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Národná rada Slovenskej republiky schválila 
dňa 22. septembra 2015 novelu zákona o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov. Novela 
bola podpísaná prezidentom SR. 

Prinášame Vám stručný prehľad najdôležitej- 
ších zmien účinných už pri podávaní daňového 
priznania po 31. 12. 2015.

Zmeny v oblasti daňovej 
uznateľnosti výdavkov po 
zaplatení ( § 17 ods. 19 f) a g)

A/ Výdavky na právne a poradenské 
služby
Novelou sa spresňuje pojem právne a pora-
denské služby. Medzi tieto služby budú patriť: 
právne poradenstvo a zastupovanie, notárske 
služby, arbitráž a urovnanie sporu, aukčné 
služby, ostatné právne služby, daňové pora-
denstvo, finančný audit, kontrola účtov, zos-
tavovanie účtovnej uzávierky, účtovná eviden-
cia, mzdové služby a služby v prípade platobnej 
neschopnosti a konkurzné správcovstvo.

Daň z príjmov právnických 
osôb

Obsah

Vážení klienti,

vítam Vás v ďalšom vydaní odbornej 
publikácie BDR MOORE STEPHENS 
NEWS, v ktorej sme sa zamerali na 
novely zákonov o dani z príjmov 
právnických osôb, dani z pridanej 
hodnoty, o správe daní a takisto sa 
pozrieme na problematiku medzi- 
národného zdaňovania, konkrétne 
oblasť transferového oceňovania.

Naším cieľom je Vám poskytnúť pre-
hľad najvýznamnejších legislatívnych 
zmien s účinnosťou od 1.1.2016.

V prípade, že Vás niektorá problema-
tika zaujala a potrebujete odborné 
poradenstvo, obráťte sa na náš 
skúsený tím a veľmi radi Vám budeme 
nápomocní.

Martin Kiňo
Partner BDR, spol. s r.o

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
z 22. septembra 2015, účinná od 1.1.2016,  
s dopadmi aj na zdaňovacie obdobie 2015

1. Daň z príjmov právnických osôb
2. Daň z pridanej hodnoty
3. Miestne dane
4. Medzinárodné zdaňovanie
5. Správa daní



2 Moore Stephens Slovakia

Audit, dane, účtovníctvo, poradenstvo PRECÍZNOSŤ, PREUKÁZATEĽNOSŤ, VÝKONNOSŤ

B/ Výdavky na normy a certifikáty
Do základu dane budú zahrňované tieto výdavky rovnomerne 
počas doby ich platnosti, a to najviac počas doby 36 mesiacov,  
a to počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky zaplatené. Nove-
la definuje, že toto časové rozlíšenie sa týka len takých noriem 
a certifikátov, ktorých obstarávacia cena je vyššia ako 2 400 eur.   
 
Napr.  ak bol certifikát obstaraný v roku 2015 v obstarávacej cene  
50 eur, nebude sa časovo rozlišovať, ale jednorazovo sa zahrnie  
do základu dane po zaplatení.

Cestovné náhrady (§ 19 ods. 2 písm. c) šiesty 
bod)

Cestovné náhrady, ktoré poskytne zamestnávateľ svojmu zamestnan-
covi nad rámec zákona o cestovných náhradách, sú u zamestnávateľa 
daňovým výdavkom (nákladom) za predpokladu, že u zamestnanca 
predstavuje takéto plnenie zdaniteľný príjem.

Odpisovanie prenajímaného majetku (§ 19 ods.  
3 písm. a)

• Navrhovanou úpravou sa spresňuje postup daňovníka pri 
douplatňovaní odpisu k prenajímanému majetku v prípadoch, 
ak po skončení odpisovej doby už daňovník majetok nebude 
prenajímať, ale ďalej ho bude využívať pre svoju vlastnú 
činnosť. V takomto prípade môže daňovník ďalej uplatňovať 
neuplatnené odpisy počas doby prenájmu, ale ročne maximálne 
vo výške zodpovedajúcej ročnému odpisu majetku v príslušnej 
odpisovej skupine. Zároveň sa spresňuje výpočet ročného odpisu 
po skončení doby odpisovania stanovenej zákonom, a to pri 
rovnomernom, ako aj zrýchlenom spôsobe odpisovania rovnako. 

