osobami. Uplatňovaná bude na príjmy dosahované z predaja on-line reklamného priestoru, 

sprostredkovateľských služieb (služby zdieľanej ekonomiky) a z predaja údajov získaných na základe 

informácií, ktoré poskytli používatelia. 

 

Navrhovaná daň z digitálnych služieb by sa uplatňovala vo výške 3 % na hrubé ročné výnosy v EÚ získané z 

poskytovania špecifických digitálnych služieb a bola by splatná v členskom štáte (alebo členských štátoch), 

kde sa nachádzajú používatelia daných služieb.  
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Táto daň má byť len dočasným riešením, ktoré by sa uplatňovalo až do doby, kým budú prijaté štrukturálne a 

komplexné zmeny v oblasti zdaňovania príjmov právnických osôb. 

 

Druhou smernicou je Smernica Rady stanovujúca pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických 

osôb, ktoré sa vyznačujú digitálnou prítomnosťou. Cieľom tejto smernice je zabezpečiť zdanenie výnosov 

z poskytovania digitálnych služieb tam, kde sa vytvára hodnota, rozšíriť pojem stála prevádzkareň o 

významnú digitálnu prítomnosť, stanoviť zásady pripisovania zisku takejto stálej prevádzkarni, ktoré budú 

vychádzať z pravidiel transferového oceňovania a z funkčnej analýzy. Prijaté úpravy by sa mali prejaviť tak 

zmenou bilaterálnych zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia ako aj zmenou samotnej Modelovej zmluvy 

OECD. 

 

Obe smernice navrhujú limity (napr. podľa výšky obratu, počtu používateľov služieb) na určenie spoločností, 

ktorých by sa uvedené povinnosti týkali tak, aby nemali negatívny dopad na malé a stredné podniky. Avšak 

vzhľadom na skutočnosť, že limity sú nastavené pomerne vysoko, SR sa podľa neoficiálnych informácií bude 

snažiť presadiť ich zníženie, aby takto nastavené limity v podstatnej miere nevylúčili aplikáciu pravidiel týchto 

smerníc na území SR.  

 

Členské štáty musia transponovať uvedené smernice najneskôr do 31.12.2019 s účinnosťou od 1.1.2020.  

 

8. Účtovanie kryptomien 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo metodické usmernenie na zabezpečenie jednotného 

výkladu pri zdaňovaní príjmu z predaja virtuálnej meny v zmysle zákona o dani z príjmov. Uvedené 

metodické usmernenie určuje tiež spôsob ocenenia a účtovania virtuálnej meny. 

Virtuálnou menou sa rozumie digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou 

bankou ani orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny 

status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný 

prostriedok. 

 

Nadobudnutá virtuálna mena sa z pohľadu účtovníctva považuje za krátkodobý finančný majetok, iný ako 

peňažné prostriedky a účtuje sa na osobitnom syntetickom účte v rámci účtovej skupiny 25 - Krátkodobý 

finančný majetok, ktorý si účtovná jednotka doplní v zmysle zákona o účtovníctve. Analytická evidencia sa 

vedie podľa jednotlivých druhov virtuálnych mien. Účtovná jednotka, ktorá nie je založená na účely 

podnikania, účtuje virtuálnu menu na analytickom účte k účtu 251 - Majetkové cenné papiere na 

obchodovanie. 

Virtuálna mena sa oceňuje ku dňu nadobudnutia reálnou hodnotou rovnako, ako cenné papiere určené na 

obchodovanie. To platí aj v prípade, ak ide o mikro účtovnú jednotku, účtovnú jednotku, ktorá nie je založená 

alebo zriadená na účel podnikania a účtovnú jednotku, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.  

Virtuálna mena získaná v procese tzv. ťaženia sa do dňa jej vyradenia výmenou alebo iným spôsobom 

eviduje v podsúvahe, resp. v pomocnej knihe. V deň realizácie výmeny sa zaúčtuje v reálnej hodnote. 

Majetok (okrem peňažných prostriedkov) nadobudnutý výmenou za virtuálnu menu sa ku dňu uskutočnenia 

účtovného prípadu oceňuje reálnou hodnotou - trhovou cenou virtuálnej meny. Uvedené ocenenie sa 

považuje za vstupnú cenu majetku aj pre účely zdanenia. Rovnaký postup sa uplatní aj pri ocenení virtuálnej 
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meny nadobudnutej za inú virtuálnu menu ku dňu jej pripísania do peňaženky virtuálnej meny. 

Rozdiely vzniknuté v účtovníctve do času pripísania alebo úbytku virtuálnej meny sa účtujú s vplyvom na 

výsledok hospodárenia. Na ocenenie úbytku rovnakého typu virtuálnej meny účtovná jednotka môže použiť 

metódu váženého aritmetického priemeru alebo metódu FIFO (spôsob, keď prvá cena na ocenenie prírastku 

príslušného druhu majetku sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku tohto majetku). V tejto súvislosti je 

dôležité, aby účtovná jednotka upravila oceňovanie virtuálnej meny vo vnútornom predpise. 

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa virtuálna mena nepreceňuje na reálnu hodnotu. 
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