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1. Osobitný odvod obchodných reťazcov 

Národnou radou SR bol schválený návrh zákona, ktorým sa zavádza povinnosť platenia osobitného odvodu 

obchodnými reťazcami. Uvedený návrh zákona vyvolal veľmi búrlivú diskusiu. 

 

Zámerom zákona je predovšetkým získanie finančných prostriedkov a ich následná investícia do 

poľnohospodárstva a potravinárstva na Slovensku, zabezpečenie potravinovej sebestačnosti Slovenska, 

podpora odbytu kvalitných slovenských produktov nielen na domácom trhu, ale aj v zahraničí a kompenzácia 

negatívnych vplyvov globálnej zmeny počasia. 

Zákon sa má preto vzťahovať na tie obchodné reťazce, ktoré sú prevádzkovateľom potravinárskeho podniku, 

aspoň 25 % z ich obratu pochádza z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi, majú prevádzky aspoň 

v dvoch okresoch a tieto prevádzky používajú rovnaký názov, dizajn, resp. komunikačné a marketingové 

aktivity.  

Sadzba odvodu je na úrovni 2,5 % z čistého obratu za príslušné odvodové obdobie, ktorým sa vo všeobecnosti 

rozumejú tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace. 

Zákon so sebou prináša pre obchodné reťazce zvýšenie administratívnej záťaže súvisiacej s oznamovacou 

povinnosťou, ako aj prípadné sankcie, a to za neskoré podanie oznámenia, za neskoré zaplatenie odvodu 

alebo za zaplatenie odvodu v nižšej výške. 

Na druhej strane je veľká obava z premietnutia tohto osobitného odvodu do zvýšenia cien už aj tak dosť 

drahých potravín pre konečných spotrebiteľov.  

 

 Napriek vetu prezidenta zákon nadobudne účinnosť už 1.1.2019. 
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2. Nové pravidlá na riešenie sporov týkajúcich sa zdanenia 

Nový zákon Ministerstva financií SR o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zamedzenia dvojitého zdanenia 

je transpozíciou Smernice Rady (EÚ) 2017/1852 o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia 

v Európskej únii do lokálnej legislatívy.  

Zákon sa zaoberá úpravou postupu pri riešení sporov s členskými a inými štátmi, s ktorými SR uzavrela zmluvy 

o zamedzení dvojitého zdanenia. Hlavným cieľom zákona je zamedziť dvojitému zdaneniu príjmov, zlepšiť 

existujúce pravidlá pre riešenie prípadných sporov, a tým vytvoriť efektívnejší daňový systém, ktorý zvýši 

právnu istotu.  

Zákon je zameraný predovšetkým, na podniky a spoločnosti. Hoci vychádza z pravidiel arbitrážneho procesu, 

rozširuje jeho pôsobnosť aj na oblasti, na ktoré sa v súčasnosti nevzťahuje, a na základe skúseností z praxe 

pridáva nové vykonávacie prvky, ktoré majú pomôcť lepšie a efektívnejšie riešiť spory.  

Zákon upravuje podmienky začatia konania o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a iným štátom, 

s ktorým má SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, ak tieto spory vyplývajú z výkladu 

a uplatňovania zmluvy. Rovnako zákon pokrýva aj riešenie situácií, ktoré vzniknú v dôsledku transferového 

oceňovania alebo priraďovania ziskov stálej prevádzkarni. 

Tento zákon nadobudne účinnosť 1.7.2019, pričom by sa mal aplikovať už na konania začaté na základe 

podania žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia po 30.6.2019 za zdaňovacie obdobie začínajúce po 

31.12.2017.  

 

3. Cezhraničná daňová optimalizácia bude podliehať oznamovacej 
povinnosti 

Cieľom nových zmien smernice o administratívnej spolupráci v oblastí daní („DAC6“), ktoré vstúpili do platnosti 

25.6.2018, je zavedenie automatickej výmeny informácií o cezhraničných opatreniach s potenciálom 

agresívneho daňového plánovania a vyhýbania sa daňovej povinnosti. Ide o transakcie, ktoré budú spĺňať 

aspoň jeden z charakteristických znakov uvedených v prílohe DAC6. Ide napríklad o vytvorenie stratovej 

spoločnosti, využitie jej strát a následné zníženie daňovej povinnosti, premeny príjmov na kapitál, dary, alebo 

iné kategórie podliehajúce výhodnejšiemu zdaňovaniu. 

