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1. Daň z motorových vozidiel od roku 2015 

 
 

V rámci dane z motorových vozidiel došlo s účinnosťou od 1.1.2015 k zásadným zmenám spôsobu 

výpočtu daňovej povinnosti.   

 

Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy dane z motorových vozidiel sú ročné sadzby dane určené 

priamo v prílohe zákona o dani z motorových vozidiel.  

 

Zákon zároveň zaviedol zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane, ktoré je odstupňované v závislosti od 

mesiaca prvej evidencie vozidla (vrátane tohto mesiaca), a to nasledovne: 

 

V závislosti od dátumu prvej evidencie sa sadzba dane: 

 zníži o 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov; 

 zníži o 20 % počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov; 

 zníži o 15 % počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov; 

 nemení po uplynutí 108 kalendárnych mesiacov; 

 zvýši o 10 % po uplynutí 144 kalendárnych mesiacov; 

 zvýši o 20 % pre vozidlá staršie ako 156 kalendárnych mesiacov. 

 

Zvýhodnené budú hybridné motorové vozidlá, hybridné elektrické vozidlá, motorové vozidlá s pohonom 

na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo na vodíkový pohon – tu sa 

okrem vyššie uvedeného zníženia, ponechania ročnej sadzby dane alebo zvýšenia ročnej sadzby dane 

znižuje sadzba dane o 50 %. Okrem toho sa zavádza nulová sadzba dane pre vozidlá, ktoré sú 

poháňané výlučne elektrickou energiou. 
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2. Prerušenie odpisovania 
 

Novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2015 sa dotkla aj povinnosti prerušenia daňových 

odpisov. Zákon vymedzuje ďalšie prípady, kedy je daňovník povinný prerušiť odpisovanie, a to: 

 

 v zdaňovacom období, v ktorom daňovník nevyužíval majetok na zabezpečenie zdaniteľných 

príjmov, okrem majetku poistného a rezervného charakteru nevyhnutného na zabezpečenie 

prevádzky hmotného majetku v používaní, 

 v prípade, že má daňovník počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov v dôsledku 

zmien zdaňovacích období (z kalendárneho roka na hospodársky rok a naopak) tri zdaňovacie 

obdobia. Daňovník je povinný prerušiť odpisy v zdaňovacom období, ktoré sa začína dňom v 

poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia, a bude trvať až do toho zdaňovacieho obdobia, 

v ktorom od poslednej zmeny zdaňovacieho obdobia uplynie 12 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych mesiacov. 

 

 

3. Zmluvné pokuty, úroky z omeškania a poplatky z omeškania 
 

Podľa novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2015 daňovým výdavkom u dlžníka už nebudú 

paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávok, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania 

a úroky z omeškania, avšak u veriteľa sa tieto položky zahrnú do výnosov ako súčasť výsledku 

hospodárenia.  

 

Podľa úpravy platnej do 31.12.2014 boli tieto náklady u dlžníka uznateľné po zaplatení a u veriteľa boli 

zdaniteľné po prijatí.  

 

Aj keď novela zákona o dani z príjmov neustanovuje konkrétny postup pri zahrnutí zmluvných pokút, 

úrokov z omeškania, poplatkov z omeškania a paušálnych náhrad nákladov spojených s uplatnením 

pohľadávky zaúčtovaných do 31.12.2014 do základu dane, v zmysle Informácie Finančného riaditeľstva 

Slovenskej republiky sa pri takýchto výdavkoch (nákladoch) u dlžníka a príjmoch (výnosoch) u veriteľa, 

ktoré boli zaúčtované do konca roka 2014, uplatní aj po 1.1.2015 postup vyplývajúci z ustanovení zákona 

o dani z príjmov účinných do 31. decembra 2014. 

 

 

 
4. Zmeny v rámcovej účtovej osnove 

 
Zmeny vyplývajúce z novely postupov účtovania si vyžiadali aj úpravu rámcovej účtovej osnovy pre 

podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve. 

