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Najpozitívnejšou správou posledného štvrťroka je novela zákona o dani 
z príjmov, schválená slovenským parlamentom začiatkom septembra. 
S potešením môžeme potvrdiť, že všetky pro-podnikateľsky 

orientované zmeny, o ktorých sme vás informovali v predchádzajúcom 

vydaní BMB Newsfiltra, boli dňa 11.9. parlamentom schválené v riadnom 
legislatívnom procese, navyše v rekordnom predstihu: viac než 3 mesiace 
pred dátumom účinnosti (1.1.2020), takže subjekty majú dostatok času 
na daňové plánovanie. Cez poslanecký návrh bolo navyše 19.9. 
schválené zníženie sadzby dane z príjmu z 21% na 15% pre malých 
podnikateľov, týkať sa bude nielen firiem, ale aj všetkých živnostníkov a 

SZČO, ktorých ročný obrat je do 100 TEUR. 
 
Pod TOP 1 vám v tomto jesennom vydaní Newsfiltra kolegyne Petra a 
Katka podrobnejšie vysvetlia najväčší prínos novely pre firmy, ktorým je 
definitívne zvýšenie tzv. super-odpočtu pre výskum a vývoj až na 200% 
oprávnených nákladov. Inými slovami, štát podnikateľom cez túto úľavu 
vráti vyše 40% z výdavkov na inovácie. 

 
Informovať vás budeme aj o pripravovanej novele zákona o správe daní 

(TOP 2) a zhrnieme aj najdôležitejšie skúsenosti s e-kasou, ktorá bola 
zavedená do praxe v lete (TOP3).   
 
Z medzinárodných noviniek dávame do pozornosti: 

 
• aktuálny vývoj v digitálnej dani (TOP 4),  

 
• štatistiku EK k počtu a priebehu nadnárodných daňových 

sporov zverejnenú v auguste (TOP 5), 
 

• nové pravidlá pre archiváciu a spracovanie údajov zohľadňujúce 

technologický pokrok (6), 
 

• daňové aspekty BREXITU, ak bude k 31.10.2019 (7), 
 

• Arbitrážnu smernicu účinnú od 1.7.2019 (8).  

 
Stručne vás budeme informovať aj o zmenách očakávaných v najbližších 

mesiacoch na Slovensku, vrátane minimálnej mzdy a povinnosti zápisu 
konečného užívateľa výhod do obchodného registra pre právne subjekty 
do konca decembra. 
 
TOP 1: SUPERODPOČET NÁKLADOV NA VÝSKUM A VÝVOJ  
 

Superodpočet nákladov na výskum a vývoj sa zvyšuje až na 200%. 
Vzhľadom na pomerne nízku administratívnu záťaž v porovnaní 
s inými formami daňových úľav a zaujímavú možnosť daňovej 
optimalizácie by táto zmena mala priniesť opätovný nárast počtu 
podnikateľov, ktorí inovujú a uplatňujú si túto úľavu.  
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Možnosť uplatňovať superodpočet máme na Slovensku od roku 2015, 
avšak podmienky, ktoré prináša novela, sú výrazne atraktívnejšie. 
 

Ako správne postupovať pri uplatňovaní superodpočtu? 

 
Na úvod je potrebné identifikovať a technicky posúdiť jednotlivé parametre 
projektov, na ktoré by si mohla spoločnosť úľavu uplatniť. Skúma sa tzv. 
prvok novátorstva resp. inovácie, ktorého prítomnosť je podľa OECD 
Frascati Manuálu základným kritériom na rozlíšenie výskumu a vývoja od 
príbuzných činností.  

Spoločnosť by mala preukázať, v čom sa ich produkt, technológia alebo 
postup líši od bežne vyrábaných produktov a technológií, najmä v čom je 
inovatívny. Vzhľadom na charakteristiky výskumu a vývoja nárok na 
uplatnenie odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj nezaniká v 
prípade neúspešného projektu, ak si daňovník neúspešné výsledky 
projektu vyhodnotí a zdôvodní, ide o jeden z dôkazov inovácie, ktorá 
zahŕňa aj prvok neistoty. 

