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Povinné elektronické doručovanie 
od 1.1.2014 – pripomienka 
Od 1. januára 2014 majú povinnosť 
doručovať podania finančnej správe 
daňové subjekty, ktoré sú platiteľmi 
dane z pridanej hodnoty, daňoví 
poradcovia za daňové subjekty, ktoré 
zastupujú pri správe daní, advokáti za 
daňové subjekty, ktoré zastupujú pri 
správe daní a iní splnomocnení 
zástupcovia za daňové subjekty, ktoré 
sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty, 
ktoré zastupujú pri správe daní. 

Podanie urobené elektronickými 
prostriedkami musí byť a) podpísané 
zaručeným elektronickým podpisom 
osoby, ktorá ho podáva, alebo b) 
podané v súlade s dohodou o 
elektronickom doručovaní podľa          
§ 13 ods. 5 Daňového poriadku. 
Dohodu je potrebné uzatvoriť s 

každým správcom dane zvlášť –         
na základe dohody uzatvorenej s 
daňovým úradom nie je možné 
doručovať písomnosti colnému úradu a 
naopak. 

Podania sa správcovi dane 
elektronicky doručujú prostredníctvom 
nového portálu finančnej správy 
www.financnasprava.sk. Možnosť 
elektronického doručenia dokumentov 
v štruktúrovanej forme správcovi dane 
poskytuje aj aplikácia eDane, dostupná 
na uvedenej webovej stránke. 

Opätovne by sme chceli upozorniť, že 
povinnosť elektronickej komunikácie 
sa od 1.1.2014 vzťahuje na všetky 
podania vyššie uvedených osôb,       
t.j. nielen na daňové priznania resp. 
dokumenty s predpísanou štruktúrou, 
ale aj na akékoľvek iné podania 
orgánom finančnej správy (o.i. 

odvolania, žiadosti, oznámenia, 
odpovede na výzvy). Tieto sa takisto 
doručujú prostredníctvom portálu 
finančnej správy, pomocou určeného 
formulára tzv. „všeobecného podania“. 
Jeho sprístupnenie sa očakáva aj         
v aplikácii eDane. 

Odporúčame venovať tejto legislatívnej 
požiadavke náležitú pozornosť a 
vyhnúť sa tak riziku neúčinného 
doručenia podaní správcovi dane.        
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne 
povinnosti elektronickej komunikácie s 
finančnou správou nás, prosím, 
kontaktujte. 

Autor: Elvíra Ungerová 
Kontakt:  eungerova@kpmg.sk 
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Zmeny v slovenskej legislatíve a ďalšie témy 
 Vítame Vás v našom januárovom vydaní Daňových a právnych aktualít, v ktorom Vám prinášame 
informácie v nasledujúcich oblastiach: 
• Povinné elektronické doručovanie od 1.1.2014 – pripomienka, 
• Register účtovných závierok, 
• Predbežné opatrenie zakazujúce dispozíciu s obchodným podielom,  
• Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov právnickej a fyzickej osoby, 
• Zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb ovplyvní výpočet preddavkov na daň. 
Prajeme Vám príjemné čítanie. 
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Register účtovných závierok 
Novela zákona o účtovníctve zo 
17.októbra 2013 (zverejnená v Zbierke 
zákonov pod číslom 352/2013) 
novelizovala pôvodné a zaviedla nové 
ustanovenia upravujúce register 
účtovných závierok (RÚZ). 
Ustanovenia týkajúce sa RÚZ 
nadobudli účinnosť 1. januára 2014.  
V zmysle novely sa do RÚZ budú 
ukladať účtovné závierky a výročné 
správy zostavené k 31. decembru 
2013 a neskôr. 

Povinnosť ukladania účtovnej závierky 
do zbierky listín obchodného registra 
bude v zmysle novely splnená 
uložením účtovnej závierky do RÚZ, 
ktorý zabezpečí jej uloženie do zbierky 
listín obchodného registra. 