• Rovnako sa upravuje výška odpisov prenajímaného majetku 
zahrňovaných do daňových výdavkov u prenajímateľa, ktorý 
prenajíma tento majetok len časť zdaňovacieho obdobia, alebo 
prenajíma len časť majetku.

Odpisovanie prenajímaného majetku (§ 19 ods.  
3 písm. b)

Novelou zaniká povinnosť krátenia zostatkovej ceny technického 
zhodnotenia vykonaného nájomcom na prenajatej nehnuteľnosti za-
radenej do odpisovej skupiny 6 (doba odpisovania 40 rokov) do výšky 
príjmov z predaja tohto technického zhodnotenia. V takomto prípade 
si bude môcť nájomca pri predaji technického zhodnotenia uplatniť  
do daňových výdavkov celú zostatkovú cenu.

Zmeny v opravných položkách (§ 20 ods. 22 §) 

V prípade, že sa jedná o rizikovú pohľadávku a od jej lehoty splatnosti 
uplynulo viac ako 1 080 dní, daňovník má možnosť tvoriť daňovú opravnú 
položku k hodnote príslušenstva (napr. úroky z omeškania, zmluvné 

pokuty), ak toto príslušenstvo bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov.  

Majetok s limitovanou zostatkovou cenou pri 
predaji (§ 22 ods. 12) 

Podľa § 19 ods. 3 písm. b) pri vybraných typoch dopravných prostriedkov 
(napr. osobné automobily, motorové vozidlá na jazdu na snehu, lode...) 
bolo možné do daňových výdavkov zahrnúť pri predaji zostatkovú hodnotu 
iba v sume príjmov z predaja zahrnutých do základu dane. Zároveň, 
novela dáva daňovníkovi možnosť pri tomto type hmotného majetku 
uplatniť aj odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas 
ktorých o takomto majetku účtoval.

Napr. Spoločnosť obstarala dňa 1.1. 2014 osobný automobil s ob-
starávacou cenou 16 000 EUR, odpisuje ho rovnomerne počas obdobia  
4 rokov. Dňa 15. 10. 2015 sa ho rozhodla predať za 8 000 EUR.  
Na základe tohto ustanovenia môže v zdaňovacom období 2015 uplatniť  
do daňových výdavkov sumu 11 000 EUR (t. j. predajná cena navýšená 
o odpis 3 000 EUR za rok 2015) namiesto 8 000 EUR, ako by to bolo 
pred platnosťou novely.

Zmeny v technickom zhodnotení hradenom 
nájomcom (§ 24 ods. 2)

Podľa legislatívy platnej k 1.1.2015 technické zhodnotenie uhradené 
nájomcom môže odpisovať nájomca na základe písomnej zmluvy, ak 
prenajímateľ o tieto výdavky nezvýšil vstupnú cenu prenajímaného hmot-
ného majetku. Nájomca zaradí technické zhodnotenie do tej odpisovej 
skupiny, v ktorej je zaradený odpisovaný majetok. Novela dopĺňa, že 
ak sa jedná o budovu používanú na viacero účelov, tak nájomca zaradí 
technické zhodnotenie do odpisovej skupiny na základe účelu, na ktorý 
využíva prenajatý majetok. 

Napr. ak budova je využívaná prenajímateľom zo 40 % na výrobné účely 
a zo 60 % na administratívne účely, budovu ako celok zaradí prenajímateľ 
do odpisovej skupiny 6 ako administratívnu budovu. Nájomca má pre-
najatú časť využívanú na výrobné účely, a preto technické zhodnotenie, 
ktoré vykoná na tejto časti nehnuteľnosti, zaradí do odpisovej skupiny 5.

Oceňovanie finančného majetku (§ 19 ods.  
2 písm. f) a g), § 19 ods. 4, § 25 ods. 1 písm. c)   
a § 25a)

Novelou sa spresňujú pravidlá oceňovania hmotného, nehmotného 
majetku nadobudnutého dedením a darovaním a finančného majetku 
nadobudnutého bezodplatne. 

Zmeny vo výnimkách z platenia daňovej licencie 
(§ 46b ods. 7) 

Novela rozširuje výnimky z platenia daňovej licencie o pozemkové 
spoločenstvá vo vybraných prípadoch, ako aj o prípady spoločností 
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zrušených bez likvidácie. Spoločnosti zrušené bez likvidácie nie sú 
povinné platiť daňovú licenciu počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom 
bol podaný návrh na zrušenie bez likvidácie. 

