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1. Aké zmeny sa plánujú v zákone o dani z príjmov od 1.1.2016? 
 

Dňa 29.5.2015 bol do Národnej rady SR predložený návrh zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 

1.1.2016. Jeho cieľom je predovšetkým podpora investovania na kapitálovom trhu a samozrejme aj 

snaha zamedziť daňovým únikom a podporiť zlepšenie platobnej disciplíny daňových subjektov. Medzi tie 

najdôležitejšie návrhy zmien patria nasledovné: 

 

 Od dane by mal byť oslobodený príjem z predaja cenného papiera po splnení časového testu a 

za podmienky, že cenné papiere neboli zahrnuté v obchodnom majetku. Zároveň by malo dôjsť aj k 

zrušeniu zdravotných odvodov z výnosov z prevodu cenných papierov obchodovaných na burze. 

 

 Novela zákona implementuje upravenú smernicu Rady EÚ týkajúcu sa zdaňovania materských 

a dcérskych spoločností predovšetkým v oblasti boja proti daňovým únikom. Ustanovenie je 

zamerané najmä na hybridné finančné nástroje, ktoré sú v štáte výplaty považované za úverový 

finančný nástroj a v SR za dividendu. 

 Ak u daňovníka vyplácajúceho podiel na zisku bola celá suma alebo časť sumy vyplácaného 

podielu na zisku zahrnutá do daňových výdavkov, potom zodpovedajúca suma u príjemcu 

podielu na zisku ostáva súčasťou základu dane.  

 Ďalšie ustanovenie by sa malo dotknúť transakcií zameraných na zneužívanie zákona, ak jedným 

z hlavných účelov je získanie daňovej výhody pri prevode obchodných podielov. Ustanovenie sa 

týka právnych úkonov pri prevode vlastníctva obchodných podielov, ak tieto právne úkony 

neodrážajú ekonomickú realitu. 

 

 Navrhuje sa spresnenie súčasného znenia pri počítaní doby vzniku tzv. službovej stálej 

prevádzkarne a to tak, že do tejto doby sa má započítavať len prítomnosť poskytovateľa na území 

SR. 

 

 Pri poradenských a právnych službách, ktoré sú daňovým výdavkom len po zaplatení, dochádza 

k ich presnému vymedzeniu podľa kódu Klasifikácie produktov. 
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 Vzhľadom na zrušenie možnosti ocenenia majetku vo výške reprodukčnej obstarávacej ceny 

v zákone o účtovníctve sa na účely zákona o dani z príjmov bude za vstupnú cenu majetku 

nadobudnutého darovaním alebo dedením a finančného majetku nadobudnutého bezodplatne 

považovať cena stanovená znalcom.  

 

 Novela zákona dopĺňa nové ustanovenie, ktoré spresňuje, čo sa bude považovať za daňový 

výdavok pri predaji akcií, ostatných cenných papierov a obchodných podielov.  

 

 Z dôvodu právnej istoty sa u zamestnávateľa spresňujú daňové výdavky v súvislosti 

s cestovnými náhradami, ktoré poskytne zamestnávateľ svojmu zamestnancovi nad rámec zákona 

o cestovných náhradách. 

 
 

2. Navrhované zmeny v daňovom poriadku s účinnosťou od 01.01.2016 
 

Dňa 29.5.2015 bol do Národnej rady SR predložený návrh zákona, ktorým sa mení daňový poriadok 

s účinnosťou od 1.1.2016, s cieľom motivovať daňové subjekty predovšetkým k riadnemu a včasnému 

plneniu daňových povinností, a to predovšetkým: 

 

 Navrhuje sa úprava sankcií zohľadňujúca časové hľadisko, a to tak, aby v prípade neskoršie 

vyrubenej dane bola uložená vyššia sankcia. Napríklad pokuta pri podaní dodatočného daňového 

priznania, ktorým dôjde k zvýšeniu daňovej povinnosti bude zohľadňovať čas, ktorý uplynie medzi 

pôvodnou lehotou na podanie daňového priznania a okamihom podania dodatočného daňového 

priznania. Obdobne to bude platiť pri zvýšení dane rozhodnutím správcu dane vydanom vo 

vyrubovacom konaní. Súčasne sa navrhuje, aby sankcie boli uložené najviac do výšky vyrubenej 

dane. 

 

 Taktiež sa navrhuje umožniť daňovým subjektom podať dodatočné daňové priznanie aj po začatí 

daňovej kontroly v lehote 15 dní, ktorého podanie bude mať za následok uloženie nižšej sankcie 

(vo výške dvojnásobku úrokovej sadzby ECB, minimálne však 7 %) než v prípade vyrubenia dane 

správcom dane na základe výsledkov daňovej kontroly (tu je pokuta vo výške trojnásobku úrokovej 

sadzby ECB, minimálne však 10 %). 

