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Novela zákona o dani z príjmov 
v medzirezortnom pripomienkovom 
konaní 
Ministerstvo financií SR pripravilo 
návrh novely zákona č. 595/2003         
Z.z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov, ktorá by           
po schválení parlamentom a podpise 
prezidentom mala nadobudnúť 
účinnosť dňa 1.1.2015. Návrh novely 
zákona o dani z príjmov so sebou 
prináša množstvo zmien, ktoré budú 
v prípade ich schválenia mať 
významný dopad na daňový základ 
daňových subjektov na Slovensku. 
Zhrnutie niektorých navrhovaných 
zmien uvádzame nižšie: 

■ Daňový výdavok – pri využívaní 
majetku, ktorý môže mať charakter 
osobnej spotreby a s ním 

súvisiacich výdavkov bude daňový 
výdavok uznaný len v primeranej 
výške k dosiahnutým zdaniteľným 
príjmom. 

■ Finančný prenájom bude 
zadefinovaný odlišne od súčasnej 
definície, pričom sa zruší 
minimálna doba prenájmu 3 roky, 
pričom v prípade pozemkov sa 
bude rozlišovať, či na nich stojí 
stavba zaradená do 5. alebo         
do 6. odpisovej skupiny. Zároveň, 
ak predmetom prenájmu je budova 
spolu s pozemkom, cena, za ktorú 
prechádza vlastnícke právo 
k prenajatému pozemku 
z prenajímateľa na daňovníka musí 
byť vyčíslená osobitne.                  
Pri nájomných zmluvách 
o finančnom prenájme 

uzatvorených medzi 1.1.2014           
do 31.12.2014 vrátane postúpenia 
týchto zmlúv na nového nájomcu 
bez zmeny podmienok aj              
po 31.12.2014 sa už použijú 
ustanovenia účinné po 31.12.2014. 

■ Náhrada nemajetkovej ujmy pre 
fyzické osoby bude predstavovať 
zdaniteľný príjem. 

■ Hypotekárne a stavebné úvery - 
výdavkami preukázateľne 
vynaloženými na obstaranie 
majetku fyzickou osobou budú         
aj úroky z hypotekárneho            
alebo stavebného úveru, ktoré 
neboli kapitalizované                    
do obstarávacej ceny obchodného 
majetku. Z navrhovaného znenia 
predmetného ustanovenia nie je 
jednoznačné, 
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 či sa uvedené zvýhodnenie bude 
týkať aj nehnuteľností 
nezaradených do obchodného 
majetku. 

■ Služby – príjmy zo služieb, ak 
nebudú poskytované 
prostredníctvom stálej 
prevádzkarne na Slovensku, budú 
mať zdroj na Slovensku a teda 
podliehať zdaneniu zrážkovou 
daňou na Slovensku len ak budú 
poskytované na území Slovenska 
a zmluva o zamedzení dvojitého 
zdanenia neurčí ináč. Ide 
v podstate o návrat k stavu pred 
rokom 2014. 

■ Zmarené investície – ak pôjde           
o obstaranie dlhodobého majetku  
a nepôjde o škodu, náklady            
na zmarené investície sa 
v budúcnosti budú pravdepodobne 
časovo rozlišovať na obdobie          
36 mesiacov počnúc mesiacom,     
v ktorom daňovník účtoval              
o zrušení prác a trvalom zastavení 
prác. 

■ Transferové oceňovanie – veľmi 
významná zmena bola navrhnutá 
v oblasti transferového oceňovania. 
Ak návrh novely poslanci schvália, 
bude sa vzťahovať aj na slovenské 
daňové subjekty prepojené                 
so slovenskými daňovými 
subjektmi, pričom uvedené subjekty 
budú mať aj dokumentačnú 
povinnosť. Pokiaľ transferovú 
dokumentáciu daňovému úradu 
nepredložia do 15 dní od výzvy             
na jej predloženie, môžu očakávať 
sankcie do výšky 3 000 eur, to aj 
opakovane. 

■ Súčasťou základu dane 
daňovníka len po zaplatení budú: 
• kompenzačné platby 

vyplácané podľa zákona           
o regulácii v sieťových 
odvetviach u ich dlžníka, 

• výdavky (náklady) na 
nájomné, pričom nájomné 
zaplatené fyzickej osobe sa 
uzná najviac do výšky časovo 
rozlíšenej sumy prislúchajúcej 
na zdaňovacie obdobie, 

• náklady na marketingové         
a iné štúdie, náklady na 
prieskum trhu a náklady            
na získanie noriem                    
a certifikátov, pričom budú 
zahrnované do základu dane 
rovnomerne počas 36 mesiacov 
počnúc mesiacom, v ktorom 

daňovník o týchto nákladoch 
účtoval, 

• odplaty za sprostredkovanie, 
a to aj ak ide                              
o sprostredkovanie na základe 
mandátnych zmlúv                       
a podobných zmlúv, najviac 
však do výšky 10% z hodnoty 
sprostredkovaného obchodu, 

• výdavky (náklady) vzťahujúce 
sa k úhrade príjmov              
zo zdrojov na území 
Slovenska vyplácaných, 
poukazovaných alebo 
pripisovaných v prospech 
daňovníka nezmluvného 
štátu a zároveň po splnení 
povinnosti zraziť zrážkovú daň 
alebo zabezpečenie dane                   
a oznámiť vykonanie zrážky 
DÚ.  