Novela obsahuje aj zmeny, ktoré budú učinené od 1.1. 2016, avšak dáva 
možnosť ich uplatniť už pri podávaní daňového priznania po 31.12.2015. 
Jednou z takýchto zmien je doplnenie písmena c) do § 17 ods. 32, 
ktoré dáva daňovníkovi možnosť znížiť základ dane o sumu záväzkov, o 
ktorú v minulosti zvýšil základ dane, ak tomuto daňovníkovi súd potvrdil 
reštrukturalizačný plán, resp. bol na neho vyhlásený konkurz. 

V druhej polovici roka 2015 bolo vydaných aj niekoľko 
usmernení v rámci zákona o dani z príjmov:

Usmernenie k uplatňovaniu  
§ 19 ods. 2 písm. t) v nadväznosti 
na § 5 ods. 3 písm. a) zákona  
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  
v znení neskorších predpisov
Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov odbor 
daňovej metodiky vydáva v októbri 2015 usmernenie týkajúce sa daňových 
výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy 
a udržiavanie majetku v prípade, ak zamestnávateľ poskytne zamest-
nancovi motorové vozidlo aj na súkromné účely.  

Usmernenie k zahrnutiu 
inventarizačných prebytkov  
do základu dane z príjmov podľa 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších 
predpisov od 01. 01. 2015
Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona  
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vydáva 
odbor daňovej metodiky v septembri 2015  usmernenie k zahrnutiu 
inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov. Usmernenie 
upravuje inventarizačné prebytky odpisovaného majetku, inventarizačné 
prebytky nehmotného majetku a ako postupovať pri inventarizačnom 
prebytku zistenom a zaúčtovanom do 31. 12. 2014.

Záväzné stanoviská 
Už viac ako rok majú podnikatelia možnosť požiadať finančnú správu  

o záväzné stanovisko k neobvyklým obchodným prípadom. V septembri 
2015 pribudli ďalšie nové oblasti, v ktorých sa dá takéto usmernenie 
získať ako napr. odpočet daňovej straty, daňová uznateľnosť výdavkov.
  

Daň z pridanej 
hodnoty 
Novela zákona č. 222/2004 Z. z.  
o dani z pridanej hodnoty  
z 1. októbra 2015 v znení 
neskorších predpisov 
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 1. októbra 2015 novelu 
zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorej 
zámerom je primárne zlepšiť podmienky uplatňovania DPH pre malé  
a stredné podniky. Novela bola podpísaná prezidentom SR. 

Prinášame Vám stručný prehľad najdôležitejších zmien účinných  
od 1.1.2016. 

Zmeny v uplatňovaní zníženej sadzby dane  
z pridanej hodnoty (§ 27, príloha č. 7) 

Novela zákona rozširuje v prílohe č. 7 okruh tovarov, na ktoré sa bude 
uplatňovať znížená sadzba dane vo výške 10%. K tovaru, akými sú 
ako napr. knihy, lieky, pribúdajú aj vybrané typy základných potravín.

Trojstranný obchod (§ 45 ods. 3)

Pri vystavovaní faktúr prvým odberateľom na druhého odberateľa  
v rámci trojstranného obchodu sa bude na tejto faktúre uvádzať slovná 
informácia„prenos daňovej povinnosti“ a už nie informácia trojstranný 
obchod, ako to bolo doteraz.

Pomerné odpočítanie dane (§ 49 ods. 5 a § 49a 
ods. 2)

Novelou sa dopĺňajú kritériá, na základe ktorých platiteľ dane určí pomer 
použitia tovarov a služieb na podnikateľské účely a na iné účely ako  
na podnikanie v súvislosti s uplatnením nároku na odpočet. Osobitne 
sa tiež ustanovujú kritériá, na základe ktorých platiteľ dane určí pomer 
použitia nehnuteľnosti na podnikateľské účely a na iné účely ako  
na podnikanie.

