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  Plánované zmeny od 1. januára 2014 
 
 

Ani budúci rok sa nevyhneme významným 

zmenám daňových a účtovných predpisov. 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

predložilo koncom mája do medzirezortného 
pripomienkového konania niekoľko 

významných noviel, ktorých účinnosť je 
naplánovaná prevažne od 1. januára 2014.     

V  súčasnom období sú pripomienky 
k pripraveným novelám spracovávané 
Ministerstvom financií, pričom po ich 

zapracovaní budú novely predmetom 
ďalšieho schvaľovacieho procesu. V tomto 

vydaní newslettera uvádzame 
najvýznamnejšie navrhované zmeny zákonov 

týkajúcich sa daňovej a účtovnej oblasti. 

 

Novela zákona o dani z príjmov 

Zámerom novely zákona o dani z príjmov je 

prispieť k odstráneniu administratívnej 

náročnosti pre daňové subjekty, bojovať proti 

daňovým únikom a prispieť k zvýšeniu 

právnej istoty daňovníkov. 

 

 Navrhuje sa zjednotenie formy vedenia 

preukázateľných výdavkov daňovníkov 

prostredníctvom daňovej evidencie. Rušia 

sa doterajšie formy evidencií a zavádza sa 

jednotná daňová evidencia pre príjmy 

z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej 

činnosti, z prenájmu a z použitia diela 

a umeleckého výkonu. 

 

 Zavádza sa postupné znižovanie vstupnej 

ceny motorového vozidla pre účely 

výpočtu nepeňažného príjmu zamestnanca. 

V prvom roku použitia služobného 

motorového vozidla na súkromné účely 

zamestnanca sa tak ako doteraz zdaní 

zamestnancovi 1 % zo vstupnej ceny 

motorového vozidla. K zmene dôjde v 

ďalších rokoch použitia vozidla na 

súkromné účely, keď sa pri zdanení 

zamestnanca bude vychádzať zo vstupnej 

ceny vozidla každoročne zníženej       

o 12,5 %. 

 

 Podobným spôsobom ako je tvorba 

opravných položiek k neuhradeným 

pohľadávkam sa do základu dane budú 

priebežne zahrňovať aj neuhradené 

záväzky prípadne ich časti, a to v závislosti 

od počtu dní po ich splatnosti. V prípade 

záväzku viac ako 360, 720 alebo 1080 dní po 

splatnosti sa základ dane zvýši o 20%, 50% 

resp. 100% hodnoty záväzku. 

 

 Daňovníci, ktorí sú vo svojom prvom roku 

podnikania daňovníkmi len časť 

zdaňovacieho obdobia, budú platiť 

preddavky na daň z príjmov podľa 

skutočnej daňovej povinnosti vykázanej 

v daňovom priznaní. To znamená, že pre 

účely platenia preddavkov daňovníci už 

nebudú povinní dopočítať daňovú 

povinnosť na celé zdaňovacie obdobie resp. 

vychádzať z predpokladanej dane uvedenej 

v daňovom priznaní. 

 

 Ruší sa povinnosť oznámiť správcovi dane 

začatie a ukončenie nezahrňovania 

kurzových rozdielov do základu dane. 

Táto oznamovacia povinnosť sa nahradí 

povinnosťou vyznačenia uvedenej 

skutočnosti v daňovom priznaní. 
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 Zároveň sa vzhľadom na prijatie zákona 

o obmedzení platieb v hotovosti navrhuje 

zrušiť oznamovaciu povinnosť týkajúcu sa 

uskutočnených úhrad fyzickým osobám 

(tzv. „bonzácky paragraf“). 

 

 O odsúhlasenie metódy transferového 

oceňovania bude možné požiadať správcu 

dane najneskôr 60 dní pred začiatkom 

zdaňovacieho obdobia. Proti rozhodnutiu 

o odsúhlasení metódy transferového 

oceňovania sa nebude možné odvolať. 

 

 Zvyšuje sa hodnota propagačných 

predmetov uznaných za daňové výdavky 

na 17 EUR za kus, pričom sa upresňuje, že 

darčekové reklamné poukážky sa 

nepovažujú za propagačné predmety. 

 

 Za daňové výdavky sa nebudú považovať 

platby v prospech daňovníkov 

z nezmluvných štátov, ak si platiteľ príjmu 

nesplní povinnosť zraziť resp. zabezpečiť 

daň, v zákonnej lehote ju odviesť správcovi 

dane a zároveň ho o tejto skutočnosti 

informovať. Sadzba zrážkovej dane sa 

v prípade platieb v prospech daňovníkov 

z nezmluvných štátov zvyšuje zo 

súčasných 19% na 35%. 

 

 Rozširuje sa definícia stálej prevádzkarne, 

pričom sa pre ne zavádza povinnosť 

vychádzať pri stanovení základu dane 

z podvojného účtovníctva. 

