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NAJVÝZNAMNEJŠIE LEGISLATÍVNE ZMENY ZA ROK 2018 
Z POHĽADU PRIAMYCH DANÍ 
 

V tomto vydaní Mailingu BMB Partners by sme Vám chceli ponúknuť 
prehľad najvýznamnejších legislatívnych zmien so zameraním na priame 

dane a odvody, schválených počas roku 2018 alebo ešte v procese 
schvaľovania s plánovanou účinnosťou od 2019 a neskôr. Mnohé zmeny 
boli prijaté cez nepriame novely iných zákonov. Aj keď tento rok nemáme 
v legislatívnom procese konkrétny vládny návrh Zákona o dani z príjmov, 
zaznamenaných zmien v oblasti dane z príjmov je mnoho. 

 
 
ZDAŇOVANIE VIRTUÁLNYCH MIEN 
 
V oblasti zdaňovania virtuálnych mien došlo k doplneniu ustanovení do 
Zákona o účtovníctve a Zákona o dani z príjmov ohľadom spôsobu ich 
ocenenia ako aj samotného zdaňovania. Zdaňuje sa príjem z predaja 

virtuálnej meny. Samotný príjem z vyťaženia ani z povinnosti precenenia 
na reálnu hodnotu nie je súčasťou základu dane. Za príjem z predaja 
virtuálnej meny sa považuje aj príjem dosiahnutý pri výmene virtuálnej 
meny za majetok, za inú virtuálnu menu alebo za poskytnutie služby, ako 

aj odplatný prevod virtuálnej meny. Pri fyzických osobách sa príjem z jej 
predaja považuje za ostatný príjem podľa §8 ZDP. V oboch prípadoch 

(fyzické aj právnické osoby) nie je možné dosiahnuť daňovo efektívnu 
stratu, uplatnenie výdavkov je možné len do výšky príjmov z predaja. 
 
 
REKREAČNÝ POUKAZ PRE ZAMESTNANCOV 
 
Novinkou sú aj príspevky na rekreáciu zamestnancov, tzv. „rekreačné 

poukazy“ s účinnosťou od 1.1.2019. Príspevok na rekreáciu bude povinný 
na žiadosť zamestnanca (po odpracovaní najmenej 24 mesiacov) 
poskytnúť zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. 
V prípade počtu zamestnancov menej ako 50 bude príspevok dobrovoľný. 
Zamestnávateľ bude povinný prispievať zamestnancovi na rekreáciu v 
sume 55% výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 eur za 
kalendárny rok. Príspevok na rekreáciu sa poskytne vo forme rekreačného 

poukazu, ktorý by mal fungovať obdobne ako stravovacie poukážky, alebo 

preplatením skutočných výdavkov zamestnancovi. Príspevok na rekreáciu 
zamestnancov v zmysle Zákonníka práce sa zaraďuje do kategórie 
príjmov, ktoré nie sú predmetom dane v rámci príjmov zo závislej 
činnosti, a zároveň sa zaraďujú do daňových výdavkov pre účely dane z 
príjmov právnickej osoby. Pri poskytnutí uvedeného príspevku na 

rekreáciu nie je možné uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na 
kúpeľnú starostlivosť. Taktiež je možné použiť sociálny fond v prípade 
poskytnutia tohto benefitu nad rozsah podmienok Zákonníka práce. 
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13. A 14. PLAT A ZMENY V ODMEŇOVANÍ ZA PRÁCU CEZ SVIATOK, 
VÍKEND ČI NOC 
 

Počas roka boli doplnené aj ustanovenia o dobrovoľnom trinástom a 
štrnástom plate, tzv. príspevok pri príležitosti obdobia letných dovoleniek 

(vyplatený v júni) a pri príležitosti vianočných sviatkov (vyplatený v 
decembri). Do výšky 500 EUR by mala byť takáto odmena oslobodená 
postupne od zdravotných aj sociálnych odvodov, ako aj od dane z príjmov 
(kompletné oslobodenie do 500 EUR od odvodov aj dane by malo nastať 
až pri výplate v 2021).  

 
Pre uplatnenie oslobodenia je potrebné dodržať zákonom predpísané 
predpoklady: zamestnanec odpracoval najmenej 24 mesiacov (13. plat) 
resp. 48 mesiacov (14. plat); 13ty a 14ty plat musí dosahovať výšku 
najmenej priemerného mesačného zárobku ako aj podmienené vyplatenie 
13. platu pre možnosť uplatnenia oslobodenia pri 14. plate. 
 