■ Výdavky na obstaranie, 
prevádzkovanie, opravy                 
a udržiavanie majetku 
uvedeného v prílohe č. 6 okrem 
výdavkov na osobnú spotrebu budú 
daňovo uznané najviac do výšky 
80% týchto výdavkov, avšak           
ak daňovník preukáže výlučné 
používanie tohto majetku               
na dosiahnutie, zabezpečenie        
a udržanie príjmov, bude si môcť 
uplatniť 100% týchto výdavkov. Ide 
pritom napríklad o nasledujúci 
majetok: 

– spotrebná elektronika, 

– optické a fotografické prístroje 
a zariadenia, 

– prístroje pre domácnosť, 

– kosačky, 

– osobné autá, 

– lietadlá a kozmické lode, 

– nábytok. 

■ Zostatková cena pri predaji 
novelou vymenovaného majetku 
(napr. skútrov, lodí, lietadiel, 
kozmických lodí, motocyklov, 
bicyklov a budov a stavieb 
zaradených do odpisovej 
skupiny 6) bude uznaná len        
do výšky príjmov z predaja, teda 
strata z predaja uvedeného 
majetku bude daňovo neuznaná. 

■ Členské príspevky vyplývajúce 
z nepovinného členstva 
v právnickej osobe zriadenej            
na účel ochrany záujmov platiteľa 
budú daňovo uznané v úhrne            
do výšky 5% základu dane, najviac 

však do 30 000 eur ročne. 

■ Odplata za vymáhanie 
pohľadávky bude daňovo uznaná 
najviac do výšky 50% z vymoženej 
pohľadávky. 

■ Rezervy na nevyfakturované 
dodávky a služby, zostavenie        
a overenie účtovnej závierky         
a výročnej správy a zostavenie 
daňového priznania budú daňovo 
neuznané.  

■ Reklamné predmety – z daňovo 
uznaných reklamných predmetov 
s obstarávacou cenou do 17 eur     
za kus bude vylúčený alkohol 
a cigarety, okrem daňovníkov,             
u ktorých je ich výroba hlavným 
predmetom činnosti. 

■ Paušálne náhrady spojené            
s uplatnením pohľadávok, 
zmluvné pokuty, poplatky            
z omeškania a úroky                     
z omeškania u dlžníka nebudú 
daňovými výdavkami. 

■ Expirovaný tovar bude vo 
všeobecnosti daňovo neuznaný, 
pokiaľ daňovník nepreukáže, že 
pred uplynutím expiračnej doby 
vykonal opatrenia na podporu 
predaja do uplynutia tejto doby 
formou postupného znižovania 
ceny, okrem bezplatného 
odovzdania zásob potravín 
Potravinovej banke Slovenska. 

■ Pravidlá nízkej kapitalizácie sa 
budú vzťahovať na právnické osoby 
okrem bánk, poisťovní, zaisťovní 
a ich pobočiek na Slovensku. Ich 
uplatnenie je oproti pôvodnému 
návrhu rozšírené na všetky závislé 
osoby v zmysle ich definície            
pre účely transferového 
oceňovania, nielen na zahraničné 
závislé osoby. Podľa navrhovanej 
úpravy budú úroky presahujúce 
25% hodnoty ukazovateľa 
vypočítaného ako súčet výsledku 
hospodárenia pred zdanením 
vykázaného podľa zákona              
o účtovníctve alebo IFRS a v ňom 
zahrnutých odpisov a nákladových 
úrokov daňovo neuznané, okrem 
kapitalizovaných úrokov. Zároveň, 
ak podmienkou pre poskytnutie 
úveru dlžníkovi bude poskytnutie 
priamo súvisiaceho úveru alebo 
vkladu jeho veriteľovi osobou 
spojenou vo vzťahu k dlžníkovi, pre 
účely nízkej kapitalizácie sa veriteľ 
bude považovať za závislú osobu               
vo vzťahu k dlžníkovi.  
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■ Daňové odpisy: 
• Technické zhodnotenie 

hmotného majetku 
obstaraného formou 
finančného prenájmu bolo 
vypustené z iného majetku, 
ktorý sa môže daňovo 
odpisovať. 

• V určitých prípadoch bude platiť 
povinnosť prerušiť daňové 
odpisy hmotného majetku.  