Potrebu zrušenia účtov vyvolalo zrušenie mimoriadnej činnosti a s tým súvisiaci zánik výsledku 

hospodárenia z mimoriadnej činnosti. Celkový výsledok hospodárenia sa bude členiť len na výsledok 

hospodárenia z hospodárskej činnosti a výsledok hospodárenia z finančnej činnosti. Rušia sa nasledovné 

účty: 
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593 - Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 

594 - Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 

582 - Škody 

588 - Ostatné mimoriadne náklady 

682 - Náhrady škôd 

688 - Ostatné mimoriadne výnosy 

597 - Prevod nákladov na hospodársku činnosť 

598 - Prevod finančných nákladov 

697  - Prevod výnosov z hospodárskej činnosti 

698  - Prevod finančných výnosov 
 

V súvislosti so zrušením mimoriadnej činnosti  sa menia názvy nasledujúcich účtov:  

Účet 591 – Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti mení názov na: Účet 591 – Splatná daň z príjmov  
Účet 592 – Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti mení názov na: Účet 592 – Odložená daň z príjmov 

Spresnenie obsahového vymedzenia viacerých účtov, na ktorých sa účtujú pohľadávky a záväzky v rámci 
podielovej účasti a ostatné pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a členom prináša premenovanie 
nasledovných účtov: 

Pôvodný názov účtu Názov účtu po premenovaní 

066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku  066 – Pôžičky v rámci podielovej účasti 

351 – Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 351 – Pohľadávky v rámci podielovej účasti 

361 – Záväzky v rámci konsolidovaného celku 361 – Záväzky v rámci podielovej účasti 

471 – Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku 471 – Dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti 

 

5. Zodpovednosť konateľa pri výkone jeho funkcie II. 
 

Vo vydaní č.3/2014 sme sa venovali zodpovednosti konateľa pri výkone jeho funkcie a povinnostiam 

nastaviť vhodné kontrolné prostredie vrátane funkčných interných kontrol. Tento príspevok na túto 

problematiku nadväzuje.   

Pri výkone prace audítora sa snažíme identifikovať kľúčové interne kontroly, ktoré zabezpečujú funkčnosť 

kontrolného prostredia firmy. Medzi kľúčové interné kontroly, ktoré často krát nie sú v spoločnosti vhodné 

navrhnuté alebo implementované patrí najmä: 

 schvaľovanie a podpisovanie bankových prevodov najmenej dvoma osobami, 
 oddelenie zaznamenávania účtovných prípadov a akýchkoľvek schvaľovacích právomocí, 
 dvoj a viac-úrovňové schvaľovanie nákupných a predajných transakcii aspoň od určitej hodnoty; 

môže byť doplnené-alternované automatizovaným obmedzením právomocí (napr. blok na zľavu 
z ceny), 

 nedostatočné bezpečnostné opatrenia v oblasti IT prostredia (zdielané a všeobecne známe 
heslá, nedostatočné zabezpečenie dát proti externému prostrediu, chýbajúce zálohy dát (back-
up) a plán obnovy po pohrome (disaster recovery plan). 

 

Základnou črtou rozdelenia právomocí v rámci spoločnosti je, že žiadny zamestnanec ani skupina 

zamestnancov nemá výlučnú kontrolu nad akoukoľvek transakciou alebo skupinou transakcii. Taktiež, 

http://uctuj.sk/uctovne-priklady/ucet-591-splatna-dan-z-prijmov-z-beznej-cinnosti/
http://uctuj.sk/uctovne-priklady/ucet-591-splatna-dan-z-prijmov/
http://uctuj.sk/uctovne-priklady/ucet-592-odlozena-dan-z-prijmov-z-beznej-cinnosti/
http://uctuj.sk/uctovne-priklady/ucet-592-odlozena-dan-z-prijmov/
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kontrola nad spracovaním transakcií by nemala byť vykonávaná osobou, ktorá je zodpovedná za 

zaznamenávanie alebo reportovanie týchto transakcií. Vhodné rozdelenie právomocí minimalizuje 

možnosť nezámernej alebo zámernej chyby (ktorá môže byť v určitých prípadoch hodnotená ako 

sprenevera). Zámerná chyba môže mať charakter nesprávneho vykázania účtovných transakcií a 

udalostí, ktoré výkazníctvo ovplyvňujú a charakter sprenevery majetku spoločnosti. Nastavenie týchto 

pravidiel by malo byť formálne a jednoznačne zdokumentované formu interných firemných smerníc. Tieto 

by mali byť pravidelne monitorované a aktualizované na základe meniaceho ho sa prostredia, v ktorom 

spoločnosť pôsobí. Takisto, častou chybou je, že kontrola je vykonávaná neformálne (nepravidelne, 

neúplne a pod.) alebo nie je záznam, že bola vykonaná (napr. podpis zodpovednej osoby).  

 

 

Tento Newsletter je produktom TPA Horwath 

S pozdravom, 

Váš TPA Horwath tím 
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V prípade, že si želáte pravidelné informácie, môžete sa zaregistrovať pre zasielanie nášho newslettru. 

 
IMPRESSUM Informácie obsiahnuté v tomto dokumente slúžia pre 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 Horwath nemôže niesť zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v dôsledku použitia tu uvedených informácií. 
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