Vyššie uvedená novela zákonníka práce upravila aj legislatívne 
podmienky odmeňovania za prácu cez sviatok, víkend či noc. Od 1.5.2019 
by malo dôjsť k zmene výšky mzdového zvýhodnenia vzhľadom k 
skončeniu platnosti prechodného ustanovenia stanovujúce výšku do 

30.4.2019. 
 

 
DVOJNÁSOBNÁ VÝŠKA DAŇOVÉHO BONUSU 
 
Poslanecká novela zaviedla dvojnásobnú výšku sumy daňového bonusu 
na každé vyživované dieťa do 6. roku veku, ktoré žije s daňovníkom v 
domácnosti. Konkrétne ide o zvýšenie výšky daňového bonusu o 22,17 
EUR mesačne na každé takto vyživované dieťa od apríla 2019. 

 
 
ROČNÉ ZÚČTOVANIE SOCIÁLNEHO POISTENIA 
 
Veľké novinky sú aj v sociálnom poistení, kde sa zavádza inštitút ročného 
zúčtovania (RZ) poisteného v sociálnom poistení, ktoré bude vykonávať 
Sociálna poisťovňa po vzore zdravotných poisťovní, pričom prvé RZ by 

malo byť vykonané za rok 2022. 

 
Preddavky na poistné a RZ sa týka nemocenského, starobného, 
invalidného, poistného v nezamestnanosti a poistného do rezervného 
fondu. Úrazové a garančné poistenie sa bude spravovať ako doteraz, t.z. 
nebude súčasťou RZ. RZ bude Sociálna poisťovňa vykonávať pre 

poistenca zamestnanca, zamestnávateľa (na základe výsledkov ročného 
zúčtovania zamestnancov) a povinne poistenú SZČO. V tomto ohľade sa 
navrhuje tiež zrušiť maximálny mesačný vymeriavací základ, zároveň 
však zaviesť inštitút maximálneho ročného vymeriavacieho základu s 
výnimkou úrazového poistenia. V prípade poistného kratšieho ako rok 
dôjde k pomernému maximálnemu vymeriavaciemu základu. 



  

 

 
 

  STRANA   3/5                                                                  December  2018 

OBSAH 
 
STRANA 1 

Zdaňovanie virtuálnych 
mien  

 
Rekreačný poukaz pre 
zamestnancov 
 
STRANA 2 

13. a 14. plat a zmeny 
v odmeňovaní za prácu cez 
sviatok, víkend či noc 
 
Dvojnásobná výška 
daňového bonusu 
 

Ročné zúčtovanie sociálneho 
poistenia 
 
STRANA 3 

Nové oslobodenie 
príjmov zo závislej 

činnosti 
 
Úpravy základu dane 
v prípade ÚZ podľa IFRS 
(IFRS 9, IFRS 15, IFRS 
16) 
 

STRANA 4 
Duálne vzdelávanie 
 
Daň z poistenia 
 
Osobitný odvod obchodných 
reťazcov 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NOVÉ OSLOBODENIE PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 
 
V prípade nepeňažného plnenia poskytovania ubytovania zamestnancovi 

môže byť po splnení zákonom stanovených podmienok toto plnenie do 
maximálnej výšky 60 EUR mesačne od dane oslobodené na úrovni 

zamestnanca, zároveň daňovým výdavkom na úrovni spoločnosti. Túto 
zmenu by malo byť možné uplatniť už za rok 2018 v rámci ročného 
zúčtovania preddavkov alebo podaním daňového priznania k dani z 
príjmov fyzických osôb. Pre účely sociálneho poistenia sa však toto 
plnenie ako súčasť vymeriavacieho základu zamestnanca považovať bude, 

s cieľom zamedzenia spätnej reparácie. 
 
 
ÚPRAVY ZÁKLADU DANE V PRÍPADE ÚZ PODĽA 
MEDZINÁRODNÝCH ŠTANDARDOV (IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16) 
 

Navrhovaná zmena sa týka úpravy základu dane v prípade zmeny 
účtovnej metódy u subjektov účtujúcich podľa medzinárodných 
štandardov pre finančné výkazníctvo a postupujúcich pri výpočte základu 
dane podľa §17 ods. 1 písm. c), t.z. len pre subjekty postupujúce podľa 
prevodového mostíka. Taktiež sa dopĺňa, že súčasťou základu dane pri 

realizácii finančného majetku bude aj úprava základu dane v nadväznosti 
na zmenu účtovnej metódy, ktorá sa nerealizovala v zdaňovacom období 
prvotného uplatnenia IFRS 9. Následne pri realizácii finančného majetku 
sa pri uplatňovaní daňového výdavku bude vychádzať z takto precenenej 
vstupnej ceny finančného majetku. (okrem finančného majetku 
oslobodeného pri predaji podľa §13c ZDP). 