• Odpisy motorového vozidla – 
ak budú uplatnené paušálne 
náklady na pohonné hmoty,          
aj daňové odpisy bude potrebné 
rovnako paušalizovať, alebo 
preukázať, že auto bolo 
používané výlučne                   
na zabezpečenie, dosiahnutie  
a udržanie príjmov. Ak nebude 
dosiahnutý dostatočný zisk, 
bude odpis možný najviac           
zo sumy 48 000 eur, ktorá sa 
bude považovať na účely 
odpisovania za vstupnú cenu. 
Iné výdavky súvisiace               
s vozidlom budú daňovo 
uplatniteľné iba rovnakým 
percentom ako paušálne 
výdavky na pohonné hmoty.  

• Zavedie sa 6 odpisových 
skupín: 
• 1. skupina – 4 roky (napr. 

počítače, osobné autá, 
navigačné zariadenia atď. ) 

• 2. skupina – 6 rokov (napr. 
montované stavby z dreva  
a plastov, ak nie sú 
pripojené na inžinierske 
siete, radiátory a kotly 
ústredného kúrenia, 
zdvíhacie a manipulačné 
zariadenia atď.) 

• 3. skupina – 8 rokov (napr. 
elektrické motory, turbíny, 
stroje pre metalurgiu, 
chladiace a vetracie 
zariadenia okrem                 
pre domácnosť atď.) 

• 4. skupina – 12 rokov (napr. 
montované stavby z betónu 
a kovov, ak nie sú pripojené 
na inžinierske siete, lode, 
vlaky, lietadlá, klimatizácia, 
výťahy, eskalátory               
a pohyblivé schodíky) 

• 5. skupina – 20 rokov 
(budovy okrem budov           
v skupine 6 a inžinierske 
stavby okrem v skupine 6) 

• 6. skupina – 40 rokov 
(bytové budovy, hotely         
a podobné budovy, budovy 
pre administratívu, budovy 
pre kultúru a verejnú 
zábavu, vzdelávanie             
a zdravotníctvo, ostatné 
nebytové budovy okrem 
poľnohospodárskych budov, 
ostatné inžinierske stavby) 

• Pri používaní budovy bude 
rozhodujúce jej hlavné využite 
určené z celkovej úžitkovej 
plochy. 

• Zrýchlené odpisovanie bude 
možné iba pri majetku 
zaradenom do odpisovej 
skupiny 2 alebo 3. 

• Prerušenie daňových odpisov 
hmotného majetku nebude 
možné cez dodatočné daňové 
priznanie. 

• Zmeny v daňových odpisoch sa 
použijú prvýkrát                    
za zdaňovacie obdobie, ktoré 
sa začína najskôr 1.1.2015.    
Pri majetku odpisovanom 
zrýchlene, ktorý nepatrí do     
2.  a 3. odpisovej skupiny, 
bude potrebné upraviť odpisy, 
už uplatnené odpisy v minulosti 
sa spätne nebudú upravovať. 

■ V prípade prenájmu automobilov 
bude zavedené obmedzenie nielen 
daňovej uznateľnosti odpisov,       
ale  aj nákladov na prenájom,       
ak nadobúdacia cena je vyššia ako 
48,000 eur. Uvedené ustanovenia 
sa podľa navrhovanej úpravy budú 
vzťahovať aj na už nadobudnuté 
alebo prenajaté automobily. 

■ Odpočet daňovej straty bude 
možné iba rovnomerne 4 roky. 

■ Odpočet výdavkov na výskum        
a vývoj  
• Odpočítať od základu dane (po 

uplatnení prípadnej straty) bude 
možné súčet: 

• 25% výdavkov na výskum         
a vývoj v zdaňovacom 
období, za ktoré sa podáva 
daňové priznanie, 

• 25% mzdových a ostatných 
pracovnoprávnych nárokov 
absolventa školy v trvalom 
pracovnom pomere, 

• 25% výdavkov na výskum       
a vývoj vynaložených           
v zdaňovacom období 

zahrnovaných do odpočtu, 
ktoré prevyšujú úhrn týchto 
výdavkov                              
v predchádzajúcom 
zdaňovacom období. 

• Bude potrebné viesť oddelenú 
evidenciu týchto výdavkov         
a vo všeobecnosti uvedenú 
schému nebude možné uplatniť 
na služby, licencie a nehmotné 
výsledky výskumu a vývoja 
obstarané od iných osôb. 

O ďalšom vývoji navrhovaných zmien 
Vás budeme informovať. 

