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Vážená klientka, vážený klient!
Ako obvykle na sklonku roka obraciame sa na Vás s krátkym
poohliadnutím sa za uplynulým rokom a s výhľadom na rok
nový.

140 zamestnancov. V Brne sme sa tento rok presťahovali do
novej, väčšej kancelárie, ktorú využívame spolu s nami vedeným
rakúskym honorárnym konzulátom.

Naša profesia zažíva v týchto časoch významné zmeny.
Predovšetkým v oblasti účtovníctva sa stáva čoraz viac
automatizovanou. Súčasne sú daňové predpisy čoraz
komplexnejšie a náročnejšie.

V prílohe by sme Vás radi informovali o daňových novinkách.
Napriek všetkému technickému pokroku je naše povolanie
stále náročnejšie, najmä v oblasti daňového poradenstva.
Komplikovaná právna úprava v kombinácii s extenzívnymi
sankciami vyžadujú kvalifikované poradenstvo. S nami sa tohto
vývoja obávať nemusíte.

Naše interné softvérové riešenie ponúka všestranné možnosti,
ktoré naši klienti aj čoraz častejšie využívajú. Okrem
bezpapierového účtovníctva majú naši klienti cez tzv. klientsku
zónu na našom webovom portáli možnosť svoje dáta bezpečne
uložiť priamo na našom serveri a tiež si ich odtiaľ aj stiahnuť.
Vďaka BMD Com. je Vám k dispozícii webová aplikácia
umožňujúca nepretržitý a ešte pohodlnejší prístup k výsledkom
Vašej spoločnosti. Kontaktujte nás a informujte sa o možnostiach
využitia Vašich účtovných dát.
V kancelárii máme za sebou stabilný rok. Je to potrebné pripísať
predovšetkým pevnému vedeniu našou konateľkou Ing. Janou
Sadloňovou, ktorá bola menovaná tento rok. Na tomto mieste by
som jej rád srdečne zagratuloval a poprial veľa úspechov.
Pohľad za hranice: Vo všetkých troch krajinách – na Slovensku,
v Čechách aj v Rakúsku – sme zaznamenali v roku 2018 solídny
nárast. V našich šiestich kanceláriách zamestnávame približne

Naša vďaka však patrí predovšetkým Vám, našim klientom.
O niektorých z Vás sa staráme už od nášho založenia pred
19 rokmi.
V mene celého nášho tímu Vám prajeme veselé vianočné sviatky
a všetko dobré do roku 2019.
Vaši
Ing. Natália Šenková LL.M., Ing. Jana Sadloňová, Mag. Georg
Stöger

Ing. Jana Sadloňová
Konateľka

Mag. Natália Šenková, LL.M.
Konateľ

BRATISLAVA

Chceli by sme sa poďakovať všetkým naším zamestnancom za
ich pracovné nasadenie a ochotu neustále sa vzdelávať.
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Daňové a odvodové novinky 2019
Ako každý rok schválila Národná rada Slovenskej republiky v priebehu novembra a decembra
novely viacerých predpisov v oblasti daní, odvodov a miezd. Väčšina z nich nadobúda účinnosť od
1. januára 2019.

Daň z pridanej hodnoty
 Ubytovacie služby budú od 1. januára 2019
podliehať zníženej sadzbe DPH vo výške 10 %.
� Ruší sa zábezpeka na daň. Zdaniteľné osoby,
ktoré podali žiadosť o registráciu DPH, boli v
určitých prípadoch povinné zložiť zábezpeku
na daň, a to na obdobie 12 mesiacov. Cieľom
bolo eliminovať prípadné nedoplatky na DPH
pri týchto novoregistrovaných subjektoch. S
účinnosťou od 1. januára 2019 sa povinnosť
zložiť zábezpeku na daň ruší. Rušia sa tiež
všetky rozhodnutia daňového úradu o zložení
zábezpeky vydané do 31. decembra 2018, pri
ktorých ešte neuplynula doba 12 mesiacov od
jej zloženia. Daňový úrad vráti zložené peňažné
zábezpeky najneskôr do 28. februára 2019.

