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  Schválené zmeny od 1. januára 2014 
 
 

 

Ako už býva posledné roky zvykom, príchod 
Nového roka prináša so sebou zmeny 

v daňovej a účtovnej legislatíve. Ani v roku 
2014 sa slovenskí podnikatelia nevyhnú 

v tejto oblasti významným zmenám. 
V minulých vydaniach sme Vás informovali 

o navrhovaných novelách daňových 
a účtovných predpisov. V tomto vydaní by 
sme Vás chceli oboznámiť so zmenami, ktoré 

boli 17. októbra 2013 schválené parlamentom 
a po podpise prezidentom nadobudnú 

účinnosť 1. januára 2014. Očakáva sa, že 
parlamentom schválené novely zákonov 

prezident podpíše. 
  

Schválené zmeny zákona o DPH 

Prvou významnou novelou, ktorú schválil 

parlament na svojom zasadnutí 17. októbra 

2013 je novela zákona o DPH. Oproti pôvodne 

navrhovanému zneniu novely nedošlo k jej 

významnej zmene. Cieľom prijatých opatrení 

má byť hlavne posilnenie boja proti daňovým 

podvodom a únikom, tieto však so sebou 

prinesú aj zvýšenú administratívnu záťaž pre 

platiteľov dane. 

 

Najvýznamnejšou zmenou, ktorá bude platiť 

od 1. januára 2014 je zavedenie povinnosti pre 

platiteľov dane podávať spolu s daňovým 

priznaním k DPH kontrolný výkaz. 

Parlament schválil, že kontrolný výkaz sa 

bude podávať elektronickými prostriedkami 

vo formáte xml. Za nepodanie kontrolného 

výkazu budú platiteľovi dane hroziť vysoké 

sankcie, pri opakovanom porušení 

povinnosti predkladať kontrolný výkaz 

dokonca až zrušenie registrácie pre DPH. 

 

Novelou sa zmierňuje negatívny dopad, ak je 

platiteľ dane po prijatí faktúry za 

intrakomunitárne nadobudnutie tovaru 

povinný podať dodatočné DPH priznanie. 

Platiteľ dane bude mať podľa nového pravidla 

právo uplatniť odpočítanie dane v tom 

zdaňovacom období, za ktoré je povinný 

podať dodatočné DPH priznanie z titulu 

oneskoreného prijatia faktúry. 

 

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). 

 

Podľa novej právnej úpravy sa bude súhrnný 

výkaz podávať daňovému úradu elektronicky 

v lehote do 25 dní po skončení zdaňovacieho 

obdobia. Zjednocuje sa teda lehota na 

podanie súhrnného výkazu s lehotou na 

podanie DPH priznania. 

 

Pozitívom pre zahraničné osoby z iného 

členského štátu, ktoré žiadajú o vrátenie dane 

na Slovensku, je umožnenie používať v styku 

so slovenským daňovým úradom anglický 

jazyk (vyplnenie žiadosti o vrátenie dane ako 

aj ďalšia komunikácia). 

 

Slovenská republika 

november 2013 
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Ustanovenie týkajúce sa zabezpečenia DPH 

pri dovoze tovaru, ktorý je určený na dodanie 

do iného členského štátu, sa zosúlaďuje 

s colnými predpismi. Od 1. januára 2014 bude 

možné preukázať zabezpečenie DPH pri 

dovoze tovaru, za ktorým nasleduje 

intrakomunitárne dodanie tovaru, nielen 

bankovou zárukou ale aj zárukou 

poskytnutou inými subjektmi ako bankami. 

 

Parlament schválil odloženie účinnosti 

ustanovenia, ktorým sa malo zaviesť 

samozdanenie pre dovoz tovaru z tretích 

štátov z 1. januára 2014 na 1. január 2017. 

 

Schválené zmeny zákona o účtovníctve 

Okrem novely zákona o DPH schválil 

parlament na svojom zasadnutí 17. októbra 

2013 aj novelu zákona o účtovníctve. Oproti 

pôvodne navrhovanému zneniu novely však 

došlo k niektorým zmenám. Schvaľovacím 

procesom neprešli napríklad ustanovenia 

zavádzajúce povinnosť stálych prevádzkarní 

viesť podvojné účtovníctvo ani novo 

navrhované hranice sumy majetku a obratu 

pri posudzovaní povinnosti overiť účtovnú 

závierku audítorom. 

 

Novela zákona o účtovníctve z dôvodu 

zjednodušenia administratívnej náročnosti 

účtovných jednotiek zavádza s účinnosťou od 

1. januára 2014 pojem mikro účtovná 

jednotka. Za mikro účtovnú jednotku bude 

považovaný subjekt, ktorý sa tak rozhodne 

a ktorý zároveň za závierkové aj za 

bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie neprekročí dve zo zákonom 

stanovených podmienok (celková suma 

majetku menej ako 350 000 eur, čistý obrat 

menej ako 700 000 eur a počet zamestnancov 

menej ako 10). Mikro účtovné jednotky budú 

namiesto riadnej účtovnej závierky 

zostavovať „skrátenú“ účtovnú závierku. 

 

Za účelom odbúrania nadbytočných 

povinností pre účtovné jednotky sa mení 

periodicita  inventarizácie dlhodobého 

majetku a peňažných prostriedkov. Od 

1.januára 2014 sa inventarizácia dlhodobého 

hmotného majetku má vykonávať jedenkrát 

za štyri roky a inventarizácia peňažných 

prostriedkov v hotovosti len ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

 

 
 

 

For more than 10 years 
on the Slovak market. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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. 

AUDITOR je audítorskou a daňovo poradenskou spoločnosťou s medzinárodným zameraním. Už viac ako 10 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. 
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