Autor: Zuzana Blažejová 
Kontakt:  zblazejova@kpmg.sk 
+421 2 599 84 111 
 
Schválenie novely Smernice             
o spoločnom systéme zdaňovania 
uplatňovanom v prípade 
materských a dcérskych 
spoločností 
Rada Európskej únie pre ekonomické 
a finančné záležitosti (ECOFIN) 
schválila na zasadnutí dňa                 
20. júna 2014 novelizovanú verziu 
Smernice o spoločnom systéme 
zdaňovania uplatňovanom v prípade 
materských a dcérskych spoločností 
(Smernica), ktorú navrhla Európska 
Komisia. Bližšie informácie k tejto téme 
boli publikované v májovom vydaní 
Daňových a právnych aktualít.             
Z dôvodu nesúhlasu s návrhom 
zahrnutia všeobecného pravidla proti 
zneužívaniu (General anti-abuse rule – 
GAAR), novela Smernice obsahuje 
novelizovaný text len opatrenia 
znemožňujúce použitie hybridného 
úveru. Zmeny týkajúce sa dohôd 
o hybridných úveroch by mohli 
ovplyvniť určité dohody o financovaní 
v rámci skupín spoločností. 

Návrh zahrnutia GAAR do Smernice 
bude predmetom budúcich politických 
rokovaní. 

Na základe schválenej novely 
Smernice budú musieť všetky členské 
štáty implementovať nové pravidlá 
proti zneužívaniu hybridných nástrojov 
do ich domácej legislatívy, Slovensko 
nevynímajúc, do 31. decembra 2015.  

Autor: Martin Zima 
Kontakt:  mzima@kpmg.sk 
+421 2 599 84 111 
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Metodický pokyn k opravám chýb 
minulých účtovných období 
Metodický pokyn Finančného 
riaditeľstva SR, ktorý bol vydaný    
v júni 2014 sumarizuje vplyv opráv 
minulých účtovných období na základ 
dane z príjmov. Tieto sú v súčasnosti 
upravené najmä dvoma ustanoveniami 
zákona o dani z príjmov - § 17 ods. 15 
a § 17 ods. 29. 

Podľa prvého z citovaných ustanovení 
opravy chýb minulých účtovných 
období, ak ide o náklady (výdavky) 
uznané za daňový výdavok alebo          
o výnosy (príjmy) zahrnované             
do zdaniteľných príjmov, tieto sa 
zahrnujú do základu dane toho 
zdaňovacieho obdobia, s ktorým vecne 
a časovo súvisia, bez ohľadu na to,         
či sa účtujú do nákladov, výnosov 
alebo na účet nerozdelený zisk 
minulých rokov. Daňovník by teda 
v prípade opráv chýb minulých 
účtovných období mal podať 
dodatočné daňové priznanie k dani 
z príjmov. 

Daňovník sa však môže rozhodnúť       
aj inak, a to zahrnúť opravu chýb 
v účtovníctve do svojho základu dane   
z príjmov v tom zdaňovacom období, 
v ktorom sa oprava chyby 
v účtovníctve vykonala. Túto možnosť 
má však iba v prípade, že v dôsledku 
chyby zahrnul do výsledku 
hospodárenia vyššie výnosy (príjmy) 
alebo nižšie náklady (výdavky), ako 
mu vyplýva zo zákona o účtovníctve 
a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ 
dane a odviedol vyššiu daň. Podľa 
metodického pokynu sa citované 
ustanovenie § 17 ods. 29 zákona 
o dani z príjmov uplatní aj v prípade, 
že daňovník vykázal daňovú stratu.  

Od 1. januára 2014 je pre uplatnenie 
postupu podľa § 17 ods. 29 zákona 
o dani z príjmov nevyhnutné navyše 
splniť podmienku, aby za príslušné 
zdaňovacie obdobie nezaniklo právo 
na vyrubenie dane podľa § 69 
daňového poriadku. 

Autor: Michaela Stachová 
Kontakt:  mstachova@kpmg.sk 
+421 2 599 84 111 
 
Životné minimum 
K 1. júlu každého roka vydávalo 
Ministerstvo práce, sociálnych veci 
a rodiny opatrenie, ktorým upravovalo 
sumy životného minima platné          
pre ďalší rok. Na sumy životného 

minima sú naviazané viaceré položky, 
napr. suma nezdaniteľnej časti            
na daňovníka a manžela/manželku, 
daňový bonus na vyživované dieťa,    
ale aj mnohé také, ktoré nesúvisia 
s daňami (napr. rodičovské príspevky 
a prídavky na dieťa).  

Tento rok však sumy životného minima 
ostali nezmenené (198,09 eur                    
na plnoletú fyzickú osobu). Pre daňové 
účely to znamená, že od 1.1.2015 
zostanú zachované nezdaniteľné časti 
základu dane v rovnakej výške ako  
pre rok 2014 (3803,33 eur za rok). 
Suma daňového bonusu na jedno 
dieťa ostáva 21,41 eur mesačne                  
aj od 1.7.2014.  