 
Dokumentácia 

 
Spoločnosť má v súvislosti so superodpočtom povinnosť vypracovať 
dokumentáciu, tzv. „Projekt“, v ktorom je uvedený predmet výskumu 
a vývoja a základné informácie o daňovníkovi, dátum začiatku a ukončenia 

realizácie a predpokladané výdavky. Detailné požiadavky na obsah  
upravuje paragraf 30c) ods. 7 zákona o dani z príjmov. 
Projekt výskumu a vývoja musí byť podpísaný do lehoty na podanie 
daňového priznania osobou oprávnenou konať za spoločnosť. Toto je 
výrazné zjednodušenie, nakoľko pred novelou mal byť projekt podpísaný 
pred začatím jeho realizácie. 
 

Verejné zoznamy 
 
V súvislosti s podporou výskumu a vývoja Finančné riaditeľstvo SR do 
troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po uplynutí lehoty na podanie 
daňového priznania zverejní v zozname daňových subjektov informácie o 

daňovníkovi, ktorý si pri realizácii projektu výskumu a vývoja uplatnil 
odpočet, a to konkrétne: identifikačné údaje spoločnosti, výšku 

uplatneného odpočtu a zdaňovacie obdobie jeho uplatnenia, dátum 
začiatku realizácie projektu výskumu a vývoja, ciele projektu, ktoré sú 
dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení. 
Zoznam daňových subjektov, ktorí si uplatnili odpočet výdavkov na 
výskum a vývoj za jednotlivé zdaňovacie obdobia, zverejňuje portál 
Finančnej správy Slovenskej republiky v sekcii Informačné zoznamy. 

 
Za posledné zverejnené zdaňovacie obdobie roka 2018 eviduje finančná 
správa len po podaní priznaní k 31.3.2019 až 160 daňovníkov 
uplatňujúcich tento odpočet, ďalší pribudnú po doplnení tých subjektov, 
ktoré mali odklad priznaní do konca júna.  
 

https://www.oecd.org/publications/frascati-manual-2015-9789264239012-en.htm
https://www.oecd.org/publications/frascati-manual-2015-9789264239012-en.htm
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Prehľad troch spoločností s doteraz zverejneným najväčším objemom 
uplatnených výdavkov na výskum a vývoj v rokoch 2017 a 2018: 
 

Spoločnosť 
  

Superodpočet (v TEUR) TOP 3 
  

Rok 2018* 

MTS, spol. s r.o. 14 991    

Telegrafia, a.s. 12 441   

Sygic a. s. 10 323   

Rok 2017 

U. S. Steel Košice, s.r.o. 18 472   

TATRAVAGÓNKA a.s. 2 211   

Continental Automotive Systems Slovakia 
sro 

 1 509    

 

Analýza vývoja uplatňovania superodpočtu za obdobie 2015-2018: 

 

Rok  2018 2017 2016 2015 

počet spoločností 160* 163 112 83 

odpočet nákladov na výskum a 
vývoj (v mil. EUR) 105 40,1 16,5 9,2 

daňová úspora (v mil. EUR) ** 22,0 8,4 3,6 2,0 

 
 

 

 
Zdroj: Finančná správa SR 
*údaje zverejnené k 28.6.2019 
** sadzba dane z príjmov: 21% v r. 2017 a 2018; 22% v r 2015 a 2016 
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Lehoty a prenos neuplatnenej časti superodpočtu 
 
Lehota na prenos neuplatnenej časti superodpočtu, ktorý nemohol byť 

uplatnený z dôvodu záporného základu dane, sa novelou predlžuje zo 4 

na 5 zdaňovacích období od obdobia, v ktorom prvýkrát vznikol nárok 
na odpočet. Podmienkou uplatnenia stále zostáva kladný základ dane.  
Informácie o ďalších úľavách, porovnanie s novým superodpočtom ako aj 
príklady vám prinesieme v najbližších mesiacoch v špeciálnom prehľade. 
 
TOP 2 : NÁVRH NOVELY DAŇOVÉHO PORIADKU 

 
V auguste schválila vláda SR návrh novely daňového poriadku, ktorej 
cieľom je najmä zníženie administratívnej záťaže podnikateľských 
subjektov a ich podpora. V praxi by mohli pomôcť najmä nasledovné 
opatrenia: 
 

• možnosť upustiť od úradne overeného prekladu, ak sa v konaniach 

vyžaduje slovenský jazyk, 
• v prípade povinnej elektronickej komunikácie sa v novele navrhuje 

akceptovať aj iné formy podania (ÚPVS alebo papierová forma), 
• v prípade vzájomného prekrývania sa plných mocí má nová plná 

moc vždy nahradiť predchádzajúcu v takom rozsahu, v akom sa 
prekrývajú (podľa našej skúsenosti správcovia dane toto pravidlo 

už čiastočne akceptujú), 
• od 1.1.2021 sa navrhuje zrušenie rôznych nadbytočných 

povinností, napr. registrácia pre daň z príjmov právnických osôb 
alebo zmeny údajov, ak sú už nahlásené inej inštitúcii, 

• navrhuje sa znížiť pokutu za drobné porušenie povinností, napr. za 
neskoré podanie výkazu alebo vystavenie faktúry, zo 60 na 30 eur. 

