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Vážení klienti,

vitajte na stránkach prvého vyda-

nia odbornej publikácie BDR MO-

ORE STEPHENS NEWS, ktorého 

cieľom je informovať Vás o udalos-

tiach, ktoré by mohli byť významné 

pre vaše podnikanie v Slovenskej 

republike ako aj iných krajinách.  

Veríme, že informácie zhrnuté v 

tomto čísle budú pre Vás zaujíma-

vé a prispejú k vašej lepšej orientá-

cii v našom zložitom legislatívnom 

prostredí. V prípade akýchkoľvek 

otázok sa neváhajte na nás obrátiť.

Martin Kiňo

partner BDR, spol. s r.o.

K 1. júlu 2013 nadobudla účinnosť no-

vela zákona č. 135/2013 (Colný zákon), 

ktorá následne ovplyvnila aj niektoré 

ustanovenia Zákona o dani z príjmov 

(zákon č. 595/2003). Zákon č. 135/2013 

Z.z.  priniesol zmenu v zdaňovaní výno-

sov z dlhopisov, zaviedol sa jednotný 

systém.

 Od 1. júla 2013 sa nerozlišuje, či ide o štát-

ne alebo iné dlhopisy. Fyzické aj právnické 

osoby (rezidenti) budú uvádzať výnosy ply-

núce z dlhopisov, ako aj z ich predaja, vo 

svojich daňových priznaniach. Podľa novej 

úpravy bude každá fyzická osoba povinná 

podávať daňové priznanie aj zo záložných 

hypotekárnych listov. Z každého dlhopi-

su držaného fyzickou osobou bude nutné 

odvádzať aj zdravotné odvody – z výnosov 

dlhopisov. Pre právnické osoby (daňových 

rezidentov) zostáva rovnaký postup zda-

ňovania, príjmy z dlhopisov budú zahŕňať 

do základu dane prostredníctvom daňové-

ho priznania. Osobitnú kategóriu tvorili  a 

tvoria výnosy plynúce daňovníkom nezalo-

ženým alebo nezriadeným na podnikanie, 

Fondu národného majetku SR a Národnej 

banke Slovenska. U uvedených daňovníkov 

naďalej podliehajú zrážkovej dani všetky 

výnosy z dlhopisov. Vyplatené výnosy z 

dlhopisov v prospech fyzických a právnic-

kých osôb – daňových nerezidentov, sa po 

novele nepovažujú za príjem zo Slovenska. 

To znamená, že takéto príjmy vyplatené po 

1.7.2013 nebudú podliehať zrážkovej dani 

a nerezidenti nie sú povinní tieto príjmy 

zdaňovať na Slovensku ani podaním daňo-

vého priznania.  
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Národná rada SR dňa 23.05.2013 schválila novelu zákona o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zákon č. 124/2006 Z. 

z.). Zaväzujúcim sa zákon stáva od 1.7. 2013 (okrem bodov, 

ktoré nadobúdajú účinnosť 1.1.2014). Účelom novely je upra-

viť legislatívny rámec podmienok na zabezpečenie uspokojivej 

ochrany života a zdravia zamestnancov. 

Z uvedenej novely vyplýva, že zamestnanci vykonávajúci rizikovejšiu 

prácu budú mať od budúceho roka nárok na častejšie rekondičné po-

byty. Uvedené sa týka zamestnancov zaradených do tretej a štvrtej 

kategórie rizikovosti. Podľa doterajšej legislatívy zamestnanec ne-

pretržite vykonávajúci prácu zaradenú do tretej kategórie rizikovosti 

mal nárok, aby sa zúčastnil rekondičného pobytu každých šesť rokov. 

Po novom bude mať nárok už po piatich rokoch. Podobne zamest-

nancovi zaradenému do štvrtej kategórie rizikovosti vznikne nárok 

na rekondičný pobyt už po štyroch rokoch nepretržitého vykonáva-

nia rizikovej práce, namiesto pôvodných piatich rokov. Vo vzťahu k 

pitnému režimu podľa § 6 ods. 3 písm. b), zamestnávateľ je povinný 

bezplatne zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje 

ochrana ich života alebo zdravia. Zabezpečovanie pitného režimu je 

zamestnávateľ povinný upraviť vnútorným predpisom. Podľa § 39 

Zákonníka práce predpisy na zaistenie BOZP sú aj pravidlá o BOZP 

vydané zamestnávateľmi po dohode so zástupcami zamestnancov. 