Autor: Ivana Soboličová 
Kontakt:  isobolicova@kpmg.sk 
+421 2 599 84 111  
 
Nový rozsudok SD EÚ vo veci 
Granton Advertising 
Súdny dvor EÚ vydal dňa                   
12. júna 2014 rozsudok vo veci 
C-461/12 Granton Advertising týkajúci 
sa predaja zľavových poukazov. 

Išlo o zľavové karty, ktoré holandská 
spoločnosť Granton Advertising 
vydávala a predávala za cenu            
15 až 25 eur, pričom po ich predložení 
v zmluvne dohodnutých 
maloobchodoch či prevádzkach, napr. 
v reštauráciách, v kinách, v hoteloch 
a pod., mal držiteľ karty nárok na zľavu 
z ceny tovarov a služieb. Zľavy sa líšili 
v závislosti od konkrétnych dojednaní 
medzi spoločnosťou a príslušným 
maloobchodom či poskytovateľom 
služieb. Granton kartu bolo možné 
používať počas doby jej platnosti, 
väčšinou šesť mesiacov, viackrát 
alebo dokonca denne. Kartou nebolo 
možné v obchodoch platiť, ani ju 
vymeniť za tovar alebo za peniaze. 
Nebola viazaná na konkrétnu osobu,       
t. j. bola prenosná. Spoločnosť 
Granton Advertising zodpovedala      
za výrobu, distribúciu, propagáciu 
a predaj kariet, poskytnuté zľavy 
obchodníkom nekompenzovala        
a ani oni jej neplatili žiadne poplatky. 
Pri predaji kariet neuplatňovala DPH, 
považovala ich za „iné cenné papiere“ 
či „iné prevoditeľné dokumenty“ 
oslobodené od DPH. 

Súdny dvor EÚ však rozhodol, že: 

• tým, že sa maloobchodník             
po predložení Granton karty vzdá 
časti ceny za tovar/službu, 

poskytne držiteľovi karty zľavu, 

• neexistuje dostatočná spojitosť 
medzi sumou, ktorú zaplatia 
zákazníci spoločnosti Granton 
Advertising za získanie Granton 
karty a: 

o tovarom alebo službou, ktoré by 
mohli neskôr získať                 
od maloobchodníkov – preto 
túto sumu nemožno, ani 
nepriamo, považovať za časť 
protihodnoty za tieto tovary 
alebo služby, 

o hodnotou prípadných zliav 
z nakúpených tovarov alebo 
služieb - keďže výška zľavy 
závisí od používania karty, je 
teda neistá a nemožno ju určiť 
vopred, 

• karta Granton nie je ani „iným 
cenným papierom“ a ani „iným 
prevoditeľným dokumentom“, 
keďže nespĺňa atribúty týchto 
pojmov napr. nepriznáva vlastnícke 
právo k právnickým osobám            
ani nepredstavuje dlh, netýka sa 
oblasti finančných plnení (karta 
nemá nominálnu hodnotu, nedá sa 
s ňou obchodovať), nepredstavuje 
ani platobný prostriedok, 

a teda jej predaj nie je od DPH 
oslobodený. 

Čo sa týka DPH posúdenia rôznych 
foriem poskytovania poukazov,          
od 1. januára 2015 by mali v EÚ začať 
platiť nové pravidlá, podľa ktorých sa 
budú rozdielne zdaňovať                   
tzv. jednoúčelové a viacúčelové 
poukazy, a novo sa upraví ich 
cezhraničný predaj. 

Autor: Jana Škvarková 
Kontakt: jskvarkova@kpmg.sk 
+421 2 599 84 111 
 
Usmernenie FR SR k vykonaniu 
platby DPH odberateľom z faktúry 
vyhotovenej dodávateľom v 
súvislosti s ručením za daň 
Finančné riaditeľstvo SR (FR SR) 
vydalo v júli 2014 Usmernenie,            
v ktorom uviedlo, že ak odberateľ,       
v obave, že jeho dodávateľ, uvedený    
v zozname „nespoľahlivých daňových 
subjektov“ vedenom Finančným 
riaditeľstvom SR, nezaplatí štátu DPH, 
ktorú uviedol na faktúre voči 
odberateľovi, v dôsledku čoho 
odberateľ bude ručiť za túto daň, 
zaplatí túto DPH nie príslušnému 
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dodávateľovi ale priamo finančnej 
správe na osobný účet dodávateľa, 
povinnosť ručiť za túto daň mu 
nevznikne. Musí však platbu dane 
správne označiť v zmysle príslušnej 
vyhlášky (číslo osobného účtu 
dodávateľa je možné zistiť na webovej 
stránke FR SR).  

