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V tomto vydaní Newsfiltra by sme Vám chceli ponúknuť zhrnutie 
najvýznamnejších legislatívnych noviniek za uplynulý kvartál. Zoradili sme 
ich podľa dôležitosti, pričom sa ako zvyčajne sústredíme na prvé tri 

a o ostatných z TOP 10 noviniek informujeme v krátkosti: 
 

Top 1: Daň z príjmov od 1.1.2020 
Top 2: Daň z pridanej hodnoty od 1.1.2020 vrátane Quick Fixes  
Top 3: TAXPARENCY štúdia 2019  
Top 4: Vyššie dane z nehnuteľností od 1.1.2020  
Top 5: DAC 6 na Slovensku: Daňoví poradcovia majú vysoký stupeň 

ochrany 
Top 6: TAXAND štúdia zameraná na nehmotný majetok 
Top 7: Bankový odvod na Slovensku sa zdvojnásobí 
Top 8: Nové kritériá pre štatutárny audit   
Top 9: V Čechách schválili 7% digitálnu daň, vývoj v OECD smeruje 
k novému systému zdanenia 
Top 10: Rating Slovenska A+ so stabilným výhľadom 

 
TOP 1: DAŇ Z PRÍJMOV OD 1.1.2020 
 
Ponúkame Vám krátky prehľad zmien v oblasti priamych daní schválených 

počas roku 2019, s účinnosťou od roku 2020 a neskôr. Viaceré  zmeny boli 
prijaté cez nepriame novely iných zákonov, posledná zmena Zákona o dani 

z príjmov bola schválená koncom novembra. O všetkých dôležitých 
zmenách sme vás detailne informovali v predchádzajúcich dvoch 
Newsfiltroch. Vo všeobecnosti ide o zmeny priaznivé pre podnikateľov: 
 
Zvýšený superodpočet nákladov na výskum a vývoj 

 
Možnosť uplatňovať superodpočet máme na Slovensku od roku 2015, od 

1.1.2020 sa však superodpočet zvyšuje na 200%. Vzhľadom na relatívne 
nízku administratívnu záťaž a zaujímavú možnosť daňovej 
optimalizácie by táto zmena mala priniesť nárast počtu podnikateľov, 
ktorí budú motivovaní vykonávať výskum a vývoj a budú si uplatňovať túto 
úľavu. Podnikatelia nemusia mať výskum a vývoj zapísaný ako predmet 
činnosti v obchodnom registri. Lehota na prenos neuplatnenej časti 
superodpočtu sa predlžuje zo 4 na 5 zdaňovacích období.  

 

Veľkorysejšie pravidlá pre umorovanie strát 
 

Zvýhodňujú sa pravidlá pre odpočet daňovej straty. Straty vzniknuté po 
1.1.2020 bude možné umorovať 5 rokov (doteraz 4 roky), a to aj 
nerovnomerne, najviac však do výšky 50 % základu dane.   
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Veľkorysejšie pravidlá pre odpisovanie majetku 
 
Zavádza sa nová odpisová skupina 0 pre zvýhodnené odpisovanie 

elektrických a hybridných automobilov s dobou odpisovania 2 roky 
(doteraz 4 roky). Táto odpisová skupina sa prvýkrát použije pri podaní 

daňového priznania po 31.12.2019, a to aj pri „starom“ majetku.  
 
Novembrová novela zákona s účinnosťou od 1.1.2020 upravuje možnosť 
odpisovania budov, ktoré slúžia na ubytovanie zamestnancov 
(možnosť odpisovania budov zaradených do 6. odpisovej skupiny počas          

6 rokov, ak je budova v rozsahu minimálne 70 % využívaná na ubytovanie 
zamestnancov v pracovnom pomere). 
 
Výhodné zdanenie pre malých podnikateľov  

 
Zníženie sadzby dane z príjmu z 21 % na 15 % pre malých podnikateľov 
sa týka právnických aj fyzických osôb (živnostníkov a SZČO) s ročným 

obratom do 100 tis. eur. 
 
Mikrodaňovníkom (daňovníci s výnosmi max. 49 790 eur) budú navyše od 
1.1.2021 poskytnuté rôzne benefity vrátane zvýhodnených odpisov, 

uznania opravných položiek k pohľadávkam a odpočtu daňovej straty bez 
obmedzení. 

 
Zužuje sa zoznam nespolupracujúcich krajín 
 
Mení sa prístup k daňovo liberálnym krajinám. Pojem nezmluvný štát sa 
nahrádza pojmom „nespolupracujúci štát”, ktorý označuje štáty na tzv. 
čiernej listine. V súčasnosti ide už len o 9 krajín, ani jedna nie je v EÚ.  
 

