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NEWSLETTER 1/2020 
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1. 13 nových opatrení pre platcov daní, podnikateľov a zamestnancov počas 
pandémie COVID-19 - odloženie priznania k dani z príjmu do konca júna 
2020. 

 

Súčasní ministri financií a hospodárstva plánujú zaviesť 13 nových opatrení s cieľom pomôcť kompenzovať 

dopady koronavírusu na živnostníkov, firmy a zamestnancov. Opatrenia sú v súčasnosti vo fáze návrhu a budú 

podliehať mimoriadnemu schvaľovaciemu procesu. Očakáva sa, že implementácia týchto opatrení bude 

realizovaná budúcou vládou, ktorá bude vymenovaná v sobotu 21. marca. O konečných rozhodnutiach a ich 

právnych dopadoch Vás budeme bezodkladne informovať prostredníctvom špeciálneho vydania nášho 

newslettru. 

 

Na zasadnutí vlády bolo dňa 18. marca 2020 ustanovené, že daňový nedoplatok, ktorým je nezaplatená 

sankcia prislúchajúca k dani z príjmov za oneskorené podanie daňového priznania k dani z príjmov alebo za 

oneskorené zaplatenie dane z príjmov, zaniká dňom 1.1. 2021. Nariadenie vlády sa vzťahuje na daňové 

priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie uplynie najneskôr 

31. marca, 30. apríla alebo 31. mája 2020, ak daňovník najneskôr 30. júna 2020 podá daňové priznanie a v 

tejto lehote daň zaplatí. Toto nariadenie bolo vládou Slovenskej republiky prijaté a je účinné jeho vyhlásením 

v Zbierke zákonov. 
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2. Zvýhodnený spôsob odpisovania budovy určenej pre zamestnancov 

S účinnosťou od 1.1.2020 môžu obchodné spoločnosti a družstvá, ktoré zamestnávajú viac ako 49 

zamestnancov, odpisovať vlastné budovy zaradené do 6. odpisovej skupiny počas kratšej doby odpisovania 

6 rokov rovnomerným spôsobom.  

 

Výhodnejší spôsobom odpisovania je možné použiť pre budovy, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky 

súčasne: 

- boli nadobudnuté kúpou alebo vytvorené vlastnou činnosťou, 

- sú zatriedené do Kódov klasifikácie stavieb 112 (ide o dvojbytové, trojbytové a viacbytové budovy) a 113 

(ostatné budovy na bývanie) podľa Štatistickej klasifikácie stavieb, 

- podlahová plocha každej bytovej jednotky je najviac 100 m2 a 

- slúžia najmenej v rozsahu 70 % na bývanie zamestnancov v pracovnom pomere k zamestnávateľovi.  

 

Tento spôsob odpisovania sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2020. Zmenu 

odpisovania je možné uskutočniť aj pri tých budovách, ktoré sa v predchádzajúcich obdobiach odpisovali podľa 

predpisov účinných do 31.12.2019; musia byť však súčasne splnené všetky vyššie uvedené podmienky.  

 

 

 

3. Odchod Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ 

Nakoľko Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska vystúpilo dňa 1.2.2020 z Európskej Únie, vo 

vzťahu k EÚ sa stalo tretím štátom. Do konca roka 2020 však platí prechodné obdobie, počas ktorého sa 

Spojené kráľovstvo a EÚ budú snažiť prijať dohodu o budúcich vzťahoch.  

 

Počas celého tohto prechodného obdobia (od 1.2.2020 do 31.12.2020) zostávajú podmienky pre dovoz 

a vývoz, pre poskytovanie aj prijímanie služieb medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ nezmenené, t.j. bez 

dodatočných obmedzení, s existujúcimi a platnými licenciami. Nič sa nemení ani pre občanov – 

nepodnikateľov (akákoľvek obchodná výmena nepodlieha clám, dovozným kvótam ani žiadnym iným 

prekážkam).  

 

 

 

4. Európska komisia zverejnila finálnu verziu Vysvetliviek k novým 
opatreniam v oblasti DPH – „Quick Fixes“ 

Európska komisia zverejnila dňa 20.12.2019 finálne znenie Vysvetliviek k opatreniam na harmonizáciu 

a zjednodušenie určitých pravidiel v oblasti DPH – „Quick Fixes“, ktoré mali členské štáty EÚ implementovať 

do svojej vnútroštátnej legislatívy s účinnosťou od 1.1.2020. Ako sme Vás informovali vo vydaní Newslettra 

3Q 2019, Slovenská republika si túto svoju povinnosť splnila.  
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Účelom spomínaných vysvetliviek je detailnejšie vysvetliť nové pravidlá v oblasti DPH, a to predovšetkým: 

- režim call-off stock, 

- reťazové transakcie, 

- zmeny pri preukazovaní prepravy tovaru do iného členského štátu EÚ na účely uplatnenia oslobodenia 

dodania tovaru do iného členského štátu EÚ. 

 

Vysvetlivky sú zatiaľ vydané len v anglickom jazyku. Do konca marca 2020 by však mali byť k dispozícii aj v 

úradných jazykoch všetkých členských štátov EÚ.  

 

 

 

 

 

5. Mária Janušková je novým partnerom TPA Slovakia 

Mária Janušková pôsobí v rámci skupiny TPA už takmer 15 rokov. Svoje skúsenosti predovšetkým 

z medzinárodného zdaňovania, z obľúbenej problematiky stálych prevádzkarní a zdaňovania expatov 

vrátane sociálneho zabezpečenia rozšírila svojím pôsobením v TPA o rozsiahle skúsenosti v oblasti dane 

z príjmov právnických osôb, DPH, nehnuteľností, fúzií a akvizícií. 

 

V TPA Slovensko prešla všetkými pozíciami od konzultanta, cez manažéra až po riaditeľa daňového 

a mzdového oddelenia. Vo svojej novej pozícii bude zodpovedná za rozvoj služieb tak pre slovenských, ako 

aj pre zahraničných klientov, a to v oblasti daňového poradenstva ako aj mzdového outsourcingu.  

 

Mária promovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave v odbore daňovníctva a daňového poradenstva. 

Neskôr získala licenciu daňového poradcu a stala sa aktívnou členkou Slovenskej komory daňových 

poradcov. V neposlednom rade si splnila svoj sen a obzor svojich vedomostí si rozšírila postgraduálnym 

štúdiom Medzinárodného daňového práva na Wirtschaftsuniversität vo Viedni, kde získala titul Master of 

Law (LL.M.). 

 

Mária je tiež vedúcou metodicko-legislatívnej komisie SKDP pre daň z príjmov právnických osôb, v rámci 

ktorej spolu s ostatnými kolegami pracujú na pripravovaní návrhov a pripomienok k legislatíve, príprave 

a vedení konferencií a rôznych školení, nevynímajúc praktické školenia pre začínajúcich asistentov 

daňových poradcov. 
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Tento Newsletter je produktom TPA. 

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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