Informáciu o osobách a výške takto 
uhradenej sumy DPH bude môcť 
správca dane oznámiť dodávateľovi 
len s písomným súhlasom príslušného 
odberateľa(-ov), pričom odberateľom 
správca dane potvrdenia o uhradení 
dane za ich dodávateľa vydávať 
nebude. 

https://www.financnasprava.sk/_img/pf
sedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_
zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Ne
priame_dane/2014/2014_07_08_platb
a_dph.pdf 

Autor: Jana Škvarková 
Kontakt: jskvarkova@kpmg.sk 
 +421 2 599 84 111 
 
Pripravovaná novela Obchodného 
zákonníka 
Pripravovaná novela zákona                 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov so sebou 
prináša množstvo závažných zmien 
v našom obchodnom práve, pokiaľ 
bude novela schválená parlamentom.  

Najdôležitejšie zmeny je možné zhrnúť 
nasledovne: 

• Súd bude môcť rozhodnúť, že 
fyzická osoba nesmie vykonávať 
funkciu člena štatutárneho orgánu 
alebo dozorného orgánu 
v akejkoľvek obchodnej spoločnosti 
alebo družstve, rovnako to platí      
aj pre pôsobenie ako vedúci 
organizačnej zložky podniku, 
vedúci podniku zahraničnej osoby 
alebo prokurista (ďalej len 
„vylúčený zástupca). V danej 
súvislosti bude zavedený register 
diskvalifikácií a ak bude niekto 
konať za právnickú osobu ako 
vylúčený zástupca, bude 
vyhlasovať veriteľovi, že ho 
uspokojí, ak jeho nároky 
neuspokojí predmetná právnická 
osoba – bude ručiť za záväzky 
právnickej osoby.  

• Zavádza sa pojem „spoločnosť 
v kríze“. Spoločnosť bude v kríze, 
ak bude v úpadku alebo jej úpadok 
bude hroziť. Spoločnosti bude 

hroziť úpadok, ak pomer vlastného 
imania a záväzkov nebude 
dosahovať aspoň štyri ku sto        
od 1.1.2015, šesť ku sto                       
od 1.1.2016 a osem ku so                      
od 1.1.2017. Štatutárny orgán bude 
v danom prípade povinný urobiť 
všetko, čo by v obdobnej situácii 
vynaložila iná rozumne starostlivá 
osoba v obdobnom postavení, 
najmä bez zbytočného odkladu 
zvolať najvyšší orgán spoločnosti, 
vypracovať návrh vhodných 
a primeraných opatrení                  
na prekonanie krízy a predložiť ho 
na rokovanie tohto orgánu, zároveň 
počas krízy sledovať finančnú 
situáciu spoločnosti a vždy            
ku koncu mesiaca vyhotoviť 
mimoriadnu účtovnú závierku. Úver 
alebo obdobné plnenie považované 
za plnenie nahradzujúce vlastné 
zdroje ak bolo poskytnuté napríklad 
tým, kto bude mať priamy alebo 
nepriamy podiel predstavujúci 
aspoň 20% na základnom imaní 
spoločnosti alebo hlasovacích 
právach spoločnosti alebo tichým 
spoločníkom, ktorý sa na podnikaní 
podieľa vkladom vyšším ako 20% 
hodnoty základného imania.  

• Spoločnosť s ručením 
obmedzeným bude môcť byť 
založená so základným imaním        
vo výške 1 euro. 

• Spoločník bude môcť poskytnúť 
pôžičku spoločnosti so súhlasom 
valného zhromaždenia, ak ho 
poskytne za podmienok bežných 
v bežnom obchodnom styku. 
Takéto plnenie však nebude možné 
poskytnúť finančnými prostriedkami 
v hotovosti. 

• Spoločnosť s ručením 
obmedzeným, ktorej hodnota 
základného imania nebude 
dosahovať hodnotu 25 000 eur, 
bude musieť na obchodných 
dokumentoch uvádzať výšku 
základného imania a rozsah jeho 
splatenia, bude postačovať použiť 
skratky ZI a SP. Pokiaľ tak 
spoločnosť neurobí, ten kto koná 
v mene spoločnosti, bude 
vyhlasovať, že uspokojí veriteľovi 
záväzok súvisiaci s týmito 
obchodnými dokumentmi, ak ich 
neuspokojí spoločnosť. Zároveň, 
v prípade týchto spoločností ak 
vlastné imanie zistené podľa 
schválenej riadnej účtovnej 
závierky je alebo by bolo 

v dôsledku rozdelenia zisku nižšie 
ako 5 000 eur spolu s rezervným 
fondom alebo inými fondmi, ktoré 
nie je možné použiť na plnenie voči 
spoločníkom, spoločnosť nebude 
môcť vyplatiť dividendy alebo iné 
zdroje spoločnosti spoločníkom. 
Počet spoločníkov takejto 
spoločnosti nebude môcť 
presiahnuť troch spoločníkov. 

Ak spoločnosť s ručením obmedzeným 
bude založená pred 1. januárom 2015 
a návrh na zápis tejto spoločnosti       
do Obchodného registra bude podaný 
do 31. marca 2015, práva a povinnosti 
jej zakladateľov pri založení a vzniku 
spoločnosti sa budú spravovať 
predpismi platnými                               
do 31. decembra 2014. Uvedené sa 
bude vzťahovať aj na maximálny počet 
spoločníkov.   

