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1. Zákon o regionálnej investičnej pomoci zmenil výpočet daňovej úľavy pre 

príjemcov investičnej pomoci 

V nadväznosti na prijatie nového zákona o regionálnej investičnej pomoci sa od 1.4.2018 zmenil spôsob 

výpočtu úľavy na dani z príjmov pre prijímateľov investičnej pomoci. Do výpočtu koeficientu, pomocou 

ktorého sa určuje pomerná časť základu dane, už nevstupuje hodnota vlastného imania prijímateľa 

investičnej pomoci vykázaného v účtovnej závierke za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol podaný investičný 

zámer. Namiesto toho sa základ dane násobí koeficientom 0,5 a percentuálnym vyjadrením úhrnnej výšky 

oprávnených nákladov vynaložených po podaní žiadosti o investičnú pomoc k celkovej výške oprávnených 

nákladov, na ktoré bola investičná pomoc poskytnutá. Ďalej sa stanovuje, že výška úľavy na dani nesmie 

presiahnuť 20 % hodnoty celkovej schválenej investičnej pomoci. 

 

Nový postup výpočtu nároku na úľavu na dani sa po prvýkrát použije na rozhodnutie o poskytnutí investičnej 

pomoci vydané od 1.4.2018 na základe nového zákona o regionálnej investičnej pomoci. 

 

Zároveň sa zamedzuje súbehu uplatňovania úľav na dani z príjmov schválených do 31.3.2018 a od 

1.4.2018. Takíto príjemcovia investičnej pomoci musia najprv dočerpať „staršie“ úľavy a až následne môžu 

čerpať nové úľavy. Pri dlhšom čerpaní pôvodne poskytnutých investičných úľav sa tak skracuje doba na 

čerpanie úľav poskytnutých podľa nového zákona. 
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2. Najdôležitejšie zmeny v DPH od 1.1.2019 

Pripravovaná novela zákona o DPH s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2019 prináša okrem iného aj 

nasledovné zmeny:  

 

- úplné zrušenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň pri povinnej a dobrovoľnej DPH registrácii 

- zavedenie nových pravidiel uplatňovania DPH pri obstaraní tovarov a služieb prostredníctvom poukazov 

– účelom je zabezpečiť spoľahlivé a jednotné zaobchádzanie s poukazmi vo všetkých členských štátoch 

EÚ. Novela zavádza definíciu a rozdelenie poukazov na jednoúčelové a viacúčelové a podľa daného 

typu určuje deň vzniku daňovej povinnosti, základ dane a ostatné pravidlá. 

- zásadná zmena pri zdaňovaní nehnuteľnosti určenej na bývanie (byt, rodinný dom, bytový apartmán) – 

pri dodaní nehnuteľnosti určenej na bývanie, ktorá spĺňa podmienky na oslobodenie od dane podľa 

súčasného zákona, zaniká možnosť zdanenia tejto nehnuteľnosti. Obdobné platí aj pri prenájme takejto 

nehnuteľnosti, t.j. bez ohľadu na postavenie príjemcu (nájomcu) bude prenajímateľ (platiteľ) vždy 

povinný oslobodiť nájom od dane 

- spresnenie časového momentu, s ktorým je spojené začatie počítania 5-ročného obdobia, v rámci 

ktorého platiteľ dane nemôže uplatniť oslobodenie od dane na dodanú stavbu 

- zavedenie novej definícia obratu pre účely DPH s cieľom zjednotenia podmienok pre zdaniteľné osoby, 

ktoré vedú buď jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. Pojmy „príjmy“ a „výnosy“ sa majú nahradiť 

pojmom „hodnota dodaných tovarov a služieb“.  

- stanovenie miesta dodania digitálnych služieb pre nezdaniteľné osoby z iného členského štátu, ako 

miesta, v ktorom je poskytovateľ služby usadený, avšak len v prípade, ak hodnota dodávaných služieb 

bez dane nepresiahne sumu 10 000 EUR v kalendárnom roku a ani v bezprostredne predchádzajúcom 

roku 

- zavedenie úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku v súvislosti so zmenou rozsahu použitia 

hnuteľného majetku na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie 

- zrušenie prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, ak sa 

vyhotovuje zjednodušená faktúra 

- zmeny týkajúce sa odvodu dane z majetku v prípade zrušenia registrácie k DPH 
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3. Ďalšie informačné zoznamy zverejnené FRSR – výška DPPO, DPH 
povinnosti/nadmerného odpočtu  

V zmysle novely zákona o správe daní (daňový poriadok) účinnej od 1.1.2018 Finančná správa SR na konci 

júna 2018 zverejnila na svojom webovom sídle ďalšie informačné zoznamy:   

 

- zoznam daňových subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby, v ktorom možno nájsť okrem 

identifikačných údajov právnickej osoby aj údaje o výške vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane 

alebo daňovej straty, a  

- zoznam daňových subjektov s výškou nadmerného odpočtu a výškou vlastnej daňovej povinnosti, v 

ktorom sú popri identifikačných údajoch fyzickej alebo právnickej osoby zverejňované aj informácie o 

výške uplatneného nadmerného odpočtu a výške vlastnej daňovej povinnosti príslušného daňového 

subjektu.  

 

Zoznamy budú aktualizované a zverejňované pravidelne na štvrťročnej báze, pričom podkladom pre 

aktualizáciu budú daňové priznania podané v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku.  

 

Uvedené zoznamy sú dostupné na webovom sídle Finančnej správy SR, v sekcii „Elektronické služby“. 

 
4. Predbežné odsúhlasenie transferového oceňovania na Slovensku 

V súvislosti s vypracovaním dokumentácie o metóde transferového ocenenia má v Slovenskej republike 

daňovník možnosť požiadať správcu dane o predbežné odsúhlasenie použitia konkrétnej metódy 

transferového oceňovania (ďalej len „APA“ z anglického Advance pricing agreement), a od roku 2017 aj o 

odsúhlasenie spôsobu určenia ceny kontrolovaných transakcií (nie však samotnej ceny či cenového 

rozpätia), a tak si ešte pred uskutočnením transakcie so spriaznenou spoločnosťou overiť súlad s princípom 

nezávislého vzťahu. 

 

Žiadosť musí daňovník odovzdať v písomnej forme miestne príslušnému správcovi dane najneskôr 60 dní 

pred začiatkom zdaňovacieho obdobia, počas ktorého by sa mala metóda uplatňovať. Povinnou prílohou 

k žiadosti je dokumentácia k transferovému oceňovaniu vypracovaná v úplnom rozsahu. 

 

Ak správca dane žiadosti vyhovie, rozhodnutie o odsúhlasení použitia metódy sa vydáva najviac na päť 

zdaňovacích období. Pokiaľ daňovník preukáže, že nedošlo k zmene podmienok, správca dane môže vydať 

rozhodnutie o predĺžení APA na ďalších päť zdaňovacích období. Výška poplatku za unilaterálnu APA bola 

stanovená na 10 000 eur, v prípade bilaterálnej či multilaterálnej APA (t.j. ak sú do transakcie zapojené dva 

alebo viaceré zmluvné štáty) je poplatok 30 000 eur. Predošlá mätúca úprava, kedy sa výška poplatku 

určovala percentom z predpokladanej výšky obchodného prípadu, bola teda od roku 2017 nahradená fixným 

paušálom. 
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S pozdravom, 
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Kontakt:   
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Ak si želáte dostávať pravidelné informácie, prihláste sa k odoberaniu Newslettera na našej webovej stránke. 
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