 

Smernica ukladá oznamovaciu povinnosť nielen samotným daňovníkom, ale aj tzv. sprostredkovateľom. Medzi 

takýchto sprostredkovateľov budú potenciálne patriť aj daňoví poradcovia a advokáti. 

 

Nakoľko DAC6 rešpektuje povinnosť zachovávať mlčanlivosť sprostredkovateľov zakotvenú v legislatívach 

členských štátov, každý členský štát môže udeliť právo na výnimku z oznamovacej povinnosti. Oznamovacia 

povinnosť by v tomto prípade prešla na iného sprostredkovateľa, prípadne na samotného daňovníka. 

 

Členské štáty sú povinné transponovať smernicu DAC6 do lokálnej legislatívy do 31.12.2019. Je však potrebné 

zdôrazniť, že oznamovacej povinnosti budú spätne podliehať vyššie spomínané transakcie uskutočnené už 

počnúc 25.6.2018, pričom tieto bude potrebné oznámiť do 31.8.2020.  
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4. e-Kasa – povinnosť byť online 

Ako sme Vás už informovali vo vydaní Newslettra č. 2/2018, finančná správa SR vytvorila projekt, ktorý spočíva 

v online napojení všetkých pokladníc na portál nazývaný e-Kasa. Ide v podstate o online pripojenie pokladníc 

na fiškálne moduly štátu. 

Zámerom online pripojenia pokladníc má byť okamžitý prístup finančnej správy SR k uskutočneným 

transakciám, možnosť overenia pravosti pokladničných dokladov v reálnom čase a tým možnosť predchádzať 

daňovým podvodom a únikom a zvyšovať tak prísun finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu.  

 

Táto inovácia prináša so sebou aj viacero benefitov pre podnikateľov a kupujúcich. Ide napríklad o vyhotovenie 

pokladničných dokladov v elektronickej forme, jednoduchšiu evidenciu dokladov pre účely zostavenia 

daňového priznania alebo kontrolného výkazu. Pokladnicou môže byť aj počítač, tablet alebo mobilný telefón, 

čo by sa malo odzrkadliť v znížení prevádzkových nákladov na servis pokladnice. Základnou podmienkou pre 

podnikateľov je mať pripojenie na internet. V prípade nedostupnosti internetového pripojenia je možnosť 

podania žiadosti o povolenie odkladu zasielania údajov do systému e-Kasa. 

 

Povinnosť prejsť na používanie online registračnej pokladnice majú podnikatelia, ktorí predávajú tovar a 

poskytujú služby vymedzené zákonom, pričom prijímajú tržbu v hotovosti alebo inými platobnými 

prostriedkami. Zákon začne platiť od 1.1.2019, pričom napojenie prebehne v dvoch etapách. Prvá etapa sa 

uskutoční od 1.4.2019 a dotkne sa existujúcich elektronických registračných pokladní a podnikateľov, ktorým 

vznikne povinnosť evidovať tržbu v ERP prvý krát. Druhá etapa sa začne 1.7.2019, odkedy bude napojenie na 

systéme-Kasa povinné pre všetkých podnikateľov a prebehne celoplošne. 

 

5. NRSR schválila zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov od 
roku 2022 

Ako sme Vás už informovali v predchádzajúcich vydaniach Newslettra, navrhovaná novela zákona 

o sociálnom poistení mala za cieľ zaviesť inštitút ročného zúčtovania sociálneho poistenia. Táto novela bola 

schválená s cieľom zamedziť odvodovú optimalizáciu subjektov, ktoré vykazovali vysoké odmeny v jednom 

mesiaci, a tak zo sumy prevyšujúcej maximálny mesačný vymeriavací základ už odvody neplatili. V dôsledku 

zavedenia tohto inštitútu sa očakáva spravodlivejšie odvodové zaťažene práce a rovnako aj vyššie príjmy 

štátu. 

Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia sa bude vzťahovať na zamestnanca, povinne nemocensky a 

dôchodkovo poistenú SZČO a na zamestnávateľa. Nebude sa vzťahovať na štát, na Sociálnu poisťovňu a na 

dobrovoľne poistené osoby. Zúčtovanie sa bude vykonávať z nemocenského a dôchodkového poistenia, 

povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistenia v nezamestnanosti a príspevkov do 

rezervného fondu solidarity. Úrazové a garančné poistenie nebude spadať pod ročné zúčtovanie. 

Preddavky na sociálne poistenie sa začnú platiť od januára 2022 a  Sociálna poisťovňa vykoná prvýkrát ročné 

zúčtovanie za rok 2022 do 30.9.2023, prípadne do 31.10.2023 (ak platiteľ poistného bude mať predĺženú 

lehotu na podanie daňového priznania). 
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6. Zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby na 10 % 

Národná rada SR schválila 23.10.2018 novelu zákona o DPH, ktorou sa znižuje sadzba dane za ubytovacie 

služby z pôvodných 20 % na 10 %.  

Znížená sadzba dane sa vzťahuje na ubytovacie služby s kódom 55 v štatistickej klasifikácii produktov podľa 

činností (CPA), ktoré sa delia na: 

- 55.1 Hotelové a podobné ubytovacie služby 

- 55.2 Turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby 

- 55.3 Prevádzka táborísk a miest na kempovanie automobilov a obytných prívesov 

- 55.9 Ostatné ubytovacie služby 

 

Podrobnejšie členenie je uvedené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23.4.2008, 

ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA). 

Novela zákona o DPH má za cieľ zvýšenie dopytu po ubytovacích službách na území SR a podporu 

cestovného ruchu na Slovensku. Novela nadobudne účinnosť 1.1.2019. 

Komplexnejšia novela zákona o DPH, o ktorej sme Vás informovali v predchádzajúcom vydaní Newslettra, 

bola taktiež schválená. O schválených zmenách Vás budeme informovať v nasledujúcich vydaniach 

Newslettra. 

 

 

7. Rekreačné poukazy pre zamestnancov 

V súvislosti s novelou zákona o podpore cestovného ruchu a zároveň Zákonníka práce sa zavádza povinnosť 

zamestnávateľov prispieť na rekreáciu zamestnancov na území SR. Nástrojom na zabezpečenie tejto 

povinnosti je osobitný platobný prostriedok, tzv. rekreačný poukaz. 

 

Rekreačný poukaz má slúžiť k rekreácii zamestnancov u tých zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 

49 zamestnancov, pokiaľ zamestnanec, ktorý žiada o rekreáciu, má nepretržitý pracovný pomer 

u zamestnávateľa najmenej 24 mesiacov. Zamestnávateľ je na základe žiadosti zamestnanca povinný uhradiť 

55 % oprávnených nákladov (max. 275 EUR za kalendárny rok). V prípade zamestnanca, ktorý má kratší 

pracovný čas, sa maximálna suma príspevku pomerne kráti. 

 

  



 
 

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

Nezávislý člen Baker Tilly Europe Alliance. 

5 

 

 

8. Prehľad najdôležitejších zmien v zákone o dani z príjmov s účinnosťou 
v priebehu roka 2018 a od 1.1.2019 

Nižšie uvádzame zmeny zákona o dani z príjmov, ktoré boli schválené prostredníctvom noviel iných 

hmotnoprávnych predpisov s účinnosťou v priebehu roka 2018, resp. s ich uplatnením už za zdaňovacie 

obdobie roku 2018: 

 

- oslobodenie nepeňažného benefitu pre zamestnanca v pracovnom pomere (nie agentúrni zamestnanci) 

v podobe poskytnutého ubytovania zamestnávateľom do výšky najviac 60 EUR mesačne, za podmienky, 