V dôsledku uvedeného sa významne zužuje aj rozsah platieb 
podliehajúcich zrážkovej dani 35%. 
 
Upravuje sa podmienka zaplatenia 

 
Rozširuje sa o: 

• náklady na poradenské a právne služby sa rozšírili o služby 

zatriedené do kódu klasifikácie produktov 70.1 (vedenie firiem) a 
70.22 (poradenské služby v oblasti podnikania), 

• paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, 

• zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania 
u dlžníka,  

• odstupné u oprávnenej osoby.  
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Zmeny boli aj v nasledovných oblastiach:  

• spresnenie, že podmienka zaplatenia sa netýka nákladov, ktoré sú 
súčasťou obstarávacej ceny majetku, 

• výdavky na marketingové a iné štúdie (bola vypustená podmienka 
prijatia platby u dodávateľa), 

• náklady na sprostredkovanie (vypustil sa limit najviac do výšky 
20% z hodnoty sprostredkovaného obchodu),  

• z podmienky zaplatenia boli vypustené náklady na získanie noriem 
a certifikátov.  

 

Zvyšuje sa limit pre platenie preddavkov 
 

Zvyšuje sa hranica pre povinnosť platenia preddavkov z 2 500 eur na 
5 000 eur pre právnické aj fyzické osoby.   
 
Upravujú sa pravidlá pre hybridné nesúlady 
 

Od 1.1.2020 sa zavádza zamedzenie hybridným nesúladom aj voči 
tretím krajinám, a to v nadväznosti na európsku legislatívu (ATAD 2). Týka 
sa to platieb, ktoré sú na strane príjemcu a platcu klasifikované 

nekonzistentne (oslobodená dividenda vs daňovo uznaný úrok). 
 
Sprísňuje sa pohľad na registráciu stálych prevádzkarní 

 
Od 1.1.2021 sa sprísňuje oznamovacia povinnosť ohľadne možného 

vzniku stálej prevádzkarne (predpísaný formulár). 
 
DAŇ Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY – ZAMESTNANCI 
 
V oblasti dane z príjmov fyzickej osoby sa s účinnosťou od 1.1.2020  
ponecháva na zamestnávateľovi, aký spôsob výpočtu brutácie 
(navyšovania) nepeňažného plnenia použije.    
 

Oslobodenie príspevku zamestnávateľa na ubytovanie sa od 1.1.2020 
zvyšuje zo súčasných 60 eur na 100 eur mesačne. Novelou zákona 
z 28.11.2019 sa toto oslobodenie zvyšuje až na 350 eur mesačne 

u zamestnancov, ktorých pracovný pomer u tohto zamestnávateľa trvá 
minimálne 24 mesiacov nepretržite.   
 
Oslobodenie sa rozširuje aj na náklady vynaložené zamestnávateľom na 

vzdelávanie zamestnanca, ak pôjde o zvyšovanie vzdelania 
zamestnanca, ktoré súvisí s činnosťou alebo podnikaním zamestnávateľa  
(podmienka - trvalý pracovný vzťah minimálne 24 mesiacov nepretržite).  
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Od 1.1.2021 sa mení prepočet oslobodenia pri poskytnutej doprave 
zamestnancov do zamestnania a späť. Oslobodenie je maximálne 60 eur 
mesačne, pričom pre účely nákladov sa bude vychádzať z nákladov na 

jedno miesto v motorovom vozidle.  
 

Nové oslobodenie do 500 eur za rok pre iné nepeňažné benefity od 
všetkých zamestnávateľov bude možné uplatniť s účinnosťou od 1.1.2022, 
ak na strane zamestnávateľa pôjde o nedaňové náklady.  
 
Od 1.1.2020 sa zjednodušujú procesy mzdovej agendy:  

• vypúšťa sa povinnosť zamestnanca každoročne podpisovať 
vyhlásenie na uplatňovanie nezdaniteľnej časti na daňovníka, ak 
nedochádza k zmene podmienok,  

• umožňuje sa dokumenty k mzdovej agende vybavovať 
elektronicky (napr. nahlasovanie zmeny podmienok pri 
uplatňovaní daňového bonusu, žiadosť o vykonanie ročného 
zúčtovania dane),  

• elektronické dokumenty bude môcť vystavovať a doručovať aj 
zamestnávateľ (napr. potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ročné 
zúčtovanie preddavkov na daň). 