 

Okrem uvedených zmien si bude treba dať pozor na tieto zmeny, z ktorých 
väčšina by mohla byť účinná od 1.1.2020: 
 

• priebeh daňových kontrol (predĺženie lehôt a rozšírenie ich 
rozsahu),  

• skrátenie lehoty na odklad daňových splátok z 5 na 2 roky, 
• úprava ustanovení pre konkurz, reštrukturalizáciu, exekúcie a iné. 

 
TOP 3: E-KASA BEŽÍ, ÚRADY BUDÚ DO KONCA ROKA PRÍVETIVÉ 
 
Podľa novely Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej 
registračnej pokladnice boli subjekty povinné do 30.06.2019 požiadať 
o pridelenie kódu eKasa klient (platí pre ORP – online registračné 

pokladnice aj VRP – virtuálne registračné pokladnice). Daňové kódy 
doterajších pokladníc (ERP) sa automaticky zrušili.  
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Schválené prechodné ustanovenie z júna 2019 však zabezpečilo: 
 

• podnikatelia môžu naďalej účtovať tržby na starých typoch 

pokladníc ERP so zrušeným DKP (daňový kód pokladnice), 

• finančná správa nebude pokutovať za nepoužívanie eKasy 
do 31.12.2019, 

• POZOR: schválené prechodné ustanovenie sa týka iba 
neudeľovania pokút, neplatí pre používanie eKasy, 

• odklad pre udeľovanie pokút sa vzťahuje iba na subjekty, ktoré do 
30.06.2019 požiadali o kód eKasy pre ORP, ale ešte im nebola 

dodaná výrobcom, ktorý má schválené certifikované riešenie 
softvéru, 

• pre VRP odklad pokút neplatí a subjekty sú povinné používať VRP 
od 01.07.2019. 

 
Finančná správa eviduje tržbu podľa poslednej dostupnej evidencie zo 
septembra 2019 cez online pripojenie u viac ako 121 000 dostupných 

pokladníc. V aktuálnom čase však finančná správa konštatuje úroveň 
maximálne 50 % pripojených pokladníc z celkového očakávaného počtu. 

 
Od spustenia systému prebehlo takmer 700 kontrol. Porušenia boli zistené 
vo viac ako 60 % skúmaných prípadoch. Sankcie boli sumárne udelené 
v približnej sume 380 000 €. 

 
Zdroj: Finančná správa SR 
*údaje zverejnené k dátumu 12.9.2019 

TOP 4: AKTUÁLNY VÝVOJ V DIGITÁLNEJ DANI 
 
Nakoľko sa v EÚ začiatkom roka nepodarilo schváliť jednotný návrh 
digitálnej dane (3% z tržieb technologických gigantov) a na alternatívnom 
spoločnom riešení sa následne nedohodli ani lídri G20, niektoré krajiny 

prijali unilaterálne opatrenia. Sadzby dane aj rozsah sú v jednotlivých 
krajinách nateraz rôzne, Rakúsko zaviedlo 5% z online tržieb a Česko 
dokonca 7% z tržieb za reklamu. Doteraz najostrejšiu reakciu vyvolalo 

jednostranné zavedenie 3% dane z digitálnych služieb vo Francúzsku, 
ktorá bola schválená parlamentom v júli tohto roka a má aj ľudovú skratku 
GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). Niet divu, že Americká vláda 
na oplátku hrozí preverovaním francúzskych firiem. Myslíme, že Slovensko 

a Nemecko zvolilo rozumnú cestu: trpezlivo čaká na výsledky rokovaní 
OECD a G20. Fakty aj tak hovoria sami za seba: podľa štúdie EK je 
priemerná sadzba efektívnej dane, ktorú technologickí giganti platia, len 
9%, teda menej ako polovica v porovnaní s 23% v tradičných sektoroch.  
 
Zástupcovia OECD vrátane USA a Francúzska sa na konferencii IFA tento 
mesiac v Londýne zhodli, že do konca roka treba uzatvoriť multilaterálnu 

dohodu, ktorá bude konsenzom a zohľadní aj americké návrhy ohľadne 
kompromisného minimálneho zdanenia ziskov.  
 