Ak k dohode nedôjde do 15 dní od predloženia návrhu, rozhodne 

príslušný inšpektorát práce. Zamestnávateľ môže poskytovať zamest-

nancom nealkoholické nápoje na spotrebu na pracovisku aj v iných 

prípadoch, napríklad zo sociálneho fondu, v tomto prípade je príspe-

vok oslobodený od dane a sociálnych a zdravotných odvodov.  

Novela zákona č. 25/2006 (Zákon o verejnom obstarávaní) 

prináša viaceré zmeny. Cieľom novely je posilnenie  princípu 

ekonomicky najvýhodnejšej ceny.

K zásadným zmenám, ktoré novela prináša, patrí najmä rozšírenie 

zverejňovacích povinností (Internetový profil verejného obstarávate-

ľa bude verejne prístupným miestom, na ktorom bude k dispozícii 

celý profil zákazky od súťažných podkladov až po vyhodnotenie pl-

nenia zmluvy, zavedie sa notifikačný modul, ktorý bude záujemcom 

automaticky zasielať informácie o vyhlásených súťažiach, zruší sa 

rokovacie konanie bez zverejnenia a nahradí ho povinné zverejňo-

vanie), ďalej je to zriadenie elektronického trhoviska pre obstaráva-

nie bežných tovarov, služieb a stavebných prác pri tzv. podlimitných 

zákazkách. Tento systém má umožniť realizovať nákup bežných ko-

modít už v priebehu 3 pracovných dní a zároveň sledovať, čo a za 

koľko štát nakupuje. Zákon upravuje nové inštitúty ako certifikácia, 

akreditácia a ex ante kontrola. Tieto inštitúty okrem iného umož-

ňujú obstarávateľom nechať si vopred skontrolovať metódy použité 

pri verejnom obstarávaní. Dôležitým krokom smerom k skvalitneniu 

verejného obstarávania je spružnenie námietkového konania. Po 

novom sa zavádza námietkové konanie v dvoch štádiách, namiesto 

doteraz platných šiestich. Novým inštitútom je zriadenie rady Úra-

du pre verejné obstarávanie ako odvolacieho orgánu. Jej zriadenie 

by malo napomôcť zjednoteniu rozhodovacej činnosti tohto úradu. 

Zákon umožňuje podľa novely možnosť uzatvoriť zmluvu s druhým 

alebo tretím uchádzačom v poradí. Uvedené sa uplatní, ak nedôjde k 

uzavretiu zmluvy s prvým uchádzačom z dôvodu nesplnenia podmie-

nok či neposkytnutia súčinnosti na uzavretie zmluvy. Zanikne teda 

nutnosť opakovať súťaž a výrazne sa zefektívni postup verejného ob-

starávateľa. Táto novela vstupuje do platnosti postupne. Dňom pod-

písania novely zákona (24.3.2013) vstúpili do platnosti ustanovenia 

týkajúce sa otvárania ponúk, informácií o výsledku vyhodnotenia po-

núk, uzatvárania zmlúv a konania o námietkach. Ostatné ustanovenia 

týkajúce sa novely zákona nadobudli účinnosť 1.7.2013, s výnimkou 

ustanovení týkajúcich sa elektronických zariadení, ktoré budú účinné 

od 1.1.2014  

ZáKON O BOZP

vEľKá NOvEla ZáKONa O 
vEREjNOM OBSTaRávaNí
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Od roku 2013 je obmedzená možnosť uplatnenia daňové-

ho bonusu. Podľa legislatívy platnej v roku 2012 si mohol 

uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa ten daňovník, 

ktorý dosahoval aktívne príjmy (zo závislej činnosti alebo z 

podnikania, resp. inej SZČ) alebo aj pasívne príjmy (z prenáj-

mu a z použitia diela a použitia umeleckého výkonu).

Od 1.1.2013 bude mať nárok na daňový bonus len ten daňovník, 

ktorý dosiahne 6-násobok minimálnej mzdy len z aktívnych príj-

mov, teda zo závislej činnosti alebo podnikania. Daňový bonus sa 

mení od 1.7. 2013 na hodnotu 21, 41 EUR, uplatňuje sa u zamest-

nancov už vo výplate za júl 2013. Ročný daňový bonus pre rok 

2013 je potom 254,64 EUR.  