 

Novela zákona o DPH 

Navrhované zmeny zákona o dani z pridanej 

hodnoty majú na jednej strane prispieť k boju 

proti daňovým podvodom a únikom, na 

druhej strane však niektoré z navrhovaných 

zmien zvýšia administratívnu záťaž platiteľov 

dane. 

 

 Zavádza sa nová povinnosť pre platiteľov 

dane podávať elektronickými 

prostriedkami kontrolný výkaz. 

V kontrolnom výkaze sa budú uvádzať       

údaje o jednotlivých daňových 

povinnostiach a jednotlivých odpočtoch 

platiteľa dane za dané zdaňovacie obdobie. 

Za nepodanie kontrolného výkazu budú 

platiteľovi dane hroziť vysoké sankcie. 

 

 V prípade podania dodatočného daňového 

priznania z dôvodu oneskoreného 

doručenia faktúry na intrakomunitárne 

nadobudnutie tovaru si budú môcť 

platitelia dane uplatniť v tomto 

dodatočnom priznaní odpočítanie dane, ak 

majú k dispozícii predmetnú faktúru. 

 

 Novelou sa rozširuje okruh subjektov 

povinných zložiť zábezpeku na DPH 

o subjekty, ktoré sa stali platiteľom DPH zo 

zákona (právni nástupcovia platiteľa, 

nadobúdatelia podniku, dodávatelia 

nehnuteľností) a o zdaniteľné osoby, ktoré 

zmenia typ registrácie (zo zahraničnej 

osoby na tuzemského platiteľa dane). 

 

 Zjednocuje sa lehota na podanie 

súhrnného výkazu s lehotou na podanie 

DPH priznania. Podľa novej právnej 

úpravy sa bude súhrnný výkaz podávať 

daňovému úradu v lehote do 25 dní po 

skončení daného obdobia. 

 

 Zahraničné osoby z iného členského štátu 

žiadajúce o vrátenie dane (nie 

prostredníctvom daňového priznania) 

budú môcť v žiadosti o vrátenie dane ako aj 

v ďalšej komunikácii so slovenskými 

daňovými úradmi používať anglický jazyk. 

 

 Pre účely zabezpečenia DPH pri dovoze 

tovaru, ktorý je určený na dodanie do iného 

členského štátu, bude možné preukázať 

zabezpečenie DPH nielen bankovou 

zárukou ale aj zárukou poskytnutou inými 

subjektmi ako bankami. 

 

 Novelou sa navrhuje odložiť účinnosť 

ustanovenia, ktorým sa malo zaviesť 

samozdanenie pre dovoz tovaru z tretích 

štátov z 1. januára 2014 na 1. január 2016.
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Novela daňového poriadku 

 Novelou daňového poriadku sa zavádza 

inštitút záväzného stanoviska, o vydanie 

ktorého budú môcť daňové subjekty 

požiadať Finančné riaditeľstvo. Poplatky za 

vydanie takéhoto záväzného stanoviska sa 

budú odvíjať od sumy obchodného 

prípadu, zložitosti stanoviska a od 

frekvencie jeho opakovania, pričom 

najnižšia výška poplatku bude 4 000 EUR 

a najvyššia 30 000 EUR. Účinnosť 

predmetného ustanovenia sa navrhuje na 1. 

september 2014. 

 

 Ďalšou navrhovanou zmenou účinnou ale 

od 1. januára 2014 je určenie procesného 

postupu pri mylne poukázaných platbách. 

Správca dane na žiadosť daňového 

subjektu, ktorý mylne poukázal platbu na 

účet iného daňového subjektu, preúčtuje 

túto mylnú platbu na jeho účet, ktorý mu 

správca dane pridelil na platbu dane. 

 

Novela zákona o účtovníctve 

 Z dôvodu zjednodušenia administratívnej 

náročnosti účtovných jednotiek sa 

s účinnosťou od 1. januára 2014 definuje 

mikro účtovná jednotka. Mikro účtovné 

jednotky budú namiesto riadnej účtovnej 

závierky zostavovať „skrátenú“ účtovnú 

závierku, ktorej rozsah bude len 8 strán 

(namiesto súčasných zhruba 45). Za mikro 

účtovnú jednotku bude považovaný 

subjekt, ktorý za závierkové aj za 

bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie neprekročí dve zo zákonom 

stanovených kritérií (suma majetku menej 

ako 350 000 EUR, čistý obrat menej ako 

700 000 EUR a počet zamestnancov menej 

ako 10). 

 

 K zjednodušeniu dochádza aj v oblasti 

vykonania inventarizácie. Po novom sa 

inventarizácia dlhodobého hmotného 

majetku má vykonávať jedenkrát za 4 roky 

a inventarizácia peňažných prostriedkov 

v hotovosti len ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka. 
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