Upozorňujeme, že novela obsahuje 
prechodné ustanovenia upravujúce 
diferencovaný prístup k ukladaniu 
účtovných závierok zostavených 
k skoršiemu dátumu ako k 31.12.2013 
avšak oneskorene zverejňovaných, 
resp. ukladaných do zbierky listín po 
1.1.2014. 

 
Viac informácií k tejto téme je 
k dispozícii v našom alerte   
z decembra 2013:  

http://www.kpmg.com/SK/en/Issues
AndInsights/ArticlesPublications/Pu
blicationseries/Documents/AASalert
-Dec-2013-SK.pdf 
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Predbežné opatrenie zakazujúce 
dispozíciu s obchodným podielom  
Najvyšší súd Slovenskej republiky sa 
v konaní pod sp. zn. 5 Obdo 33/2012 
zaoberal otázkou splnenia požiadaviek 
na nariadenie predbežného opatrenia 
zakazujúceho žalovaným nakladať 
s ich obchodnými podielmi 
(„predbežné opatrenie“). 

Žalobca sa domáhal vydania 
predbežného opatrenia, ktorým by súd 
zakázal žalovaným nakladať s ich 
obchodnými podielmi, a to z dôvodu, 
že v Rakúsku prebieha arbitrážny spor, 
v ktorom si žalobca uplatňuje peňažnú 
pohľadávku voči spoločnosti - 
pôvodnému vlastníkovi dotknutých 
obchodných podielov („dlžník“), ktorá 

tieto obchodné podiely previedla na 
svojich spoločníkov, žalovaných. 

V návrhu vo veci samej sa žalobca 
domáha aby súd vyslovil, že zmluva 
o prevode obchodného podielu, 
uzatvorená medzi dlžníkom 
a žalovanými, je ako ukracujúci právny 
úkon voči žalobcovi právne neúčinná 
(„odporovacia žaloba“).  

Okresný súd, ako súd prvého stupňa, 
zamietol návrh na nariadenie 
predbežného opatrenia ako predčasný. 
Súd ustálil, že arbitrážny súd ešte 
právoplatne o peňažnej pohľadávke 
žalobcu voči dlžníkovi nerozhodol, 
a žalobca neosvedčil, že by mu tento 
nárok podľa stavu arbitrážneho 
konania mal byť priznaný v dohľadnej 
dobe. Súčasne ani v konaní 
o odporovacej žalobe nie je možné 
v dohľadnej dobe očakávať 
rozhodnutie vo veci samej, a preto 
obavu zo zmarenia výkonu rozhodnutia 
vyhodnotil okresný súd ako predčasnú. 

Krajský súd, ako odvolací súd, 
rozhodnutie okresného súdu zmenil 
a predbežné opatrenie nariadil.  
Krajský súd dospel k záveru, že 
žalobca dostatočne preukázal 
dôvodnosť svojho žalobného nároku 
a tiež potrebu dočasnej úpravy 
vzájomných vzťahov so žalovanými. 
Žalobca uniesol svoje dôkazné 
bremeno tým, že preukázal, že 
s dlžníkom vedie arbitrážny spor 
a dlžník previedol obchodné podiely na 
svojich spoločníkov, teda spriaznené 
osoby. 

Najvyšší súd sa v konaní o dovolaní 
stotožnil s názorom odvolacieho súdu, 
pričom vo vzťahu k inštitútu 
predbežného opatrenia uviedol 
nasledovné: 

• Zmyslom predbežného opatrenia je 
upraviť pomery účastníkov len 
dočasne. Zákon ukladá, aby 
žalobca osvedčil súdu základné 
skutočnosti, teda sám nárok 
a osvedčil aj možnú 
pravdepodobnosť ohrozenia 
výkonu rozhodnutia, pričom 
samotný nárok nemusí byť 
preukázaný nepochybne. 
Dôvodnosť svojho žalobného 
nároku a možné ohrozenie výkonu 
rozhodnutia osvedčil žalobca tým, 
že preukázal, že: 

a. s dlžníkom vedie arbitrážny 
spor, a  

b. dlžník previedol svoj obchodný 
podiel na svojich spoločníkov, 

teda spriaznené osoby. 