Odpočítanie dane po registrácii (§ 55 ods. 1)

Zdaniteľná osoba si môže po registrácii za platiteľa dane uplatniť 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2015/2015.10.07_DP.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2015/2015.10.07_DP.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2015/2015.10.07_DP.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Da%C5%88_z_pr%C3%ADjmov/2015.09.18_inventar_prebytky.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Da%C5%88_z_pr%C3%ADjmov/2015.09.18_inventar_prebytky.pdf
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odpočítanie dane aj zo služieb a rovnako aj z tovarov, ktoré nepredstavujú 
majetok, ktoré si platiteľ obstaral ešte pred pridelením identifikačného 
čísla pre DPH. Odpočítanie dane si však môže platiteľ dane uplatniť len 
za podmienky, že tieto prijaté služby a tovary použije na svoje zdaniteľné 
plnenia ako platiteľ dane.

Vrátenie dane (k § 55c ods. 6 a § 55 ods. 12)

Novela spresňuje postup v prípade, ak žiadateľ o vrátenie dane z iného 
členského štátu až po podaní žiadosti o vrátenie dane dostane doklad, 
ktorým predávajúci dodatočne znížil cenu za dodanie tovaru alebo služby 
(znížil základ dane). Žiadateľ zahrnie zníženie základu dane do žiadosti 
podanej za obdobie, v ktorom dostal doklad o oprave základu, alebo  
ak nepodáva žiadosť za obdobie, v ktorom dostal doklad o oprave zákla-
du dane a dane, v ustanovenej lehote je povinný oznámiť daňovému 
úradu skutočnosť, že dostal doklad o oprave a následne daňový úrad 
na základe oznámenia vydá rozhodnutie o dodatočnom vrátení dane. 

Osobitná úprava uplatňovania dane na základe 
prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby  
(§ 68 d)

• Podstatou osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia 
platby je, že platiteľovi dane, ktorý si zvolil uplatňovanie osobitnej 
úpravy, vzniká daňová povinnosť z dodania tovarov a služieb až 
v momente, keď príjme platbu za plnenie od svojho odberateľa. 
Ide o odklad daňovej povinnosti, ktorý však na druhej strane je 
spojený s rovnakým princípom v súvislosti s uplatnením práva 
na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb. Platiteľ dane, 
ktorému vzniká daňová povinnosť až na základe prijatej platby, 
si z prijatých tovarov a služieb môže odpočítať DPH najskôr 
za zdaňovacie obdobie, v ktorom zaplatil za plnenie svojmu 
dodávateľovi. To znamená, že ak platiteľ dane – dodávateľ sa 
rozhodne uplatňovať túto osobitnú úpravu, táto skutočnosť 
zásadne ovplyvní aj jeho odberateľov - platiteľov dane, ktorým 
právo na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb vzniká 
v rovnaký deň, ako vzniká daňová povinnosť dodávateľovi, 
t.j. až keď zaplatí dodávateľovi za tovar alebo službu. Faktúra 
vyhotovená platiteľom, ktorá je vyhotovená oproti prijatiu platby, 
musí obsahovať slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe 
prijatia platby“.

• Táto osobitná úprava sa týka len tuzemských platiteľov, ak: 
a)  platiteľ za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol obrat 
100 000 eur a odôvodnene predpokladá, že v prebiehajúcom 
kalendárnom roku nedosiahne obrat 100 000 eur a 
b)  na platiteľa nebol vyhlásený konkurz, alebo platiteľ nevstúpil 
do likvidácie.

• Platiteľ, ktorý sa rozhodol uplatňovať osobitnú úpravu, uplatňuje 
ju od prvého dňa zdaňovacieho obdobia a dátum začatia 
uplatňovania osobitnej úpravy  písomne oznámi daňovému 
úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom 
začal uplatňovať osobitnú úpravu. Súčasne FR SR zverejní 
na svojom portáli zoznam platiteľov, ktorí písomne oznámili 
začatie uplatňovania tejto osobitnej úpravy (bližšie novelizovaný  
§ 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších 
predpisov). 

Zmeny v prenose daňovej povinnosti (§ 69 ods. 2) 

• Novela zákona rozširuje prenos daňovej povinnosti na všetky 
dodania tovarov v tuzemsku zdaniteľnou osobou, ktorá nie je 
usadená na území SR (nemá v SR sídlo, prevádzkareň, bydlisko...), 
kde vznikla daňová povinnosť. Prenos daňovej povinnosti sa 
neuplatní v prípade dodania tovaru formou zásielkového predaja. 