V zdaňovaní príjmov z duševného vlastníctva podľa zákona 

č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpi-

sov (ďalej „ZDP“) došlo k významným zmenám k 1.1.2012 

(novela ZDP č. 548/2011 Z.z.), ako aj k 1.1.2013 (novela ZDP 

č. 395/2012 Z.z.). Príjmy autorov (§ 6, ods. 2 a ) a ods. 4 

Zákona o dani z príjmov) sa zdaňujú dvoma možnými spô-

sobmi. 

Prvým spôsobom je zdaňovanie zrážkou podľa § 43, ods. 3h) alebo 

príjmy môže zdaňovať samotný autor. Vyžaduje sa však uzatvore-

nie písomnej dohody platiteľa dane a autora. Platiteľ dane uza-

tvorenie dohody má povinnosť oznámiť správcovi dane najneskôr 

do 15. dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola dohoda 

uzatvorená. (Do 15. januára). Na účely sociálneho poistenia majú 

autori a umelci postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby v 

prípade, ak sú splnené nasledujúce povinnosti: autor alebo ume-

lec je registrovaný na daňovom úrade v súvislosti s výkonom tejto 

činnosti, má viac ako 18 rokov, dosahuje z autorskej alebo ume-

leckej činnosti príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. 

Ak hrubý príjem autora alebo umelca z tejto činnosti za rok 2012 

presiahol sumu 4 716 eur a zároveň má od 1.7.2013 postavenie sa-

mostatne zárobkovo činnej osoby, vzniká mu povinnosť prihlásiť sa 

a platiť poistné do Sociálnej poisťovne. Takýto autor alebo umelec 

má teda povinnosť prihlásiť sa na povinné nemocenské poistenie 

a povinné dôchodkové poistenie. Prihlásenie sa do Sociálnej pois-

ťovne je potrebné stihnúť do 9.7.2013.  

Daňové riaditeľstvo vydalo v júni 2013 usmernenie k záni-

ku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel. Podľa 

§ 89 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné staveb-

né odpady v znení neskorších predpisov daňová povinnosť k 

dani z motorových vozidiel zaniká dňom, ktorým sa vozidlo 

prestalo používať na podnikanie.

Pri určení dňa, kedy došlo k zániku daňovej povinnosti, je potreb-

né vychádzať z predmetu dane z motorových vozidiel, ktorým je 

vozidlo kategórie M, N a O, ktoré je evidované v Slovenskej repub-

like a používa sa na podnikanie. V nadväznosti na pojmové znaky 

podnikania, ktorým je okrem iného aj sústavnosť (úmysel podnika-

teľa vykonávať túto činnosť opakovane), podnikateľská činnosť da-

ňovníka nezaniká, ale naďalej trvá, v prípade prerušenia činnosti 

z dôvodu: sezónnej práce podnikateľa, práceneschopnosti, nedo-

statku pracovných príležitostí, z dôvodu voľných dní (sobota, ne-

deľa, sviatok). Počas uvedeného prerušenia činnosti, aj keď sú vo-

zidlá nevyužité, je naplnený predmet dane z motorových vozidiel 

a daňová povinnosť nezaniká. Ak vozidlo bolo predmetom dane 

počas celého zdaňovacieho obdobia, daňovník zaplatí daň za celý 

kalendárny rok vo výške ročnej sadzby dane v súlade so všeobecne 

záväzným nariadením príslušného vyššieho územného celku.  

ZMENy PRE auTOROv a uMElcOv

Daň Z MOTOROvýcH vOZiDiEl

DaňOvý BONuS v ROKu 2013
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Metodický pokyn od Finančného riaditeľstva SR jednotne 

vysvetlil, kedy bude nadobudnutie tovaru spĺňať podmien-

ky nadobudnutia tovaru z iného členského štátu. Vydaním 

tohto metodického pokynu  sa skončila platnosť častí tý-

kajúcich sa nadobudnutia tovaru predchádzajúcich meto-

dických pokynov a to konkrétne MP („metodický pokyn“) 

k zákonu č. 490/2010 Z. z., k zákonu č. 83/2009 Z. z., k zá-

konu č. 593/2007 Z. z., MP na uplatňovanie zákona o DPH 

pri dodaní a nadobudnutí tovarov, ktoré sú predmetom 

spotrebnej dane, MP k určeniu miesta dodania tovaru, na-

dobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu a 

dovozu tovaru, MP k zdaňovaniu dodania tovaru z tuzem-

ska do iného členského štátu a k zdaňovaniu nadobudnutia 

tovaru v tuzemsku z iného členského štátu.

Nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného člen-

ského štátu je predmetom dane v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) záko-

na o DPH. Nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského 

štátu je nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným 

hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobú-

dateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet 

do tuzemska z iného členského štátu. Nadobudnutie sa týka len 

hnuteľného hmotného majetku. Ak dodávateľ z iného členského 

štátu dodáva tovar formou zásielkového predaja alebo dodáva 

tovar s montážou a inštaláciou, nevzťahuje sa na tieto prípady 

zdanenie nadobudnutia tovaru podľa tohto ustanovenia. Ustano-

venie § 11 ods. 1 zákona o DPH ďalej upravuje, že za nadobudnu-

tie tovaru sa považuje aj prevzatie akéhokoľvek tovaru na základe 

nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, ak 

sa v členskom štáte prenajímateľa považuje odovzdanie predme-

tu nájmu za dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobo-

dením od dane. V niektorých členských štátoch EÚ sa finančný 

prenájom s právom kúpy prenajatej veci považuje za dodanie 

tovaru a v iných členských štátoch EÚ sa táto transakcia považu-

je za dodanie služby. V SR sa v zásade finančný prenájom s do-

jednaným právom kúpy posudzuje ako služba. Avšak uvedenou 

úpravou sa zabezpečil rovnaký prístup v prípade nadobudnutia 

akéhokoľvek hnuteľného hmotného majetku v tuzemsku z iné-

ho členského štátu, ktorý je predmetom finančného prenájmu s 

dojednaným právom kúpy prenajatej veci. Teda ak sa nadobudne 

aj iný druh hmotného majetku ako je nový dopravný prostriedok 

formou finančného prenájmu (ktorý je upravený v zákone o DPH 

samostatne) a v členskom štáte prenajímateľa je táto transakcia 

považovaná za dodanie tovaru do iného členského štátu oslobo-

dená od dane, v SR je tento prenájom tovaru posudzovaný ako 

nadobudnutie tovaru z iného členského štátu a podlieha dani. 

Na rozdiel od finančného prenájmu operatívny nájom tovaru sa 

posúdi vždy ako služba. Miestom nadobudnutia tovaru v tuzem-

sku z iného členského štátu je podľa § 17 ods. 1 zákona o DPH 

miesto, kde sa tovar nachádza v čase skončenia jeho odoslania 

alebo prepravy k nadobúdateľovi. Ide o základné pravidlo určenia 

miesta nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, 

ktoré je vždy v tom členskom štáte, kde sa preprava tovaru skon-

čí. Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z 

iného členského štátu ustanovuje § 20 zákona o DPH, a to 15. deň 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, 

keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo deň vyhotovenia 

faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru 

pred týmto 15. dňom. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného 

členského štátu sa považuje za uskutočnené, ak by takýto tovar 

bol považovaný za dodaný v tuzemsku. Deň nadobudnutia tova-

ru je rozhodujúcim dňom pre vznik daňovej povinnosti, ktorý je 

15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom 

mesiaci, v ktorom sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru. Daňová 

povinnosť pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v 

tuzemsku z iného členského štátu je upravená osobitne a to pre 

osobu, ktorá nie je registrovaná pre daň, a vzniká dňom nado-

budnutia nového dopravného prostriedku.  

NaDOBuDNuTiE TOvaRu v TuZEMSKu Z iNéHO člENSKéHO
šTáTu (POKyN Z FiNaNčNéHO RiaDiTEľSTva SR)
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V EÚ stále rastie snaha zabrániť zvyšujú-

cim sa daňovými podvodom a únikom, 

pri ktorých prichádzame o peniaze všetci 

a tieto finančné prostriedky by mohli byť 

investované na opatrenia do hospodárskej 

a sociálnej politiky a zlepšenia života obča-

nov EÚ. Jedným zo spôsobov, ktoré daňoví 

podvodníci využívajú, je zatajenie príjmov z 

inej krajiny pred orgánmi svojej krajiny, kde 

odvádzajú daň. EÚ sa usiluje, aby sa tejto si-

tuácii zabránilo aspoň v rámci územia Únie. 

V súčasnosti krajiny navzájom zhromažďu-

jú informácie o príjmoch nadobudnutých 

na ich území od daňových nerezidentov a 

následne tieto informácie poskytujú tým 

krajinám EÚ, kde tieto osoby skutočne žijú 

a kde platia dane. Tieto pravidlá sa však ne-

vzťahujú na všetky príjmy a Komisia chce 

vzniknuté medzery v legislatíve napraviť. 