 

https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2141_en.htm
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TOP 5: ŠTATISTIKA APA A MAP ZVEREJNENÁ EK V AUGUSTE 
 
Ako mnohí z expertov očakávali, projekt BEPS spustený OECD a G20 

prináša nielen viac peňazí do štátnych rozpočtov, ale aj nárast sporov z 

dôvodu líšiacich sa názorov daňových úradov jednotlivých krajín. Priamym 
dôsledkom tohto vývoja je aj zvýšenie počtu procesných bilaterálnych 
konaní, či už formou APA alebo MAP. 
 
MAP 

Pozitívnou správou je, že v EÚ bolo v roku 2018 ukončených až 674 

konaní, čo je 34% z celkového počtu, oproti 28% v roku 2017. Priemerný 
čas potrebný na dokončenie jedného MAP sa však predĺžil z 27 na 31 
mesiacov. 

APA 
 
V rámci EÚ bolo ku koncu roka 2018 evidovaných 726 dohôd, čo je 

v porovnaní s rokom 2017 (902 dohôd) pokles. Podiel bilaterálnych a 

multilaterálnych APA na celkovom počte však narástol, a to z 10% 
v roku 2017 na 16% v roku 2018. Daňové subjekty teda začínajú 
uprednostňovať nadnárodné dohody s daňovou správou, keďže im 
zabezpečujú viac právnej istoty. 

Priemerný čas potrebný na dohodu vo forme APA zostal v rámci EU na 

úrovni 32 mesiacov. 

Kompletnú štatistiku EK z júla 2019 nájdete na tomto linku.  
 
STRUČNE 
 
6. NOVÉ PRAVIDLÁ PRE ARCHIVÁCIU ZOHĽADŇUJÚCE 
TECHNOLOGICKÝ POKROK  

 

Nemecké ministerstvo financií vydalo v júli usmernenie, ktoré pre 
nemeckých podnikateľov zjednodušuje proces záznamov aj archivovania 
dokladov, zohľadňuje dynamický technologický pokrok a prináša väčšiu 
právnu istotu. Usmernenie bolo medzičasom odvolané a ešte sa bude 
schvaľovať. Medzi najdôležitejšie pravidlá, ktoré očakávame, že budú 

aplikovateľné aj na Slovensku, patrí explicitné akceptovanie skenov 
alebo digitálnych fotografií vrátane použitia smartphonov za 
podmienky, že je preukázateľne zachovaný obsah aj čitateľnosť (v praxi 
akceptujú už dnes aj niektorí daňoví kontrolóri na Slovensku) a používanie 
cloudových riešení v zahraničí pre účely spracovania a ukladania údajov 
vrátane účtovných kníh. 
 

Vzhľadom na veľkú závislosť slovenského hospodárstva od nemeckého 
a doterajšiu prax očakávame, že obdobný koncept, či už formálny alebo 
neformálny, sa dá očakávať aj na Slovensku. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/statistics-apas-and-maps-eu_en
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7. DAŇOVÉ ASPEKTY BREXITU K 31.10.2019 
 
Avizovaný dátum odchodu Veľkej Británie z EÚ, t.j. 31.10.2019, sa 

nezadržateľne blíži, pričom stále pretrváva neistota v otázke budúceho 

usporiadania vzťahov medzi Britániou a EÚ. V každom prípade je 
potrebné, aby sa spoločnosti pripravili na daňové dôsledky Brexitu.  
 
V oblasti priamych daní sa síce väčšina daňovej legislatívy prijíma na 
národnej úrovni, neuplatňovanie smerníc EÚ však bude mať dôsledky 
v oblasti zrážkovej dane. Naopak, zvýši sa význam bilaterálnych zmlúv 

o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorených medzi Veľkou Britániou 
a jednotlivými krajinami. V oblasti nepriamych daní sa tiež očakávajú 
významné zmeny, keďže neaplikovanie EÚ DPH smernice bude mať za 
následok napr. koniec oslobodenia cezhraničných dodávok tovaru 
a služieb. Viac informácií k tejto téme z Konferencie IFA v Londýne 
začiatkom tohto mesiaca nájdete na tomto linku. 
 