 

 Navrhuje sa tiež zapracovať do daňového poriadku tzv. absorpčnú zásadu. To znamená, že pri 

ukladaní pokút v prípade súbehu viacerých správnych deliktov tej istej osoby u jedného správcu 

dane a v rámci jedného zákona sa navrhuje uložiť úhrnnú pokutu podľa ustanovenia vzťahujúceho 

sa na delikt najprísnejšie postihnuteľný (t.j. na delikt s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty). 

Najnižšia výška pokuty pritom predstavuje výšku najvyššej dolnej hranice sadzby pokuty. 

 
3. Navrhované zmeny v DPH s účinnosťou od 01.01.2016 
 

Dňa 29.5.2015 bol do Národnej rady SR predložený návrh zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2016, so 

zámerom zlepšiť podmienky uplatňovania DPH pre malé a stredné podniky a uľahčiť plnenie daňových 
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povinností, a to predovšetkým zavedením osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby 

za dodanie tovarov alebo služieb. 

 

 
Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby 

 
Pre vybranú skupinu daňovníkov, ktorí nedosahujú ročný obrat 75 000 EUR a ktorí sa rozhodnú 

uplatňovať osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo 

služby a nie sú v konkurze alebo likvidácii, vzniká daňová povinnosť za dodané tovary a služby až v 

momente prijatia platby od odberateľa. Na druhej strane ich právo na odpočítanie dane z nakúpených 

tovarov a služieb vznikne až momentom zaplatenia protihodnoty ich dodávateľom.  

 

Uvedená zmena sa však zásadne dotkne aj odberateľov tých daňovníkov, ktorí budú uplatňovať túto 

osobitnú úpravu. Týmto dodávateľom – platiteľom DPH tiež vznikne právo na odpočítanie dane až 

v momente úhrady faktúry dodávateľovi.  

 

Daňová povinnosť aj odpočítanie dane sa vždy uplatní vo výške, ktorá zodpovedá realizovanej platbe. 

 

Zákon definuje osobitné podmienky, ktoré musia byť splnené za účelom uplatnenia takéhoto osobitného 

režimu a súčasne taxatívne vymenováva skutočnosti, na základe ktorých budú platitelia dane povinní 

skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy. 

 

Novela zákona o DPH okrem zavedenia osobitnej úpravy prináša ďalšie zmeny: 

 

 z dôvodu podpory začínajúcich podnikateľov (startupov) sa navrhuje zrušenie povinnosti zložiť 

zábezpeku na daň v prípade, že zdaniteľná osoba v čase podania žiadosti o dobrovoľnú registráciu 

vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie; 

 žiadosť o dobrovoľnú registráciu pre daň nebude zamietnutá z dôvodu, že žiadateľ o registráciu 

pre daň nezložil zábezpeku na daň v stanovenej lehote a výške; 

 do zákona sa dopĺňajú kritériá, na základe ktorých platiteľ dane určí pomer použitia tovarov a služieb 

na podnikateľské účely a na iné účely ako na podnikanie; 

 zmierňujú sa podmienky pre skoršie vrátenie uplatneného nadmerného odpočtu. Zavádza sa 

limit, do ktorého sa podmienka nedoplatkov na dani pri rýchlejšom vrátení nadmerného odpočtu 

nebude brať do úvahy. Navrhovaný limit je 1 000 EUR a obdobie, za ktoré sa nedoplatky posudzujú, 

sa skráti z 12 na 6 mesiacov; 

 navrhuje sa rozšírenie tzv. tuzemského samozdanenia, t.j. tuzemská zdaniteľná osoba bude 

povinná platiť daň v SR v prípade, že dodávateľom tovaru v tuzemsku je zahraničná osoba (s 

výnimkou zásielkového predaja); 

 navrhuje sa uplatnenie zníženej sadzby dane vo výške 13% na vybrané druhy potravinárskych 

výrobkov a tiež na výrobu a dodanie teplej vody, plynu, elektriny a palív okrem palív do motorových 

vozidiel pre domácnosti. 
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4. Zánik daňového nedoplatku z nezaplatenej sankcie prislúchajúcej k 
zaplatenej DPH 
 
V súvislosti s nutnosťou riešiť vzniknuté problémy súvisiace s reštrukturalizáciou v SR je od 

7. mája 2015 účinné Nariadenie vlády SR č. 90/2015 Z.z. o zániku daňového nedoplatku 

evidovaného k 30.9.2016, ktorý predstavuje nezaplatenú sankciu prislúchajúcu k zaplatenej DPH 

uloženej veriteľovi pohľadávky zistenej v reštrukturalizačnom konaní vedenom voči veriteľovmu 

dlžníkovi. Nedoplatok však zanikne za podmienky, ak táto DPH bude uhradená najneskôr do 

31. marca 2016. 