že ide o zamestnávateľa s prevažnou činnosťou výroby vo viaczmennej prevádzke. V prípade, že 

ubytovanie nie je zabezpečené počas celého kalendárneho mesiaca, suma na oslobodenie sa pomerne 

kráti. Ubytovanie sa musí poskytovať v budovách zatriedených v klasifikácii stavieb 112 a 113 (nájomné 

domy, rodinné domy, internáty, robotnícke hotely a pod.), 

- oslobodenie peňažného a nepeňažného plnenia prijatého športovým reprezentantom a odmeny 

športovému reprezentantovi z prostriedkov štátneho rozpočtu za dosiahnutý výsledok na významnej 

súťaži, ktorou je olympiáda alebo paraolympiáda, 

- úprava výsledku hospodárenia v súvislosti s prechodom finančných inštitúcií na nový účtovný štandard 

IFRS, 

- spresnenie daňovej uznateľnosti daňových výdavkov zamestnávateľa vo forme odpisov majetku 

využívaného pri poskytovaní praktického vyučovania žiakov bez ohľadu na to, či sa praktické vyučovanie 

poskytuje na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní alebo zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania, 

- rozšírenie daňovej uznateľnosti výdavkov na hmotné zabezpečenie žiaka, finančné zabezpečenie žiaka 

a na poskytovanie praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania o uznané výdavky 

zamestnávateľa na praktické vyučovanie a na prevádzku strednej odbornej školy nad rámec poskytnutých 

normatívnych finančných prostriedkov, 

- spresnenie momentu a spôsobu zdanenia príjmu z virtuálnych mien plynúceho fyzickým osobám 

a právnickým osobám. 

 

Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2019 prinášajú okrem iného aj: 

- oslobodenie príspevkov na rekreáciu u zamestnanca v nadväznosti na zavedenie rekreačných poukazov 

a zároveň uznanie takýchto výdavkov za daňové výdavky u zamestnávateľa, 

- zvýšenie sumy daňového bonusu na vyživované dieťa v predškolskom veku, ktoré žije s daňovníkom v 

domácnosti a nedovŕšilo 6 rokov veku na dvojnásobok sumy, 

- zadefinovanie technického zhodnotenia vo forme zrealizovania energetického zhodnotenia majetku 

poskytovateľom energetickej služby s garantovanou úsporou energie pre verejný subjekt.  

 

9. Zavedenie dane z poistenia 

NRSR schválila 20.6.2018 zákon o dani z poistenia. Ako sme Vás už informovali v predchádzajúcich 

vydaniach Newslettra, cieľom tejto novej právnej úpravy je zavedenie dane z poistenia vo výške 8 %, ktorej 

podlieha poistenie v odvetviach neživotného poistenia. 



 
 

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

Nezávislý člen Baker Tilly Europe Alliance. 

6 

 

Daň z poistenia má charakter nepriamej dane a nahradí doteraz platný 8 %-ný odvod z prijatého poistného 

z neživotného poistenia. Dotkne sa všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou povinného 

zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, pri ktorom zostáva 

zachovaný 8 %-ný odvod. Podmienkou na výber dane je, že poistné riziko je umiestnené na Slovensku.  

 

Daň z poistenia bude v zásade vyberaná a platená do štátneho rozpočtu poisťovňami z prijatého poistného, 

s výnimkami definovanými v zákone. Špeciálne upozorňujeme na skutočnosť, že v určitých prípadoch bude 

platiteľom dane samotný poistník, prípadne samotná právnická osoba, ktorej budú náklady poistenia 

preúčtované, a to v prípade poistenia v tzv. zahraničnej poisťovni, t.j. poisťovni so sídlom mimo EU/EHS. 

Daňové priznania sa budú podávať na štvrťročnej báze, t.j. do konca kalendárneho mesiaca po skončení 

štvrťroka a v tejto lehote bude daň aj splatná.  

 

Výhodou pre platiteľa dane z poistenia (poisťovňu) je možnosť rozhodnúť sa, kedy mu daňová povinnosť 

vznikne, t.j. či dňom prijatia platby poistného, alebo dňom zaúčtovania predpisu pohľadávky z poistného, alebo 

dňom splatnosti poistného. 

