Zmeny v odpisovaní majetku a ďalšie novinky v oblasti daní
Zmeny v odpisovaní majetku
S účinnosťou od 1. januára 2012 došlo k zmenám v odpisovaní majetku obstaraného formou
finančného prenájmu, na základe ktorých sa zrušili rozdiely v odpisovaní majetku v závislosti
od spôsobu jeho obstarania. Daňovníci, ktorí po 1. januári 2012 obstarali majetok formou finančného
prenájmu, už nemohli tento majetok odpisovať rovnomerne počas celej doby prenájmu. Zrušila sa
teda možnosť odpísať uvedený majetok rýchlejšie ako pri rovnomernom alebo zrýchlenom spôsobe
odpisovania. Daňovník, ktorý obstaral majetok formou finančného prenájmu po 1. januári 2012,
zaradil tento majetok do jednej zo štyroch odpisových skupín podľa prílohy č. 1 zákona o dani
z príjmov. Takto zaradený majetok odpisuje daňovník rovnako ako majetok obstaraný bežným
spôsobom.
Uvedený spôsob odpisovania majetku obstaraného formou finančného prenájmu ostal v platnosti len
dva mesiace. Novelizáciou zákona o dani z príjmov sa hmotný majetok obstaraný formou
finančného prenájmu bude opäť odpisovať spôsobom, ktorý platil do 31. decembra 2011. Daňovník,
ktorý obstará majetok formou finančného prenájmu po 1. marci 2012, bude tento majetok odpisovať
rovnomerne počas celej doby prenájmu.
V súvislosti so zmenami v odpisovaní majetku obstaraného formou finančného prenájmu v priebehu
prvých dvoch mesiacov roku 2012 bude zo strany Ministerstva financií prípadne Finančného
riaditeľstva vydané usmernenie, ktoré bližšie upraví spôsob odpisovania majetku nadobudnutého
v tomto období.
Pomerné odpisovanie hmotného majetku v prvom roku odpisovania, ktoré bolo zavedené
s účinnosťou od 1. januára 2012, ostalo nezmenené aj po 1. marci 2012. Ak teda daňovník v priebehu
roku 2012 obstará hmotný majetok bežným spôsobom, bude môcť v prvom roku odpisovania uplatniť
len pomernú časť ročného daňového odpisu pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov, počas
ktorých sa majetok používal na podnikanie (do konca roku 2011 bolo možné daňovo uplatniť celý
ročný odpis).
Zmeny v elektronickom podávaní
Dňa 1. apríla 2012 malo vstúpiť do platnosti ustanovenie daňového poriadku, podľa ktorého podania
daňovému a colnému orgánu od platiteľov DPH, daňových poradcov, advokátov a iných zástupcov
zastupujúcich daňový subjekt, mali byť vykonané výlučne elektronicky. Povinnosť podávania
dokumentov elektronicky nakoniec nevstúpi do platnosti 1. apríla 2012, ale posúva sa až na 1. január
2013.
Pomôcka k plateniu daní na nové čísla účtov
V súvislosti so zmenami v platení daní od 1. januára 2012 bolo každému daňovému subjektu
pridelené jeho vlastné číslo účtu, na ktoré má poukazovať platby správcovi dane. Finančné
riaditeľstvo na svojej internetovej stránke sprístupnilo interaktívnu aplikáciu na pomoc daňovým
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subjektom, ktorá slúži na zistenie jedinečného individuálneho čísla účtu a variabilného symbolu
pre úhradu príslušnej platby dane.
Demontáž deliacej mriežky z vozidiel kategórie N1
Novela zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách účinná
od 1. marca 2012 prináša pozitívnu zmenu pre prevádzkovateľov motorových vozidiel kategórie N1,
ktorí si z dôvodu, aby si mohli pri nákupe motorového vozidla uplatniť odpočet DPH, dali do auta
namontovať deliacu priečku (resp. kúpili auto touto mriežkou už vybavené). Prevádzkovatelia
takýchto vozidiel si môžu podľa nových pravidiel dať odstrániť priečkový systém na ochranu osôb
pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z posunu batožiny do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
a to bez toho, aby absolvovali zložitý administratívny proces prestavby automobilu na kategóriu M1.
Pred odstránením priečky však musia prevádzkovatelia písomne požiadať obvodný úrad dopravy
o zápis zmeny. Následne musia nechať zapísať tieto zmeny na aj v osvedčení k vozidlu. V súčasnosti
si daňovníci môžu uplatniť právo na odpočítanie DPH nielen z nákupu nákladných motorových
vozidiel vrátane kategórie N1, ale aj zo všetkých osobných motorových vozidiel.
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