• K námietkam žalovaných, ktorí 
namietali, že prevod obchodného 
podielu bol realizovaný za 
obvyklých trhových podmienok, 
pričom išlo o ekvivalentný právny 
úkon, ktorý nikdy nie je 
odporovateľným dovolací súd 
uviedol, že tieto sa týkajú merita 
veci uplatnenej žalobcom v konaní 
o odporovateľnosť právneho úkonu, 
ku ktorým je potrebné vykonať 
riadne dokazovanie. K týmto 
skutočnostiam súd ako 
k nedôvodným neprihliadal, keďže 
by to odporovalo zmyslu 
predbežného opatrenia, ako 
inštitútu dočasnej úpravy pomerov 
účastníkov konania.  
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Daňových priznaní k dani z príjmov 
právnickej a fyzickej osoby 
Vo Finančnom spravodajcovi 12/2013 
boli uverejnené vzory tlačív daňových 
priznaní k dani z príjmov právnickej aj 
fyzickej osoby. Tieto tlačivá sa použijú 
pri podávaní priznaní daňovníkov, 
ktorým posledný deň lehoty na podanie 
daňového priznania uplynie                
po 31. decembri 2013.  

V tlačivách právnických aj fyzických 
osôb sú viaceré zmeny. Okrem 
formálnych zmien v tlačivách pribudla 
napríklad špecifická časť pre 
vykazovanie dividend zo ziskov 
dosiahnutých pred rokom 2004. 

Tlačivo k dani z príjmov právnickej 
osoby obsahuje už napríklad aj pole, 
kde sa vyznačí zahŕňanie resp. 
nezahŕňanie nerealizovaných 
kurzových rozdielov a riadok pre 
uvedenie sadzby dane.  

Tlačivá k dani z príjmov fyzickej osoby 
obsahujú už podrobnejšie vykazovanie 
zahraničných príjmov podľa druhu 
príjmu, štátu, z ktorého príjmy plynuli 
a prislúchajúcich výdavkov. Tlačivo 
typu B tiež obsahuje podrobnú tabuľku 
pre účely vedenia daňovej evidencie, 
napr. z dôvodu prenájmu nehnuteľnosti 
(uvedie sa suma majetku, zásob, 
pohľadávok a záväzkov na začiatku 
a na konci obdobia). Nová podrobná 
tabuľka je aj pre účely sociálneho 
a zdravotného poistenia.  
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Uverejnené boli tiež vzory tlačív 
k závislej činnosti na zdaňovacie 
obdobie 2013 (Ročné zúčtovanie 
preddavkov na daň, Hlásenie 
o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov 
zo závislej činnosti) a na zdaňovacie 
obdobie 2014 (Prehľad o zrazených 
a odvedených preddavkoch na daň), 
ktoré taktiež obsahujú viaceré 
formálne zmeny a doplnenia.  

V súvislosti s tlačivami daňových 
priznaní by sme radi upozornili aj na 
nové ustanovenie v Zákone o dani 
z príjmov účinné od 1. januára 2014. 
Ustanovenie špecifikuje, že prílohou 
daňového priznania sú aj doklady 
uvedené v príslušnom tlačive 
daňového priznania. Ustanovenie tak 
zabraňuje rôznym interpretáciám 
ohľadom povinnosti prikladania príloh 
uvedených len v tlačive priznania a nie 
priamo v zákone.   
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Zníženie sadzby dane z príjmov 
právnických osôb ovplyvní výpočet 
preddavkov na daň 
Novela zákona o dani z príjmov zo dňa 
3. decembra 2013 prináša počnúc       
1. januárom 2014 zníženie sadzby 
dane z príjmov právnických osôb z 23 
percent na 22 percent. Znížená sadzba 
dane z príjmov sa v praxi prvýkrát 
použije na zdaňovacie obdobie 
začínajúce po 31. decembri 2013. 
V prípade, že daňovník využíva ako 
zdaňovacie obdobie hospodársky rok, 
znížená sadzba dane sa prvýkrát 
použije až v tom hospodárskom roku, 
ktorý začne v roku 2014.   