 
Od 1.1.2018 nadobudol platnosť aj medzinárodný štandard IFRS 15 - 
Výnosy so zmlúv so zákazníkmi. Štandard upravuje hlavne vykazovanie 
tržieb v čase, čo by mohlo mať vplyv na vykázanie základu dane za rok 
2018. Odporúčame previerku existujúcich kontraktov, aby boli tržby za 
rok 2018 vykázané v správnej výške a v správnom období.  
 

Novinkou v medzinárodných štandardoch bude od 1.1.2019 aj IFRS 16 - 
Lízingy, ktorý nahrádza existujúci IAS 17. Štandard výrazne mení 
vykazovanie operatívneho nájmu na strane nájomcu. Spoločnosť už 
nebude vykazovať náklady na služby predstavujúce operatívny nájom, ale 

odpis práva na užívanie a finančný náklad. Táto zmena ovplyvní finančné 
ukazovatele spoločnosti ako napr. prevádzkový zisk či ukazovateľ 
EBITDA. V súvahe sa vykáže majetok (právo na užívanie) a na strane 

pasív záväzok z lízingu. V prípade operatívneho nájmu nehnuteľností 
alebo výrobných strojov tak do súvahy spoločnosti pribudnú významné 
položky, preto odporúčame detailnú previerku zmlúv týkajúcich sa 
nájomných vzťahov.  
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DUÁLNE VZDELÁVANIE 
 
Zmenami počas roka prešlo aj duálne vzdelávanie. Uznanie pracovných a 

sociálnych výdavkov zamestnávateľa do daňových výdavkov sa rozširuje 
o výdavky zamestnávateľa na praktické vyučovanie vrátane nákladov nad 

rámec normatívnych prostriedkov poskytnutých škole. Zároveň sa 
vypustila horná hranica 100 % odmeny za produktívnu prácu s cieľom 
motivovať žiakov ešte vo vyššej miere zúčastňovať sa praktického 
vyučovania u konkrétneho zamestnávateľa.  
 

Ďalšou novinkou je aj akceptácia nákladov na nákup dlhodobého majetku 
ako daňovo uznaných výdavkov bez ohľadu na to, či ide o zmluvu v 
duálnom systéme vzdelávania alebo o zmluvu o poskytovaní praktického 
vyučovania, samozrejme uplatnenie do daňových výdavkov nastane vo 
forme odpisov.  
 
 

DAŇ Z POISTENIA 
 
Už v lete vyšiel v Zbierke zákonov nový zákona o dani poistenia. Daň z 
poistenia sa zavádza v stanovených prípadoch neživotného poistenia, ak 

poistné riziko je na Slovenku, a to vo výške 8% zo sumy poistného. Túto 
daň odvádza primárne poisťovňa, pričom daňovníkom môže byť aj 

poistník, ak poistné platil zahraničnej poisťovni bez pobočky v SR alebo 
právnická osoba, ktorej sú preúčtované náklady na poistné, napr. ak za 
neho uzavrela v zahraničí poistku jeho materská spoločnosť a táto mu 
sumu poistného preúčtovala. Okrem podávania daňového priznania je 
platiteľ povinný viesť aj záznamy. Z pohľadu dane z príjmov pôjde o 
daňový výdavok podliehajúci podmienke zaplatenia. 
 

 
OSOBITNÝ ODVOD OBCHODNÝCH REŤAZCOV 
 
Novou daňou by sa dal chápať aj schválený kontroverzný osobitný odvod 
obchodných reťazcov v potravinárskom priemysle. Tento odvod 
predpokladá 2,5% sadzbu, základom pre výpočet odvodu je čistý obrat, 
odvodové obdobie je trojmesačné a minimálna suma odvodu 5.000 EUR.  

 

Vzhľadom na diskriminačný charakter tohto odvodu (cieli na veľké 
nadnárodné reťazce) a už existujúcu judikatúru ESD očakávame, že bude 
právne napadnutý a neskôr zrušený. 
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Ak by Vás v akejkoľvek z uvedených oblastí zaujímali detailnejšie 
informácie, alebo plánujete zaviesť uvedené inštitúty do praxe, sme Vám 
radi k dispozícii. 
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Partner                       Manager 
                                                        

 

BMB Partners 

Zámocká 34 

81101 Bratislava 

T +421 2 212 99 000 
M bmb@bmb.sk 

www.bmb.sk 

www.taxand.com 
 

Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy. Aj keď 

zostavovaniu tohto materiálu bola venovaná profesionálna pozornosť, 

spoločnosť BMB Partners neprijíma žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby 

či nepresnosti, ani nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe 

spoliehania sa na tieto informácie. V každom prípade odporúčame vyžiadať 

si pre konkrétnu problematiku odbornú radu. 