Preto od roku 2015 budú mať krajiny Únie 

povinnosť poskytovať si navzájom infor-

mácie o individuálnych príjmoch získaných 

zo závislej činnosti vrátane mimoriadnych 

odmien, ale aj o náhradách zo životného 

poistenia, o dôchodkoch a nadobudnu-

tí majetku. Komisia navrhuje, aby sa tieto 

pravidla sprísnili o povinnosť zdieľania in-

formácii taktiež o vyplatených dividendách, 

kapitálových ziskoch, ostatných druhoch 

finančných príjmov a účtovných zostatkoch. 

Jednotné normy v rámci EÚ by ukončili sú-

časný stav, kedy platí veľké množstvo dvoj-

stranných noriem s USA a ďalšími krajinami 

mimo EU, ktoré si krajiny dohodli vo vlast-

nej réžii. Nové zmeny by mali za následok, 

že informácie by mohli využívať všetky kra-

jiny EÚ a na ich základe by vedeli presnejšie 

vypočítať a vyberať dane. Celkove účinnejší 

spôsob riešenia daňových únikov navrhla 

Komisia už v decembri 2012. Komisia bude 

ďalej spolupracovať s členskými štátmi, aby 

zaistila, že EÚ zaujme k otázke medzinárod-

nej normy k výmene informácií jednotný 

postoj na blížiacom sa summite G20 (sep-

tember 2013).   

V prípade, že Vás zaujímajú 

novinky z daľších európskych 

zemí, stiahnite si na našich 

stŕankach aktuálne vydanie 

European Tax Brief, bulletin 

zhrnujúci daňové novinky pri-

pravované našimi kolegami 

z ostatných kancelárií Moore 

Stephens v Európe.

Informácie uvedené v tomto dokumente považujeme za správne v okamžiku, keď ich tlačíme, nemôžeme ale 
niesť zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté v dôsledku krokov podniknutých alebo nedpodniknutých 
na základe týchto informácii. Napriek tomu, že príprave tohto dokumentu bola venovaná maximálna pozor-
nosť a starostlivosť, BDR odporúča si pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí na základe informácií v tomto 
dokumente vyžiadať detailnejšiu konzultáciu. © 2013 BDR, spol. s r.o.

DaNE v ZaHRaNičí
BDR NA SLOVENSKU

BDR, spol. s r.o. je jedna z najväčších 
audítorských a poradenských firiem v 
Slovenskej republike. Spoločnosť bola 
založená v roku 1991 a od roku 2011 
je nezávislým členom medzinárodnej 
siete Moore Stephens International 
Limited. Pobočky má v Banskej Bystrici a 
Bratislave.

Moore Stephens International Limited 
je globálna sieť nezávislých audítorských 
a poradenských spoločností s centrálou 
v Bruseli.  Sieť dnes disponuje 630 
kanceláriami v 100 krajinách po celom 
svete.  Tieto kancelárie zamestnávajú 
viac než 20 tisíc zamestnancov a 
vykazujú ročný obrat viac než 2 miliardy 
amerických dolárov.

AUDIT: 

ľudmila Svätojánska Kiňová

partner, audítor, daňový poradca 
ludmila.kinova@bdrbb.sk

DANE: 

igor šulaj

daňový poradca, audítor
bdr@bdrbb.sk

MEDZINÁRODNÉ PORADENSTVO: 

Martin Kiňo
partner, asistent audítora, asistent 
daňového poradcu
martin.kino@bdrbb.sk

MZDY A ÚčTOVNíCTVO: 

Drahuša Makovíniová 

audítor, asistent daňového poradcu
bdr@bdrbb.sk

Branislav ihring

daňový poradca, certifikovaný 
účtovník, asistent audítora
bdr@bdrbb.sk

COLNÉ PORADENSTVO:

Maroš Prosman

odborník na právo
bdr@bdrbb.sk

ZNALECKÉ SLUŽBY:
Marek Horváth

súdny znalec
bdr@bdrbb.sk

M & A

Monika Zittová

člen predstavenstva A.C.G. Praha, a.s.
tel.: + 420 724 235 379
monika.zittova@acg.cz

V prípade akýchkoľvek 

otázok sa môžete na nás 

kedykoľvek obrátiť.

BDR, spol. s r.o.

M. M. Hodžu 3, 974 01 

Banská Bystrica

Tel.: + 421 48 470 00 41

bdr@bdrbb.sk

www.bdrbb.sk
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