8. PRE SPORY ZA ROK 2018 UŽ PLATÍ ARBITRÁŽNA SMERNICA 

Pre spory za rok 2018 je možné použiť už od 1.7.2019 Zákon o pravidlách 
riešenia sporov, ktorým sa na Slovensku implementovala Arbitrážna 
smernica. Celkovo sa od nej očakáva viac právnej istoty v rôznych 
sporových konaniach, vrátane: 
 

• rozšírenia pôsobnosti (doterajšia úprava na úrovni EÚ v podobe 
Arbitrážnej konvencie sa týkala len sporov ohľadne transferových 
cien), 

• rozsiahle úpravy procesných pravidiel vrátane sťažností,  
• možnosti zapojenia vnútroštátneho súdu do arbitrážneho konania. 

 
Zavedenie Arbitrážnej smernice by mohlo celkovo zrýchliť proces konania, 

zníženie ich počtu však neočakávame. Aktuálny prehľad štatistiky nájdete 
aj v TOP 5. 
 
9. DISKUSIA O ZVÝŠENÍ MINIMÁLNEJ MZDY VO VLÁDE SR 

 
Ministerstvo práce a sociálnych vecí navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu od 

začiatku roka 2020 zo súčasných 520 na 580 EUR. Navyše plánuje zaviesť 
automatický mechanizmus jej úpravy stanovením 60% z priemernej 
mzdy. Zamestnávatelia nesúhlasia a do diskusie z pohľadu daní a odvodov 
sme sa zapojili aj my. Domnievame sa, že vláda by mala byť veľkorysejšia 
a zvyšovať čistú mzdu zamestnancov cez vyššie odpočítateľné položky. 
 
Okrem toho schválila NR SR s účinnosťou od januára 2020 zvýšenie 

nezdaniteľnej čiastky za daňovníka, a to zo súčasného 19,2-násobku 
životného minima (2019: 3 937,35 EUR) na 21-násobok životného minima 
(od 1.1.2020: 4 414,20 EUR/rok). Zamestnanci budú mať teda od januára 
vyššiu čistú mzdu.  

https://www.ifa.nl/media/5757/2019-seminar-k-outline.pdf
https://e.dennikn.sk/1575577/panel-expertov-20-top-ekonomov-o-tom-ako-uvazovat-o-minimalnej-mzde/?ref=e
https://e.dennikn.sk/1575577/panel-expertov-20-top-ekonomov-o-tom-ako-uvazovat-o-minimalnej-mzde/?ref=e
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10. ZÁPIS KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO 31.12.2019  
 
Pripomíname, že do 31.12.2019 sú spoločnosti povinné zapísať do 

obchodného registra údaje o konečnom užívateľovi výhod (KÚV). Táto 

povinnosť platí pre takmer všetky právnické osoby, okrem subjektov 
verejnej správy, emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie 
na regulovanom trhu a subjektov už zapísaných v Registri partnerov 
verejného sektora.  

Údaje o KÚV sa zapisujú do neverejnej časti obchodného registra. Ak 
právnická osoba nepodá návrh na zápis KÚV do 31.12.2019, alebo ak 
údaje o KÚV nebudú zodpovedať skutočnosti, registrový súd môže uložiť 
spoločnosti alebo osobe, ktorá je oprávnená konať v jej mene, pokutu až 

do výšky 3 310 EUR. 

UŽITOČNÉ LINKY  

 
ŠTATISTIKA APA A MAP ZVEREJNENÁ EK V AUGUSTE 
 

MATERIÁL Z IFA KONGRESU V LONDÝNE  
 
DISKUSIA 20 TOP EKONÓMOV SLOVENSKA K ZVÝŠENIU 
MINIMÁLNEJ MZDY (E DENNÍK) 

 
SLOVENSKO-NEMECKÉ HOSPODÁRSKE FÓRUM 10.10.2019 
 
TAXAND TRANSFER PRICING CONFERENCE VO VARŠAVE 27-
28.11.2019 
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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. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/statistics-apas-and-maps-eu_en
https://www.taxand.com/events/ifa-congress-2019/
https://e.dennikn.sk/1575577/panel-expertov-20-top-ekonomov-o-tom-ako-uvazovat-o-minimalnej-mzde/?ref=e
https://e.dennikn.sk/1575577/panel-expertov-20-top-ekonomov-o-tom-ako-uvazovat-o-minimalnej-mzde/?ref=e
https://www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/slovensko-nemecke-hospodarske-forum/
https://www.taxand.com/events/global-transfer-pricing-conference-2019-2/
https://www.taxand.com/events/global-transfer-pricing-conference-2019-2/