Autor: Zuzana Blažejová, Marian 
Dzuroška 
Kontakt: zblazejova@kpmg.sk, 
mdzuroska@kpmg.sk 
+421 2 599 84 111 
 
Prezident SR podpísal novelu 
zákona o DPH 
Dňa 25. júla 2014 podpísal prezident 
Slovenskej republiky novelu zákona       
o dani z pridanej hodnoty, schválenú 
parlamentom 8. júla 2014. O návrhu 
novely zákona o DPH,  ktorou sa mení 
a dopĺňa aj daňový poriadok, zákon      
o používaní elektronickej registračnej 
pokladnice a zákony o spotrebných 
daniach, sme Vás informovali 
v aprílovom a júnovom vydaní 
Daňových aktualít. 

Nižšie by sme Vám chceli dať             
do pozornosti niektoré ďalšie 
ustanovenia novelizovaných predpisov, 
ktoré v rámci legislatívneho procesu 
podliehali zmenám: 

Ďalšie zmeny a doplnenia v zákone 
o DPH 
• S cieľom zlepšiť podnikateľské 

prostredie sa skráti lehota            
na registráciu tuzemskej 
zdaniteľnej osoby za platiteľa dane 
z 30 dní na 21 dní s účinnosťou    
od 1.1.2015. Podľa prechodného 
ustanovenia k uvedenej zmene sa 
lehota platná do 31. decembra 
2014 (30-dňová lehota) uplatní       
na všetky žiadosti o registráciu 
podané do 31. decembra 2014. 
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• Základná sadzba dane od 1.1.2015 
zostáva vo výške 20 %. Na základe 
prijatej zmeny príslušných 
ustanovení zákona nedôjde 
v nadväznosti na pokles schodku 
verejnej správy SR pod 3% HDP 
k prechodu zo sadzby dane 20% 
na 19%. 

• Ak bol nadmerný odpočet vrátený 
v skrátenej lehote podľa 
nepravdivých údajov, podľa 
doterajšieho predpisu daňový úrad 
uloží pokutu vo výške 1,3 %          
zo sumy vráteného nadmerného 
odpočtu. S cieľom odstrániť 
neprimeranú tvrdosť uplatňovania 
uvedenej sankcie bude mať daňový 
úrad s účinnosťou od 1.1.2015 
možnosť zohľadniť mieru porušenia 
zákona a uložiť pokutu aj nižšiu ako 
1,3 % zo sumy vráteného 
nadmerného odpočtu. 

• Účinnosť nových ustanovení 
upravujúcich vrátenie preverenej 
časti nadmerného odpočtu ešte 
pred ukončením daňovej kontroly 
na základe tzv. čiastkového 
protokolu sa posunula z pôvodne 
navrhovaného 1. januára 2015       
na 1. júl 2015. 

• S účinnosťou od 1.1.2015 bude 
lehota na podanie kontrolného 
výkazu 25 dní po skončení 
zdaňovacieho obdobia bez väzby 
na deň podania daňového 
priznania. 

Ďalšie zmeny a doplnenia v zákone 
o používaní elektronickej 
registračnej pokladnice 
• Elektronická registračná pokladnica 

(ERP) bude musieť s účinnosťou 
od 1.1.2015 umožňovať on-line 
pripojenie so systémami finančnej 
správy, pričom ďalšie podmienky 
takéhoto pripojenia budú 
ustanovené vyhláškou, ktorú vydá 
Ministerstvo financií SR. Súvisiace 
prechodné ustanovenie upravuje 
uvádzanie ERP výrobcami, 
dovozcami a distribútormi na trh    
po 1.1.2015, možnosť ďalšieho 
používania ERP využívaných 
v súčasnosti, ich prípadnú výmenu 
ako aj situáciu pri vzniku povinnosti 
používať ERP od 1.1.2015. 

• Pravidlá pre ukladanie pokút sa 
s účinnosťou od 1.10.2014 rozšíria 
o ustanovenie, podľa ktorého ak 
daňový úrad alebo colný úrad 
neuloží pokutu rozhodnutím         
na mieste, postupuje podľa 

ustanovení daňového poriadku. 

• Podľa novely zákona účinnej        
od 1.10.2014 sa inštitút návrhu       
na zrušenie živnostenského 
oprávnenia bude využívať vtedy,  
ak je daňovým úradom alebo 
colným úradom spoľahlivo 
preukázané, že došlo k takému 
porušeniu zákona, následkom 
ktorého je krátenie prijatých tržieb.  

• Novela zákona účinná                   
od 1.10.2014 ďalej upravuje,        
že daňový úrad alebo colný úrad  
pri porušení zákazu predávať tovar 
alebo poskytovať službu                
na predajnom mieste podá návrh          
na zrušenie živnostenského 
oprávnenia až po označení 
predajného miesta o tomto zákaze.  

