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1.  „Tuzemské samozdanenie“ pri stavebných prácach od 01.01.2016 

 
S cieľom riešiť nepriaznivú ekonomickú situáciu týkajúcu sa platobnej neschopnosti odberateľov 

a súčasne eliminovať daňové podvody v sektore stavebníctva navrhuje Ministerstvo financií SR 

zavedenie prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach na príjemcu plnenia (tzv. „tuzemské 

samozdanenie“).  

 

Tuzemské samozdanenie sa má uplatňovať pri plneniach medzi platiteľmi dane podnikajúcimi v sektore 

stavebníctva, a to konkrétne pri 

 dodaní stavebných prác, 

 dodaní stavieb alebo ich častí na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, 

 dodaní tovaru s montážou alebo inštaláciou, ak montáž alebo inštalácia predstavuje stavebnú 

prácu. 

 
 

2. Podrobnejšie vykazovanie údajov v kontrolnom výkaze 
 

Vzhľadom na objavenie podvodov pri odpočtoch DPH v rámci kontrolných akcií vykonávaných finančnou 

správou, mali by podnikatelia po novom uvádzať v kontrolnom výkaze údaje o svojich obchodných 

partneroch, od ktorých nakupovali v hotovosti, v podrobnejšom členení, ako je tomu v súčasnosti. 

 
 

3. Mimoriadne účtovné závierky v roku 2015 
 

V zmysle platného zákona o účtovníctve sa všetky obchodné spoločnosti, družstvá a ďalšie vybrané 

účtovné jednotky, ktoré majú účtovné obdobie kalendárny rok, prvý krát k 31.12.2014 rozdelili podľa 

veľkostných skupín na mikro, malú alebo veľkú účtovnú jednotku.  
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Účtovné jednotky, ktoré sa podľa zákona platného do 31.12.2014 rozhodli, že sa nebudú považovať za 

mikro účtovné jednotky sa od 1.1.2015 považujú za malé účtovné jednotky. Zatriedenie účtovných 

jednotiek má vplyv na správny výber formulára (výkazu) účtovnej závierky. K dnešnému dňu existujú pre 

podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve dva formuláre, a to jeden pre mikro účtovné jednotky 

a druhý – spoločný pre malé a veľké účtovné jednotky. Vo formulári pre malé a veľké účtovné jednotky sa 

typ účtovnej jednotky pri závierkach k 31.12.2014 nevypĺňal, tento údaj je povinné uviesť prvý krát až 

v roku 2015 a teda je potrebné ho vyznačiť pri mimoriadnych účtovných závierkach zostavovaných 

k závierkovému dátumu z priebehu roka 2015. 

 
4. Úprava základu dane je väčšie riziko ako pokuta za absenciu 

dokumentácie k transferovému oceňovaniu 
 

Finančná správa postupne posilňuje oddelenie kontrolórov zameraných práve na kontrolu transferového 

oceňovania. Výsledkom je narastajúci počet kontrol, dorubených daní a uložených pokút. Presvedčiť sa 

o tom mohlo 11 daňových subjektov, ktorým správca dane, z dôvodu nesprávne nastaveného 

transferového oceňovania, upravil základ dane smerom nahor celkovo vo výške 26 miliónov EUR.  

Nesplnenie povinnosti viesť dokumentáciu k transferovému oceňovaniu je správny delikt. Pokuta za tento 

správny delikt je v rozmedzí od 60 EUR do 3 000 EUR. Výška uloženej pokuty je na úvahe správcu dane, 

pričom platí, že správca dane pri určovaní výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie a následky 

protiprávneho stavu. Pokutu je možné uložiť aj opakovane, ak jej uloženie neviedlo k náprave a pokiaľ 

protiprávny stav trvá. 

Úpravu základu dane závislej osoby na území Slovenskej republiky môže vykonať správca dane, nakoľko 

súčasťou základu dane je aj rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb 

vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami 

v porovnateľných obchodných vzťahoch, pričom tento rozdiel znížil základ dane alebo zvýšil daňovú 

stratu.  

Finančná správa nezverejnila kľúč, podľa ktorého si bude vyberať daňové subjekty na kontrolu 

transferového oceňovania. Hlavné parametre, ktoré by mohla finančná správa uplatňovať pri výbere, je 

možné ľahko ilustrovať. Niekoľko príkladov uvádzame nižšie: 

 Väčšina vašich transakcií prebieha so spriaznenými osobami v zahraniční/tuzemsku. 

 Vaše predajné ceny sú na nižšej úrovni ako ceny na trhu v rovnakom odvetví bez zjavného 

dôvodu. 

 Vaše nákupné ceny sú na vyššej úrovni ako ceny na trhu v rovnakom odvetví bez zjavného 

dôvodu. 

 Platíte poplatky za služby, ktoré nevyužívate v adekvátnej miere ku poplatku. 

 Platíte poplatky za využívanie rôznych druhov nehmotného majetku (napr. licenčný poplatok), 

pričom ho nevyužívate v adekvátnej miere ku poplatku. 

 Uplatňujete si daňové úľavy na daň z príjmov, prípadne využívate iné investičné stimuly 

poskytované zo štátneho rozpočtu. 

 Odpočítali ste daňovú stratu prevyšujúcu sumu 300 000 EUR, alebo ste za dve po sebe 

nasledujúce zdaňovacie obdobia od základu dane odpočítali daňovú stratu prevyšujúcu sumu 

400 000 EUR. 
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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. 

 
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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