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NEWSLETTER 2/2022 
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1. Nový nástroj, ktorý má vlastníkov zanedbaných stavieb motivovať k 

zabezpečeniu ich riadnej údržby 

Dňa 5.5.2022 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

 

Medzi najvýznamnejšie zmeny, ktoré novela s účinnosťou od 15.6.2022 prináša, je vyššia daň 

z neudržiavaných stavieb stanovená prostredníctvom koeficientu sadzby dane neudržiavanej stavby.  

 

Uvedené zvýšenie dane z nehnuteľnosti sa bude vzťahovať na nasledovné stavby, ktoré:  

- vlastník riadne neudržiava napriek tomu, že mu stavebný úrad právoplatne nariadil zjednať nápravu,  

- nezodpovedajú základným stavebným požiadavkám podľa stavebného zákona a stavebný úrad vlastníkovi 

nariadil uskutočniť nevyhnutné úpravy, 

- ohrozujú život a zdravie osôb, pričom stavebný úrad vlastníkovi právoplatne nariadil ich odstránenie.  

 

V rámci neudržiavaných stavieb má obec alebo mesto možnosť všeobecne záväzným nariadením určiť 

koeficient sadzby dane vyšší ako 1, najviac však 10, pričom týmto koeficientom sa vynásobí štandardná 

sadzba dane z nehnuteľnosti.  

 

2. Zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte 

Národná rada SR schválila zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte, ktorým sa od 1.1.2023 

mení a dopĺňa aj zákon o dani z príjmov. Cieľom tejto úpravy je podporovať ešte viac dobrovoľné sporenie na 

dôchodok a zabezpečiť tak príjem pre fyzické osoby - sporiteľov po dovŕšení dôchodkového veku alebo po 

vzniku nároku na výplatu starobného, resp. predčasného starobného dôchodku.  
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Dávky vyplácané v súlade s podmienkami ustanovenými v zákone o celoeurópskom osobnom dôchodkovom 

produkte budú predstavovať zdaniteľný príjem daňovníka z kapitálového majetku, rovnako ako sa v súčasnosti 

za takýto príjem považujú dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, ktoré je z hľadiska účelu obdobným 

produktom (základom dane bude plnenie znížené o zaplatené príspevky). T.j. plnenia z celoeurópskeho 

osobného dôchodkového produktu nebudú predstavovať príjem oslobodený od dane.  

 

Podobne ako v súčasnosti možno odpočítať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie od základu dane 

daňovníka, aj v prípade sporenia prostredníctvom celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu si budú 

môcť sporitelia uplatniť nárok na odpočítateľnú položku, najviac však do výšky 180 EUR ročne v úhrne v 

prípade, že by daňovník mal uzatvorených viacero zmluvných vzťahov týkajúcich sa doplnkového 

dôchodkového sporenia, resp. celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu.   

 

3. Predĺženie uplatňovania mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti pri 
dodaniach, ktoré sú náchylné na daňové podvody 

 Dňa 10.2.2022 zverejnila Európska Komisia návrh Smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. Návrh Smernice predlžuje možnosť členských 

štátov uplatňovať mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na boj proti daňovým podvodom v oblastiach 

citlivých na takéto podvody, a to do konca roku 2025. Jedná sa napríklad o oblasti dodania mobilných 

telefónov, obilnín, priemyselných plodín, prenos kvót skleníkových plynov alebo poskytovanie 

telekomunikačných služieb.  

 

Zároveň tento návrh stanovuje možnosť využívať na boj proti daňovým podvodom v špecifických prípadoch 

takzvaný mechanizmus rýchlej reakcie (“MRR“). MRR predstavuje opatrenie, ktoré umožňuje dočasne zaviesť 

mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti pri dodaní tovarov a služieb v situáciách, kedy náhle došlo 

k neočakávaným a rozsiahlym daňovým podvodom.  