Zmena sadzby dane ovplyvní výpočet 
výšky preddavkov na daň a zároveň aj 
cash-flow spoločností. Pri výpočte 
dane z príjmov právnických osôb za 
rok 2013 sa uplatnila sadzba dane     
23 percent. Počnúc prvým mesiacom, 
resp. štvrťrokom roka 2014, budú však 
firmy hradiť preddavky na daň vo 
výške 22 percent na základe poslednej 
známej daňovej povinnosti 
prepočítanej novou sadzbou dane.  

V praxi táto zmena umožňuje 
prepočítanie daňovej povinnosti z roku 
2012, pomocou ktorej sa vypočítali 
preddavky na daň z príjmu platené 
v roku 2013, aktuálnou sadzbou dane 
vo výške 22 percent od                        
1. januára 2014, ak ide o daňovníka so 

zdaňovacím obdobím zhodným 
s kalendárnym rokom . Uvedenou 
aplikáciou zníženej sadzby dane 
vypočítame preddavky na daň 
z príjmov na úhradu v roku 2014 
splatné pre obdobie do podania 
daňového priznania k dani z príjmov 
právnických osôb za rok 2013, t.j. do 
31. marca 2014, ak lehota na jeho 
podanie nebola predĺžená.  

Po podaní daňového priznania za rok 
2013 sa na základe poslednej známej 
daňovej povinnosti – t.j. už za rok 
2013, sa vypočíta výška preddavkov 
na daň ďalej splatných v roku 2014, 
rovnako za použitia sadzby dane 22 
percent.  

Zároveň sa od 1.1.2014 zvyšuje 
spodná hranica pre povinnosť platenia 
štvrťročných preddavkov na daň 
z príjmov právnických osôb z 1 659,70 
EUR na 2 500 eur.  

Podrobnejšie informácie týkajúce sa 
zmien v platení preddavkov na daň 
z príjmov právnických osôb Vám radi 
poskytneme na základe ďalších 
požiadaviek.  

Autor: Zuzana Blažejová 
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Jednou vetou ... 
Finančné riaditeľstvo Slovenskej 
republiky vydalo nasledujúce 
metodické pokyny, usmernenia a 
oznámenia: 

•  Metodický pokyn k podávaniu 
súhrnných výkazov, 

•  Metodický pokyn k vzniku daňovej 
povinnosti podľa § 19 zákona o DPH, 

•  Aktualizovaný metodický pokyn 
k fakturácii, 

•  Usmernenie k uplatneniu § 69 ods. 
12 písm. f) zákona o DPH, 

•  Oznámenie o zmenách pri 
uplatňovaní zákona o DPH od 
1.1.2014 zdaniteľnými osobami, ktoré 
podnikajú spoločne na základe zmluvy 
o združení, ktoré nemá právnu 
subjektivitu, 

•  Oznámenie o poslednej novele 
Zákona č. 595/2003 Z.Z o dani 
z príjmov v znení neskorších 
predpisov. 
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Informácie tu uvedené majú všeobecný 
charakter a nevzťahujú sa na okolnosti žiadnej 
konkrétnej fyzickej alebo právnickej osoby.  Hoci 
našou snahou je poskytnúť presné a aktuálne 
informácie, ich aktuálnosť nemôžeme zaručiť aj 
v budúcnosti. Neodporúčame konať na základe 
týchto informácii bez príslušnej profesionálnej 
rady a dôkladnej analýzy konkrétnej situácie. 
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