• Zahraničné osoby teda od 1. januára 2016 nebudú pri tuzemských 
dodávkach tovaru uplatňovať slovenskú DPH na svojich faktúrach 
vystavených na slovenských podnikateľov, ale odberateľ bude 
musieť uplatniť samozdanenie. 

• V prípade, ak zahraniční dodávatelia budú vykonávať len tuzemské 
dodávky tovaru, po novom im nevzniká povinnosť registrácie  
a odpočítať DPH na vstupe z tuzemských faktúr si budú môcť iba 
prostredníctvom systému vrátenia dane. 

Zmeny v zdaňovaní dodania stavebných prác  
(§ 69 ods. 12 j)

Novela zákona zavádza zmeny v zdaňovaní v prípade dodania stavebných 
prác alebo tovaru s inštaláciou a montážou. Od 1.1.2016 sa bude na 
takéto dodávky uplatňovať prenos daňovej povinnosti. To znamená, 
že platiteľ dane, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie, neuplatňuje 
DPH na výstupe k cene dodávaného tovaru alebo služby. Túto DPH je 
z fakturovanej ceny povinný vypočítať a zaplatiť platiteľ dane, ktorým 
je príjemcom plnenia.

Platiteľ dane C vykonal ako subdodávateľ pre platiteľa dane D stavebné 
práce pri výstavbe výrobnej haly. Celková cena bez DPH za tieto práce 
bola dohodnutá na 10 000 eur. Stavebné práce ukončil platiteľ dane C 
a odovzdal platiteľovi dane D dňa 12.5.2016. Platiteľ dane C vystaví pre 
platiteľa dane D faktúru, ktorá neobsahuje sumu DPH. Platiteľ dane D je 
povinný vypočítať z ceny dodanej služby DPH 2 000 eur (10 000 x 20 % 
= 2 000) a túto je povinný priznať a zaplatiť prostredníctvom daňového 
priznania podaného za príslušné zdaňovacie obdobie. Platiteľovi dane D 
vzniká v tom istom zdaňovacom období nárok na odpočítanie tejto dane.

Vrátenie nadmerného odpočtu (§ 79 ods. 2. písm. c)

Novelou sa zavádzajú miernejšie podmienky na skoršie vrátenie 
nadmerného odpočtu skrátením posudzovanej doby pre nedoplatky  
z 12 na 6 mesiacov a ustanovením hranice vo výške 1000 eur, do ktorej 
sa podmienka nedoplatkov nebude brať do úvahy.

Metodický pokyn k zmene 
registrácie platiteľa 
Finančné riaditeľstvo vydalo v septembri 2015 metodické pokyny ako 
postupovať pri zmene registrácie platiteľa podľa § 6a (zmena registrácie 
zahraničnej osoby na tuzemskú a naopak) zákona č. 222/2004 Z. z.  
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Metodické pokyny 
upravujú moment zmeny registrácie, povinnosť platiť zábezpeku na daň, 
ako aj oznamovaciu povinnosť.

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2015/2015.09.22_MP_DPH.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2015/2015.09.22_MP_DPH.pdf
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 Miestne dane
Metodický pokyn k podávaniu 
dodatočného daňového 
priznania, dodatočného priznania 
a dodatočného čiastkového 
priznania z dôvodu zmeny účelu 
využitia stavby
Finančné riaditeľstvo vydalo v októbri 2015 metodický pokyn ako pos-
tupovať pri podávaní dodatočného daňového priznania podľa § 19a, 
dodatočného priznania alebo dodatočného čiastkového priznania podľa 
§ 99c ods. 2 zákona o miestnych daniach účinného od 15. októbra 
2015 z dôvodu zmeny účelu využitia stavby. Metodický pokyn upravujú 
situácie, kedy má daňovník povinnosť resp. možnosť podať dodatočné 
daňové priznanie a lehoty na podanie dodatočného daňového priznania. 