 

 

4. Zasielanie údajov finančnej správe v rámci informačného systému e-
fakturácie   

Ako sme Vás už informovali v predchádzajúcich vydaniach nášho newslettra, Ministerstvo financií SR spolu s 

finančnou správou pracuje na zavedení jednotného procesu elektronizácie obehu faktúr cez tzv. informačný 

systém elektronickej fakturácie (“IS EFA“). V praxi pôjde o systém zasielania údajov z vystavených ako aj 

prijatých faktúr na portál finančnej správy, čo by malo prispieť k zníženiu administratívnej záťaže pre 

podnikateľov, postupne by malo dôjsť k zrušeniu kontrolného výkazu DPH a aj k zjednodušeniu vypĺňania 

daňových priznaní.  

 

Verejná testovacia fáza prototypu IS EFA má prebehnúť v júni 2022, pričom proces elektronizácie obehu faktúr 

by mal byť pre všetkých podnikateľov oficiálne zavedený v januári 2023. Podnikateľom s vlastnými 

softvérovými nástrojmi má umožniť preniesť údaje z faktúr priamo do IS EFA bez nutnosti ďalšieho zásahu. 

Pre malých podnikateľov bude k dispozícii bezplatná webová aplikácia, ktorá umožňuje vyhotovovanie 
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a prenos elektronických faktúr do IS EFA. 

 

Pre zabezpečenie vyššej kvality služieb a transparentnosti IS EFA sa Ministerstvo financií SR rozhodlo 

umožniť verejnosti zapojiť sa do návrhu vylepšení e-fakturácie ešte pred jej spustením do ostrej prevádzky. 

Počas testovacej fázy bude umožnené tak odbornej verejnosti, ako aj podnikateľom, aby si vyskúšali prácu s 

online aplikáciou, alebo integráciu prostredníctvom systému OpenAPI. Všetky technické podrobnosti 

s možnosťou otestovania systému je možné nájsť na https://web-einvoice-demo.mypaas.vnet.sk/  

 

Ak má verejnosť či podnikatelia otázky, postrehy a námety na zlepšenie, tieto je možné zasielať 

prostredníctvom e-mailu na adresu: e-fakturacia@mfsr.sk. 

 
  

5. Zmena stravného a základnej náhrady pri pracovnej ceste od 1.5.2022 

MS účinnosťou od 1.5.2022 sa veličiny stravného zmenili, a to nasledovne: 

- 6 EUR pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín,   

- 9 EUR pre časové pásmo 12 hodín až 18 hodín,  

- 13,70 EUR pre časové pásmo nad 18 hodín.  

 

Stanovená výška stravného má vplyv aj na zabezpečovanie stravovania zamestnancov, a teda sa zvýšil aj 

maximálny možný príspevok zamestnávateľa na jedlo poskytnuté podľa Zákonníka práce na sumu 3,30 EUR 

(predtým 2,81 EUR), pričom najnižšia možná hodnota gastrolístka sa zvýšila na sumu 4,50 EUR (predtým 3,83 

EUR).   

 

Finančný príspevok na stravovanie je rovnaký ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva zamestnancom na 

jedlo alebo na gastrolístok.  

 

S účinnosťou od 1.5.2022 sa zmenili aj sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel 

pri pracovných cestách za každý 1 km jazdy, a to nasledovne: 

- jednostopové vozidlá a trojkolky 0,059 EUR, 

- osobné cestné motorové vozidlá je 0,213 EUR. 

 

Vzhľadom na súčasný extrémny rast cien nielen v reštauračnom stravovaní a položiek spojených 

s prevádzkou motorových vozidiel podľa najnovších informácií plánuje rezort práce navrhnúť opätovné 

zvýšenie stravného pri pracovných cestách a rovnako aj náhrad za používanie áut, ktoré boli menené 

a zvyšované od 1.5.2022. 

 

Návrh predbežne hovorí o takomto zvýšení súm stravného: 

- zo 6 EUR na 6,40 EUR pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín,   

- z 9 EUR na 9,60 EUR pre časové pásmo 12 hodín až 18 hodín,  

- z 13,70 EUR na 14,50 EUR pre časové pásmo nad 18 hodín.  

 

https://web-einvoice-demo.mypaas.vnet.sk/
mailto:%20e-fakturacia@mfsr.sk
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Minimálna hodnota poukážky by pri takomto zvýšení bola 4,80 EUR. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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