 Mení sa definícia obratu pre účely zákona o
DPH. V definícii obratu platnej do 31. decembra
2018 sú použité pojmy „príjmy“ a „výnosy“, čo
spôsobuje nerovnaké podmienky pre zdaniteľné
osoby, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo,
a pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú podvojné
účtovníctvo. Tieto pojmy sa nahrádzajú
pojmom „hodnota dodaných tovarov a služieb“.

Na základe novej definície sa do obratu nezahrnú
preddavkové platby prijaté pred dodaním
tovaru alebo služby. Zmena definície obratu
bude mať vplyv napr. na povinnú registráciu
DPH, ktorá sa odvíja od dosiahnutého obratu,
či výpočet koeficientu v prípade uplatňovania
pomerného odpočítania DPH na vstupe.
 Novela zákona o DPH zavádza nové pravidlá
uplatňovania DPH pri dodaniach tovarov
alebo služieb, ktoré sa dodávajú za poukazy.
Uplatňovanie režimu DPH bude závisieť od
skutočnosti, či je možné už pri vystavení poukazu
jednoznačne určiť miesto dodania tovaru alebo
služby, na ktoré sa tento poukaz vzťahuje, ako aj
sumu splatnej dane z tohto tovaru alebo služby.
Zákon teda rozlišuje tzv. jednoúčelové poukazy
a tzv. viacúčelové poukazy. Nová úprava
súvisí s transpozíciou európskej smernice
a bude sa vzťahovať na poukazy vydané
po 30. septembri 2019.
� Od 1. januára 2019 dochádza k obmedzeniu
práva
voľby
na
zdanenie
prenájmu
nehnuteľnosti.
Nájom
nehnuteľnosti
je
podľa zákona o DPH od dane oslobodený.
Do 31. decembra 2018 sa platiteľ, ktorý
prenajímal nehnuteľnosť inej zdaniteľnej osobe
(podnikateľovi), mohol rozhodnúť, že nájom od
dane oslobodený nebude. Od 1. januára 2019
bude prenajímateľ povinný uplatniť oslobodenie
od dane bez ohľadu na postavenie nájomcu,
ak predmetom nájmu bude byt, rodinný dom
alebo apartmán v bytovom dome. Cieľom je
zabrániť zneužívaniu odpočtov dane. Táto
zmena sa bude týkať len nových nájomných
zmlúv uzatvorených po 31. decembri 2018, na
základe ktorých boli nehnuteľnosti odovzdané
do užívania nájomcovi po 31. decembri 2018.
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 Od 1. januára 2019 dochádza k obmedzeniu
práva voľby na zdanenie pri dodaní stavby, ktorá
spĺňa podmienky na oslobodenie. Dodanie stavby
uskutočnené po 5 rokoch od kolaudácie je od dane
oslobodené. Do 31. decembra 2018 sa platiteľ mohol
rozhodnúť, že dodanie takejto nehnuteľnosti od dane
oslobodené nebude. Od 1. januára 2019 nebude môcť
platiteľ dane využiť voľbu zdanenia, a to pri dodaní
stavby určenej na bývanie, bytu alebo apartmánu v
bytovom dome.
 Novela zákona definuje po novom podmienky na
oslobodenie od dane pri dodaní stavby alebo jej časti.
Zachované zostáva 5-ročné obdobie od kolaudácie.
Od 1. januára 2019 sa však v prípade starších budov,
pri ktorej bol zmenený účel používania alebo ktoré
boli významne zrekonštruované, nebude toto obdobie
počítať od prvej kolaudácie, ale od kolaudácie
vzťahujúcej sa na zmenu účelu alebo na rekonštrukciu
tejto stavby.

Osoba povinná platiť daň, vznik daňovej povinnosti, základ dane
Osobou povinnou platiť daň z poistenia je vo všeobecnosti poisťovateľ, t.j. poisťovňa.
Platiteľom dane z poistenia však môže byť aj poistník, t.j. osoba, ktorá s poisťovňou uzatvorila poistnú
zmluvu. Ide o prípady, keď je poistná zmluva uzatvorená so zahraničnou poisťovňou z tretieho štátu,
ktorá nemá na Slovensku pobočku. Daňová povinnosť vzniká dňom zaplatenia poistného. Základom
dane je suma zaplateného poistného.