Medzinárodné 
zdaňovanie
Transferové oceňovanie na 
Slovensku  

• Od 1.1.2015 zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov ukladá povinnosť viesť dokumentáciu  
k transferovému oceňovaniu aj pre tuzemské osoby.  
V nadväznosti na toto ustanovenie, MFSR vydáva v máji 2015 
usmernenie č. MF/011491/2015- 724, ktoré upravuje obsah 
a rozsah tejto dokumentácie. Toto usmernenie zavádza tzv. 
skrátenú dokumentáciu pre tie daňové subjekty, ktoré sa zapájali 
len do tuzemských kontrolovaných transakcií. V zmysle tohto 
usmernenia skrátená dokumentácia vyžaduje len identifikáciu 
zmluvných strán a prehľad kontrolovaných transakcií. Avšak 
je potrebné upozorniť, že i napriek tomuto usmerneniu, na 
základe ktorého daňovník nie je povinný vykonať funkčnú  
a rizikovú analýzu a obhajovať svoju cenotvorbu v dokumentácii, 
správca dane má právo vyžiadať si tieto informácie dodatočne 
počas daňovej kontroly.

• Od 1.1.2016 nastáva zmena v momente výzvy FR SR  
na predloženie dokumentácie k transferovému oceňovaniu  
pre príslušné zdaňovacie obdobie. Túto výzvu možno zaslať 

najskôr v prvý deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podanie 
daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie. 

• Novelou § 18 ods. 4 sa spresňuje postup pri nedodržaní lehoty 
určenej na podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení 
metódy ocenenia. V prípade, že sa nedodrží 60 dňová lehota 
pred začiatkom zdaňovacieho obdobia, počas ktorého by sa mala 
odsúhlasená metóda ocenenia uplatňovať, žiadosť sa považuje z 
a nepodanú, správca dane nezačne konať a vráti subjektu správny 
poplatok, ktorý bol súčasťou žiadosti. 

• Novela tiež upravuje postup v prípade, ak správca dane súhlasí 
s konkrétnou metódou ocenenia daňovníka pri bilaterálnej APA 
a kompetentné autority štátov sa nedohodnú na uzatvorení 
bilaterálnej APA. Novelizované znenie ustanovenia zákona umožní, 
aby daňovník nemusel opätovne žiadať o odsúhlasenie unilaterálnej 
APA a platiť opätovne poplatok vo výške podľa osobitného 
predpisu. Ak bude správca dane aj po rokovaní s príslušným 
orgánom štátu súhlasiť s metódou navrhnutou daňovníkom, vydá 
rozhodnutie o jednostrannom odsúhlasení metódy ocenenia.

Akčný plán BEPS 
Dňa 5. októbra 2015 vydala Organizácia pre obnovu a rozvoj (OECD) finálnu 
verziu akčného bodu č. 7, ktorý sa zameriava na zamedzenie umelému 
vyhýbaniu sa vzniku stálej prevádzkarne. Výsledky tohto akčného bodu 
budú mať za následok zmenu definície stálej prevádzkarne a toto nové 
znenie by malo byť následne zapracované do modelovej zmluvy OECD  
na zamedzenie dvojitého zdanenia. Súčasne tieto zmeny budú zapraco-
vané aj do aktuálneho komentára k modelovej zmluve. 

Správa daní
Novela zákona č. 563/2009 Z. z.  
o správe daní (daňový poriadok)  
v znení neskorších predpisov  
z 22. septembra 2015
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 22. septembra 2015 
novelu daňového poriadku v znení neskorších predpisov. Novela bola 
podpísaná prezidentom SR. 
Prinášame Vám stručný prehľad najdôležitejších zmien účinných  
od 1.1.2016. 

Zmeny v podávaní daňového priznania 
elektronicky (§ 13 a § 14 ods. 3) 

Novela zákona spresňuje náležitosti ohľadom podaní uskutočnených 
elektronickými prostriedkami. Osoba, ktorá je povinná doručovať podania 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Miestna_dane/2015/2015.09.11_MP_MD.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Miestna_dane/2015/2015.09.11_MP_MD.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Miestna_dane/2015/2015.09.11_MP_MD.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Miestna_dane/2015/2015.09.11_MP_MD.pdf
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10187
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elektronicky a táto osoba neuskutoční podanie elektronickými prostried-
kami podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo v súlade  
s dohodou uzavretou so správcom dane, bude vyzvaná správcom dane 
na správne doručenie podania. Ak osoba výzve nevyhovie a podanie 
nedoručí elektronicky, bude sa takéto podanie považovať za nepodané, 
o čom sa jej zašle oznámenie. V prípade, že subjekty majú povinnosť 
doručovať podania elektronicky v predpísanej štruktúrovanej forme a ak ho 
doručia inak ako elektronicky, bude sa považovať naďalej za nedoručené. 

