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1. Novela zákona o dani z príjmov a zákona o DPH vyšla v zbierke 

 
V predchádzajúcich newslettroch sme Vás informovali o nových ustanoveniach plánovanej novely zákona 

o dani z príjmov a zákona o DPH. Dňa 19.10.2015 bola v Zbierke zákonov SR zverejnená novela zákona 

o dani z príjmov a dňa 22.10.2015 aj novela zákona o DPH. Oproti vládnemu návrhu, o ktorom sme Vás 

informovali v posledných vydaniach nášho newslettra, nenastali zásadné zmeny.  

 

Stručne uvádzame zhrnutie aspoň dvoch najdôležitejších zmien v oblasti DPH od 1.1.2016, ktoré boli 

schválené v jemne pozmenenom znení oproti návrhu: 

 

Zvýšenie hranice obratu pri úhrade DPH až po prijatí platby 

Ako sme Vás informovali v  Newslettri 2/2015, s účinnosťou od 1. januára 2016 sa zavádza osobitná 

úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (tzv. „cash 

accounting“). Táto úprava bola schválená v navrhovanom znení, pričom však v  rámci poslaneckých 

pozmeňovacích návrhov bola výška maximálneho ročného obratu zvýšená z pôvodne navrhovaných     

75 000 EUR na 100 000 EUR. Takéto navýšenie umožní využívanie tohto osobitného režimu DPH 

viacerými platiteľmi. 

 

Zníženie sadzby DPH na vybrané druhy základných potravín  

Novela zákona o DPH rozširuje okruh tovarov, pri dodaní ktorých sa bude uplatňovať znížená sadzba 

DPH vo výške 10%. V súčasnosti sa znížená sadzba DPH aplikuje napr. na lieky, knihy a zdravotnícke 

pomôcky. S účinnosťou od 1. januára 2016 sa sadzba DPH vo výške 10 % začne uplatňovať aj na tzv.     

“ základné potraviny“ ako napr. mäso, mlieko a chlieb.  
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2. Daň z motorových vozidiel – súhrn noviniek  
 

Pozitívne zmeny, ktoré so sebou prináša daň z motorových vozidiel, predstavujú hlavne: 

 

 zmena  miestnej príslušnosti daňovníka podľa sídla spoločnosti (t.j. jeden daňovník bude mať 

už len jedného správcu dane) a  

 zavedenie jednotného čísla účtu, na ktorý budú daňovníci platiť daň z motorových vozidiel.  

 

Zároveň sa zjednocujú sadzby dane z motorových vozidiel pre celé Slovensko. 

 

 

3. Zverejnené tlačivá daňových priznaní pre rok 2016  
  
Finančná správa zverejnila nasledovné tlačivá daňových priznaní pre budúci rok: 

 

 daň z príjmu fyzických osôb typ A, 

 daň z príjmu fyzických osôb typ B, 

 daň z príjmu právnických osôb. 

 

Tlačivá sú dostupné na portáli finančnej správy v katalógu vzorov tlačív vo formáte pdf. Zatiaľ sú 

dostupné len na vytlačenie a ručné vypísanie.  

 

 

4. Zmeny v roku 2016 v mzdovom účtovníctve 
 

Vláda prijala rozhodnutie, že sa minimálna mzda na rok 2016 zvýši na 405 EUR mesačne, teda najnižší 

možný hrubý hodinový zárobok  bude vo výške  2,328 EUR a nočný príplatok predstavujúci 20%  z  2,328 

EUR = 0,4656 EUR/hodina. Zamestnanci zarábajúci minimálnu mzdu dostanú v roku 2016 o 25 EUR 

mesačne v hrubom viac a zamestnávateľovi sa týmto zvýši náklad o cca 35 EUR mesačne na 

zamestnanca oproti roku 2015.  

Od januára 2016 bude minimálny vymeriavací základ vo výške 50% priemernej mzdy na Slovensku za 

rok 2014 (858 EUR), čo predstavuje sumu 429 EUR.  