 

5. Novela zákona o účtovníctve 
 

Dňa 6. mája bola schválená novela zákona o účtovníctve, ktorá nadobudne účinnosť v troch etapách: 

 od 1. júla 2015 
 od 1. januára 2016 
 od 1. januára 2017 

 

Zámerom novely zákona o účtovníctve je implementácia smernice Rady 2013/34/EÚ o ročnej účtovnej 

závierke. 

Najvýznamnejšie ustanovenia účinné od 1. júla 2015 

Účtovná jednotka, ktorá nespĺňa podmienky zatriedenia do veľkostných skupín, sa zatriedi ako malá 

účtovná jednotka. Účtovná jednotka nemení svoje zatriedenie do veľkostnej skupiny po vstupe do 

likvidácie ani po vyhlásení konkurzu. 

Účtovná jednotka nemôže vykonávať účtovné zápisy mimo účtovných kníh, vykonávať účtovný zápis 

o účtovnom prípade, ktorý jej nevznikol, zatajovať a nezaúčtovať skutočnosť, ktorá je predmetom 

účtovníctva. Porušenie tohto ustanovenia je správnym deliktom a podlieha pokute. 

Účtovná závierka sa považuje za zostavenú v deň, keď ju fyzicky alebo elektronicky podpíše štatutárny 

orgán účtovnej jednotky. Deň zostavenia účtovnej závierky si určí účtovná jednotka sama vo svojich 

vnútorných predpisoch. 

Najvýznamnejšie ustanovenia účinné od 1. januára 2016 

Dopĺňa sa definícia podielovej účasti. Podielovou účasťou je aspoň dvadsať percentný podiel na 

základnom imaní v inej účtovnej jednotke, ktorý účtovná jednotka vlastní s úmyslom trvalého prepojenia. 

V praxi a iných právnych predpisoch je zaužívaný pojem konsolidovaný celok. Z tohto dôvodu zákon 

špecifikuje konsolidovaný celok ako skupinu účtovných jednotiek, do ktorej patria materská jednotka 

a všetky jej dcérske účtovné jednotky. 

Schválenú účtovnú závierku alebo oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky musí účtovná 

jednotka uložiť v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa 

predmetná účtovná závierka zostavuje. 
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Veľké účtovné jednotky, ktoré sú obchodnými spoločnosťami a subjekty verejného záujmu, ktoré pôsobia 

v ťažobnom priemysle alebo v klčovaní prirodzených lesov, budú povinné zostavovať a zverejňovať ročnú 

správu o platbách orgánom verejnej moci. 

Zvyšujú sa veľkostné podmienky, od ktorých je materská účtovná jednotka povinná zostaviť 

konsolidovanú účtovnú závierku. 

Pri prvotnom ocenení majetku sa ruší možnosť oceňovania reprodukčnou obstarávacou cenou. Namiesto 

nej ako jednu z navrhovaných foriem umožňuje smernica ocenenie reálnou hodnotou. Reálna hodnota 

môže byť určená na základe posudku znalca, trhovej hodnoty, alebo môže byť výsledkom oceňovacieho 

modelu. Oceňovaciemu modelu a jeho rôznym formám sa novela špecificky venuje. 

Dopĺňa sa tiež, že cenné papiere a podiely určené na predaj, sa môžu prvotne a taktiež ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, oceniť reálnou hodnotou.  

Účtovná jednotka, ktorá pri prvotnom ocenení cenných papierov a podielov nepoužije reálnu hodnotu, 

nemôže oceňovať reálnou hodnotou ani ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Nanovo sa špecifikuje znenie § 27 zákona o účtovníctve, ktorý upravuje ocenenie jednotlivých zložiek 

majetku z dôvodu ustanovenia ocenenia reálnou hodnotou tak, aby ju bolo možné získať a bola vždy 

k dispozícii. 

Zmeny účinné od 1.1.2017  

sa týkajú povinnosti zverejňovania nefinančných informácií pre v zákone vymedzené účtovné jednotky.  

 

 

Tento Newsletter je produktom TPA Horwath 

S pozdravom, 

Váš TPA Horwath tím 

 

 

Kontakt:  

TPA Horwath Slovakia 

Pribinova 25/4195 

811 09 Bratislava 

Letná 27 

040 01 Košice 

 

Tel.: +421 (02) 57 351 111 

 

www.tpa-horwath.sk 
www.tpa-horwath.com 

 

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