Ďalšie zmeny a doplnenia v zákone 
o správe daní (daňový poriadok)  
• V zmysle novely zákona účinnej          

od 1.1.2015 má Ministerstvo 
financií SR na základe údajov 
z verejnej časti registra účtovných 
závierok zverejňovať na svojom 
webovom sídle zoznam daňových 
subjektov a výšku ich splatnej 
dane, v usporiadaní podľa výšky 
dane zostupne.  

• Účinnosť ustanovení o elektronickej 
komunikácii zo strany správcu dane 
sa posúva z 1. januára 2015           
na 1. januára 2016. 

• Podľa súčasného znenia zákona 
zástupca môže zastupovať 
súčasne len jeden daňový subjekt      
u jedného správcu dane, ak nejde  
o blízke osoby, pričom uvedené 
neplatí ak je zástupcom daňový 
poradca, advokát, ak ide                 
o spoločného zástupcu alebo ak 
ide o zástupcu na doručovanie 
písomností. Uvedené ustanovenie 
sa s účinnosťou od 1.1.2015          
zo zákona vypúšťa. 

Ďalšie zmeny a doplnenia 
v zákonoch o spotrebných daniach 
• Objednávanie kontrolných známok 

na tabakové výrobky a alkohol sa 
bude vykonávať prostredníctvom 
tzv. elektronického systému 
kontrolných známok, ktorý bude 
dostupný na webovom sídle 
Finančného riaditeľstva SR           
pre každú oprávnenú osobu.  

• Ustanovuje sa limit na kontrolné 
známky, ktoré boli nenávratne 
zničené v technologickom zariadení 
slúžiacom na nalepovanie 

kontrolných známok                      
na spotrebiteľské balenie 
tabakových výrobkov a zároveň sa 
spresňuje výpočet na tento limit. 

Novely  zákonov o spotrebných 
daniach z tabakových výrobkov 
a z alkoholických nápojov nadobudnú 
účinnosť 1.10.2014, v niektorých 
bodoch 1.1.2015. 

Novela zákona o DPH nadobudne 
platnosť uverejnením v Zbierke 
zákonov SR. 

Autor: Elvíra Ungerová 
Kontakt: eungerova@kpmg.sk 
+421 2 599 84 111 
 
Jednou vetou ... 
• Finančné riaditeľstvo SR vydalo 

metodické usmernenie k §104f  
ods. 1 prechodných ustanovení          
k úpravám účinným                       
od 1. decembra 2012 zákona         
č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku           
za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov. Usmernenie 
zahŕňa podávanie daňového 
priznania, dodatočného daňového 
priznania, vyrubenie dane               
a rozdielu dane. 

https://www.financnasprava.sk/_im
g/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesio
nalna_zona/Dane/Metodicke_usme
rnenia/Miestne_dane/2014_06_23_
MU_par104f_ods_1.pdf 

• V nadväznosti na zmeny                 
v zdaňovaní cien a výhier prijatých 
fyzickou osobou od 1.1.2014 
vydalo Finančné riaditeľstvo SR                 
v júni 2014 metodický pokyn. 
Novelizovaný zákon o dani                
z príjmov umožňuje čiastočne 
oslobodiť od dane z príjmov 
fyzickej osoby aj ceny alebo výhry 
presahujúce 350 eur – zdaniteľná 
je v tomto prípade len časť 
presahujúca 350 eur. Peňažné 
výhry zdaňované zrážkovou daňou 
vyplatené tzv. daňovníkovi 
nezmluvného štátu od 1.3.2014 
podliehajú sadzbe dane vo výške 
35%.  

https://www.financnasprava.sk/_im
g/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesio
nalna_zona/Dane/Metodicke_poky
ny/Priame_dane/2014.06.26_MP_k
_zdan_cien_a_vyh.pdf 
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• Ministerstvo financií SR vydalo 
návrh vyhlášky, ktorou sa 
ustanovuje rozsah daňových 
predpisov, ku ktorých uplatneniu 
možno vydať záväzné stanovisko. 
V oblasti dane z príjmov by malo 
byť možné požiadať o záväzné 
stanovisko v prípade otázok 
týkajúcich sa zdroja príjmu 
daňových nerezidentov alebo 
predaja a kúpy podniku alebo jeho 
časti v reálnych hodnotách.           
V oblasti dane z pridanej hodnoty 
by sa záväzné stanovisko malo 
vydávať k posúdeniu vzniku 
daňovej povinnosti, sadzby dane 
za tovar a osoby povinnej platiť daň 
podľa § 69 ods. 12 zákona o dani           
z pridanej hodnoty. Vyhláška by 
mala byť účinná                            
od 1. septembra 2014. 
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