Možnosť podať dodatočné daňové priznanie 
počas  daňovej kontroly (§ 16 ods. 9)

Daňový subjekt má možnosť podať dodatočné daňové priznanie  
do 15 dní po spísaní zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručenia 
oznámenia o daňovej kontrole, po rozšírení daňovej kontroly za iné zdaňo-
vacie obdobie alebo po doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly. 

Mesačná aktualizácia zoznamu daňových dlžníkov 
(§ 52 ods. 1 a)

Novela zavádza mesačnú aktualizáciu zoznamu daňových dlžníkov podľa 
stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, u ktorých úhrnná suma 

nedoplatkov presiahla 170 EUR. Toto ustanovenie nadobúda účinnosť  
1.5.2016. 

Zmeny vo výške pokút (§ 155 ods. 1 g) a § 152 a)

A/ Pokuty s časovým prvkom 
Novela sprísňuje pokuty s časovým prvkom, tak aby v prípade neskoršie 
vyrubenej dane bola uložená vyššia sankcia za účelom motivovať daňové 
subjekty k skorším podávaním daňových priznaní, a to aj po začatí 
daňovej kontroly. 

B/ Úhrnná pokuta 
Novela zavádza úhrnnú pokutu, ktorá sa aplikuje v prípade daňovníkov, 
ktorí sa dopustili viac ako jedného správneho deliktu v rámci jedného 
zákona, pričom príslušný na uloženie úhrnnej pokuty je ten istý správca 
dane. V takýchto prípadoch správca dane uloží úhrnnú pokutu vo výške 
pokuty za správny delikt s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty. 
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V prípade vášho záujmu o naše pora-
denské služby v rámci asistencie prípra-
vy účtovných závierok alebo daňových 
priznaní nás kedykoľvek môžete 
kontaktovať.

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

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 medz-
inárodnej siete Moore Stephens International 
Limited. Pobočky má v Banskej Bystrici a 
Bratislave. 

Moore Stephens International Limited je 
globálna sieť nezávislých audítorských a po-
radenských spoločností s centrálou v Brusseli. 
Sieť dnes disponuje 626 kanceláriami v 103 
krajinách po celom svete. Tieto kancelárie 
zamestnávajú  viac než 27 tisíc zamestnancov 
a vykazujú ročný obrat viac než 2,7 miliardy 
amerických dolárov.

Audit
Ľudmila Svätojánska Kiňová
partner, audítor, daňový poradca
ludmila.kinova@bdrbb.sk

Daňové poradenstvo
Martin Kiňo
partner, daňový poradca, asistent audítora
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

Finančné poradenstvo
Martin Kiňo
partner, daňový poradca, asistent audítora
martin.kino@bdrbb.sk

Právne poradenstvo
Miloslav Makovini
advokát
bdr@bdrbb.sk

Informácie uvedené v tomto dokumente považujeme za správne v čase, keď ich zverejňujeme, nenesieme však zodpovednosť za akékoľvek škody 
vzniknuté v dôsledku krokov podniknutých na základe týchto informácii. Napriek tomu, že príprave tohto dokumentu bola venovaná maximálna 
pozornosť a starostlivosť, BDR odporúča pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí na základe informácií uvedených v tomto dokumente si vyžiadať 
detailnejšiu konzultáciu. BDR, spol. s r.o. 2015

mailto:bdr%40bdrbb.sk%0D?subject=bdrbb%20contact%20form
http://www.bdrbb.sk
mailto:ludmila.kinova%40bdrbb.sk%20?subject=bdrbb%20-%20audit
mailto:martin.kino%40bdrbb.sk%20?subject=bdrbb%20-%20danove%20poradenstvo
mailto:bdr%40bdrbb.sk%20?subject=brdbb%20-%20mzdy%20a%20uctovnictvo
mailto:bdr%40bdrbb.sk%20?subject=bdrbb%20-%20mzdy%20a%20uctovnictvo
mailto:bdr%40bdrbb.sk%20?subject=bdrbb%20-%20colne%20poraddenstvo
mailto:bdr%40bdrbb.sk%20?subject=bdrbb%20-%20znalecke%20sluzby
mailto:martin.kino%40bdrbb.sk%20?subject=bdrbb%20-%20financne%20poradenstvo
mailto:bdr%40bdrbb.sk?subject=bdrbb%20-%20pravne%20poradenstvo