 

10. Návrh nového usmernenia o určení obsahu transferovej dokumentácie 

Do pripomienkového konania sa dostal návrh nového Usmernenia Ministerstva Financií o určení obsahu 

transferovej dokumentácie, ktorý vychádza z princípov a zásad stanovených revidovanou smernicou OECD o 

transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a daňové správy. Hlavným cieľom tohto usmernenia by 

malo byť zjednodušenie procesu zdokumentovania transferových cien pre podnikateľské subjekty ako aj 

zavedenie nových pravidiel vo vypracovaní transferovej dokumentácie. 

 

Pokiaľ daňovník realizuje transakcie so závislými osobami, týmto usmernením mu aj naďalej ostáva 

zachovaná povinnosť vypracovania transferovej dokumentácie, a to buď v rozsahu skrátenej, základnej alebo 

úplnej dokumentácie podľa typu vykonávaných transakcií. Zásadné zmeny, ktoré najviac ovplyvnia 

daňovníkov, nastali v rozsahu dokumentačnej povinnosti a zároveň aj v obsahu jednotlivých typov 

dokumentácií.  

Úplná a základná dokumentácia bude preberať aktuálne znenie Smernice OECD, pričom oba typy 

dokumentácií sú rozšírené o nové požadované informácie. Pri skrátenej dokumentácii by malo dôjsť 

k štandardizácii obsahu prostredníctvom tlačiva, ktoré by malo mať podobu „prílohy“ a predkladalo by sa len 

na požiadanie správcu dane. Niektoré transakcie sa nebudú musieť posudzovať z pohľadu transferového 

oceňovania, avšak ich uvedenie bude nutné v daňovom priznaní k dani z príjmov. 

 

Zmeny sa taktiež týkajú agregácie transakcií, sledovania významnosti úverov a pôžičiek, ale aj možnosti 

odvolania sa na informácie uvedené v dokumentácii za predchádzajúce zdaňovacie obdobia. 

Toto usmernenie sa na základe výzvy správcu dane prvýkrát použije pri predložení dokumentácie za 

zdaňovacie obdobie začínajúce po 31.12.2017.  
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11. Zákonná úprava účtovania kryptomien 

V newsletteri 2/2018 sme Vás informovali o vydaní metodického usmernenia na zabezpečenie jednotného 

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

usmernení bol okrem spôsobu zdaňovania upresnený aj spôsob ocenenia a účtovania virtuálnej meny. 

 

S účinnosťou od 01.10.2018 bol novelizovaný Zákon č. 431/2002 o účtovníctve a bolo doplnené Opatrenie 

Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave 

podvojného účtovníctva. Týmito zmenami ocenenie a účtovanie virtuálnej meny nadobudlo zákonnú podobu.  

Virtuálnu menu považujeme za krátkodobý finančný majetok, ktorý sa účtuje na osobitnom syntetickom účte, 

ktorý si účtovná jednotka doplní v rámci účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok. Analytické účty sa 

vytvárajú podľa jednotlivých virtuálnych mien. Rozdiely vzniknuté v účtovníctve do času pripísania alebo 

úbytku virtuálnej meny sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia. 

 

Virtuálna mena, služba a majetok nadobudnuté výmenou za virtuálnu menu sa oceňujú ku dňu nadobudnutia 

reálnou hodnotou. Reálnu hodnotu virtuálnej meny pre tieto účely predstavuje trhová cena zistená spôsobom 

určeným účtovnou jednotkou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou. Na ocenenie úbytku virtuálnej 

meny sa použije spôsob ocenenia aritmetickým priemerom alebo metódou FIFO. Ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka sa virtuálna mena nepreceňuje na reálnu hodnotu. 
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S pozdravom, 

 

Váš TPA tím. 

 

Kontakt:   

TPA Slovensko 

Blumental Offices II  

Nám. Mateja Korvína 1 

811 07 Bratislava 

 

TPA Slovensko 

Letná 27 

040 01 Košice 

 

Tel.: +421 (02) 57 351 111  

 

www.tpa-group.sk 

www.tpa-group.com  

 

Ak si želáte dostávať pravidelné informácie, prihláste sa k odoberaniu Newslettera na našej webovej stránke. 

 
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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