 Zavádza sa úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom
majetku v súvislosti so zmenou rozsahu použitia
hnuteľného majetku na podnikanie. Do 31. decembra
2018 zákon neobsahoval pravidlá, ktoré by umožňovali
po prvotnom odpočítaní dane upraviť v nasledujúcich
rokoch túto odpočítanú daň, ak došlo k zmene rozsahu
používania hnuteľného majetku na podnikanie a aj na
iný účel ako podnikanie.

Daň z poistenia
Od 1. januára 2019 sa zavádza nová daň z poistenia.

Predmet dane
Predmetom dane je poistenie v odvetviach neživotného poistenia, ktoré sú presne vymedzené v zákone. Ide napr. o poistenie úrazu či choroby, poistenie
škôd na majetku, všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie rôznych finančných strát, či
poistenie úveru alebo záruky. Táto daň sa nevzťahuje na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla.
Podmienkou je, že poistné riziko je umiestnené na
Slovensku. Teda napr. poistenie sa vzťahuje na nehnuteľnosť alebo veci, ktoré sa nachádzajú na území
Slovenskej republiky, alebo na dopravný prostriedok, ktorý je evidovaný v registri vedenom v Slovenskej republike, alebo sa poistenie vzťahuje na právnickú osobu so sídlom na Slovensku.

Platiteľom dane je aj právnická osoba, ktorej je preúčtované poistné alebo jeho časť zaplatené zahraničnej poisťovni z tretieho štátu, ktorá nemá na Slovensku pobočku. Pôjde o situácie, keď napr. materská
spoločnosť uzatvorila poistnú zmluvu so zahraničnou poisťovňou mimo EÚ a táto poistná zmluva
pokrýva aj poistné riziká, ktoré sa týkajú slovenskej
dcérskej spoločnosti.
V prípade, ak sa časť nákladov na poistné refakturujú na túto slovenskú dcérsku spoločnosť, bude táto
povinná zaplatiť z takto refakturovaných nákladov
daň z poistenia. Daňová povinnosť vzniká 30. deň
od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom boli
právnickej osobe preúčtované náklady. Základom
dane je suma preúčtovaných nákladov poistenia.
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Sadzba dane
Sadzba dane je 8% zo základu dane.

Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a
splatnosť dane
Zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok. Každý
platiteľ je povinný podať daňové priznanie do konca
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení
zdaňovacieho obdobia. V tejto lehote je daň aj splatná.
Zaplatená daň z poistenia bude daňovo uznaným
výdavkom, a to v zdaňovacom období, kedy bola
zaplatená.

Elektronická registračná pokladnica
Významnou zmenou je on-line pripojenie všetkých
registračných pokladníc na centrálnu databázu
Finančnej správy Slovenskej republiky. Kým
doteraz bolo napojenie na systém finančnej správy
prístupné len v prípade virtuálnej registračnej
pokladnice, po novom budú na systém finančnej
správy pripojené on-line povinne aj bežné
elektronické registračné pokladnice. Finančná správa
tak bude mať v reálnom čase prehľad o všetkých
prijatých tržbách každého podnikateľa, pretože
každý pokladničný doklad bude zaevidovaný v
tomto centrálnom systéme.

Každý podnikateľ bude môcť do systému e-kasa

pristupovať prostredníctvom webového portálu
finančnej správy. Cez osobnú zónu bude môcť
zabezpečiť správu svojich pokladníc a vytvárať
prehľady o prijatých tržbách evidovaných v
centrálnej databáze finančnej správy.

Pripojenie do systému e-kasa bude pre všetkých
podnikateľov, ktorí musia evidovať svoje tržby
prostredníctvom registračných pokladníc, povinné
od 1. júla 2019. Podnikatelia sa však do tohto
systému budú môcť začať pripájať postupne už od
1. apríla 2019, kedy on-line registračné pokladnice
začnú fungovať.

Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia
Novela zákona o sociálnom poistení zavádza
ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie.
Podobne ako zdravotné poisťovne bude Sociálna
poisťovňa vykonávať ročné zúčtovanie sociálneho
poistenia. Lehota na jeho vykonanie bude vždy
do 30. septembra nasledujúceho roku, resp. do 30.
októbra v prípade poistencov, ktorí si predĺžili lehotu
na podanie daňového priznania. Sociálna poisťovňa
vykoná ročné zúčtovanie prvýkrát v roku 2023 za
zúčtovacie obdobie roku 2022.