Maximálny vymeriavací základ je vo výške päťnásobku priemernej mesačnej mzdy, t.j. 4290 EUR.  Pre 

zamestnávateľa a zamestnanca to znamená, že odvody na zdravotné a sociálne poistenie budú platené 

najviac zo 4290 EUR mesačne. Preddavok na zdravotné poistenie pre zamestnanca bude maximálne 

171,60 EUR mesačne a odvod na sociálne poistenie bude maximálne 403,26 EUR mesačne. Pre 

zamestnávateľa bude zdravotné poistenie maximálne 429 EUR mesačne a sociálne poistenie cca 

1046,75 EUR mesačne, nakoľko úrazové poistenie má neobmedzený vymeriavací základ. 

V závislosti od zmeny priemernej mesačnej mzdy sa mení aj denný vymeriavací základ (DVZ) pre 

výpočet náhrady príjmu pri pracovnej neschopnosti. DVZ je určený z 1,5-násobku všeobecného 

vymeriavacieho základu (858 EUR). Maximálny DVZ bude 42,3124 EUR, čo napríklad znamená, že 

maximálna  náhrada  príjmu pri pracovnej neschopnosti  bude 721,4264 EUR mesačne (pri celomesačnej 

absencii).  
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Bez zmeny ostáva v roku 2016: 

 

 životné minimum - 198,08 EUR mesačne, 

 daňový bonus - 21,41 EUR mesačne, 

 nezdaniteľná časť na daňovníka - 316,94 EUR mesačne, 

 daň  19%  do výšky základu dane - 2918,53 EUR mesačne, 

 daň 25 %  zo základu dane presahujúceho - 2918,53 € mesačne, 

 príjem študenta 200 € mesačne, z ktorého neplatia odvody na dôchodkové poistenie. 

 

 

5. Definícia čistého obratu, nový pojem vo výkaze ziskov a strát  
 

Novelizáciou zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve („zákon“) sa zmenila definícia čistého obratu a 

novelizáciou opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 o účtovnej závierke podnikateľov sa tento pojem dostáva 

do výkazu ziskov a strát na riadok číslo 1. Novelizácie nadobudli účinnosť pre účtovné závierky 

zostavené  k 31. decembru 2014 a neskôr. 

Podľa pôvodnej úpravy sa do čistého obratu zahŕňali výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, 

poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav. 

Po novom, podľa § 2 ods. 15 zákona sa do čistého obratu zahŕňajú výnosy dosahované z predaja 

výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po 

odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú 

výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.  

 

Komentár k zmene definície čistý obratu 

Pôvodná definícia bola jednoznačná a ľahko identifikovateľná, išlo o výnosy z bežnej činnosti 

(prevádzková a finančná činnosť). Novelizácia zákona upúšťa od naviazania definície obratu na bežnú 

činnosť. Podľa dôvodovej správy Ministerstva financií k novele zákona je rozhodujúci skutočný predmet 

podnikania a čistý obrat predstavujú výnosy, ktoré účtovná jednotka dosiahla z činnosti, ktoré sú 

predmetom jej podnikania. Do čistého obratu nepatria napríklad výnosy, ktoré účtovná jednotka dosiahla 

z predaja prebytočného majetku a iné, nepravidelné výnosy z aktivít, ktoré nie sú predmetom podnikania 

účtovnej jednotky. Je teda dôležité, aby si účtovné jednotky kontrolovali a pravidelne aktualizovali svoj 

predmet podnikania, aby všetky pravidelne sa opakujúce a významné výnosy, mali uvedené ako predmet 

svojej činnosti a tým pokryli celé portfólio svojich činností a zahrnuli ich do vykázaného čistého obratu. Je 

legislatívnou povinnosťou spoločností, vykonávať len tie činnosti, ktoré sú predmetom ich podnikania a sú 

zapísané v Obchodnom registri.  

 
 
 

 

 

 

 

 

Tento Newsletter je produktom TPA Horwath 

S pozdravom, 

Váš TPA Horwath tím 
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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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