Minimálna mzda
Suma minimálnej mzdy na rok 2019 sa ustanovuje na
520 EUR mesačne, resp. 2,989 EUR za hodinu.

Príspevok na rekreáciu
 Novelou Zákonníka práce sa od 1. januára 2019
zavádza nový inštitút – príspevok na rekreáciu
zamestnancov. Cieľom je podpora cestovného ruchu
na Slovensku.
 Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako
49 zamestnancov, bude povinný poskytnúť
zamestnancovi, ktorý uňho pracuje na pracovný
pomer najmenej 24 mesiacov, príspevok na rekreáciu.
Príspevok sa poskytuje na žiadosť zamestnanca, t.j.
zamestnávateľ nemusí poskytnúť príspevok všetkým
zamestnancom, ale len tým, ktorí oň požiadajú.
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 Príspevok na rekreáciu sa
poskytuje v sume 55% výdavkov
zamestnanca na rekreáciu spojenú
s ubytovaním najmenej na 2 noci
na území Slovenskej republiky,
ale
tiež
na
organizované
viacdenné aktivity. Príspevok
sa tiež poskytuje na podujatia
počas školských prázdnin na
území Slovenskej republiky pre
dieťa zamestnanca navštevujúce
základnú školu alebo niektorý
z prvých štyroch ročníkov
osemročného gymnázia. Napr.
letné tábory.
 Maximálna výška príspevku
na rekreáciu je 275 EUR za
kalendárny rok. Ak zamestnanec
pracuje na kratší pracovný čas,
zníži sa táto suma v pomere
zodpovedajúcemu
kratšiemu
pracovnému času.

zamestnávateľovi
výdavky
najneskôr do 30 dní odo dňa
skončenia rekreácie predložením
všetkých dokladov. Príspevok
sa poskytne zamestnancovi v
najbližšom výplatnom termíne
na výplatu mzdy.
 Zamestnanec
môže
v
kalendárnom roku požiadať o
príspevok na rekreáciu len u
jedného zamestnávateľa.
 Príspevok
na
rekreáciu
bude daňovo zvýhodnený. U
zamestnanca bude oslobodený
od dane zo závislej činnosti
a u zamestnávateľa sa bude
považovať za daňový výdavok.

AUDITOR
v strednej Európe
AUDITOR je auditorskou a daňovo
poradenskou spoločnosťou s medzinárodným zameraním. Už 15 rokov
ponúka služby v oblasti auditu,
daňového poradenstva, mzdového
účtovníctva a personálnej agendy,
vedenia finančného účtovníctva a
podnikového poradenstva.
Prostredníctvom
partnerských
kancelárií v Českej republike a v
Rakúsku (tu pod menom Stöger
& Partner) poskytuje kompletné
poradenstvo v krajinách strednej
Európy. Členstvo v celosvetovej
sieti UHY International, ktorá
združuje nezávislé poradenské
spoločnosti z viac než 80 krajín
sveta, umožňuje efektívne riešiť
globálne poradenské aspekty.



 
  




 Príspevok na rekreáciu môže
poskytnúť zamestnancovi aj
zamestnávateľ, ktorý zamestnáva
menej ako 50 zamestnancov.
 Príspevok
na
rekreáciu
môže byť poskytnutý buď
formou rekreačného poukazu
alebo preplatením výdavkov
zamestnanca
na
rekreáciu.
V
druhom
prípade
je
zamestnanec povinný preukázať

Mag. Georg Stöger
medzinárodné daňové právo
Ivana Kováčová
mzdová legislatíva
Ing. Eva Lenorovičová
účtovníctvo
Ing. Jana Sadloňová
daňové poradenstvo

kancelária Bratislava
Fraňa Kráľa 35
811 05 Bratislava

Ing. Jana Sadloňová
Konateľka

T: +421 2 544 14 660
jana.sadlonova@auditor.eu

T: +421 2 544 14 660
bratislava@auditor.eu

Údaje zverejnené v tejto publikácii majú informatívny charakter a nenahrádzajú právne, ekonomické či daňové poradenstvo.
Poradenstvo vyžaduje znalosť konkrétnych prípadov a posúdenie všetkých relevantných skutočností. Za rozhodnutia, ktoré sa
užívateľ týchto stránok rozhodne urobiť na základe tohto materiálu, nepreberáme zodpovednosť
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