 

Spresňuje sa platenie preddavkov u ekonomického zamestnávateľa (odvod 
dane za zamestnancov, ktorí sú v právnom pracovnom pomere s iným 

zahraničným zamestnávateľom).  
 
TOP 2: DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY OD 1.1.2020 
 
Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2020 implementuje predovšetkým 
legislatívu EÚ, tzv. Quick Fixes. Ide o úpravy, ktoré majú podnikateľom 
zjednodušiť život a priniesť viac právnej istoty.  

 
Zjednodušenie pre konsignačné sklady 
 
Prvou z nich je zavedenie harmonizovaného režimu call-off stock. Ide 
o zjednodušujúcu schému dodávok prostredníctvom konsignačného 
skladu. Je obdobou nášho doterajšieho §11a, zavádza však presnejšie 

pravidlá a predpokladá rozsiahle záznamové povinnosti dodávateľa ako aj 

odberateľa.  
 
Spresnenie pre reťazové obchody 
 
Ďalšou zmenou je upresnenie DPH riešenia pre reťazové obchody. To, 
ktorá dodávka bude pohyblivá (a teda bude môcť byť oslobodená ako 

intrakomunitárna), bude závisieť od toho, aké DPH číslo pre danú 
transakciu oznámi prostredná osoba.  
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Preukazovanie prepravy a podmienky pre účely oslobodenia 
 
Búrlivú diskusiu vyvolalo Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/1912 úpravou 

podmienok preukazovania prepravy pre účely oslobodenia 
intrakomunitárnych dodaní. Predmetné nariadenie stanovuje „maximálne 

prípustné požiadavky“ na preukazovanie. Ich splnením vytvorí daňovník 
tzv. vyvrátiteľnú domnienku o uskutočnení prepravy. V súvislosti 
s uvedeným sa však v zákone o DPH nič nemení, daňovníci budú prepravu 
preukazovať rovnako ako doteraz.  
 

Poslednou zo sady zmien je, že DPH číslo sa stáva hmotnoprávnu 
podmienkou pre oslobodenie intrakomunitárneho dodania. Ďalšou 
podmienkou oslobodenia bude správne uvedenie transakcie pod daným 
DPH číslom v súhrnnom výkaze.  
 
Iné zmeny v zákone o DPH 
 

Zákon prináša aj ďalšie zmeny, napr. oslobodenie určitých komodít 
obchodovaných vo vybraných druhoch skladov s cieľom podporiť 
medzinárodný obchod, zníženie sadzby dane na vybrané tlačoviny 
a potraviny.  

 
Vrátenie DPH v prípade neuhradených faktúr 

 
Na záver by sme Vás radi upozornili na rozsudok ESD týkajúci sa vrátenia 
DPH z neuhradených odberateľských faktúr, nakoľko takúto úpravu 
Slovensko zatiaľ nezaviedlo. Ide o prípad spoločnosti A-PACK CZ s.r.o.. 
Súd v záveroch uvádza, že základom dane má byť skutočne prijatá 
protihodnota za plnenie (úhrada). Na uvedené nadväzujú pravidlá opravy 
základu dane napr. v prípade zľavy, vrátenia tovaru atď. Možnosť výnimky 

pri úprave týkajúcej sa nezaplatených faktúr (neumožnenie úpravy 
základu dane) musí byť odôvodnená tým, že stav nezaplatenia je len 
dočasný, alebo v špecifických prípadoch, kedy nie je nezaplatenie možné 
spoľahlivo zistiť. V zmysle tohto rozsudku nie je posudzovaná právna 
úprava v ČR obmedzujúca opravu základu dane z nezaplatených faktúr, ak 
dodávateľ prestane byť platiteľom, v súlade s DPH smernicou 
2006/112/ES.  

 

Rozsudok ESD vo veci vrátenia DPH z neuhradených odberateľských faktúr 
nie je prvý. MFSR nedávno publikovalo informáciu, že analyzujú zavedenie 
možnosti vrátenia DPH v prípade neuhradených odberateľských faktúr. 
 
TOP 3: TAXPARENCY ŠTÚDIA 2019 

 
Naša poradenská spoločnosť pripravila v spolupráci so spoločnosťami 

FINSTAT a Trend už po tretíkrát TAXPARENCY Report. V rámci reportu sa 
vyhodnocuje aj 50 najväčších prispievateľov priamych daní do 
slovenského štátneho rozpočtu. Víťazom rebríčka za rok 2018 sa opäť 
stala spoločnosť Volkswagen Slovakia, za ktorou stojí nemecký investor. 
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Tento rok sme vyhodnocovali prvýkrát aj skokana roka, ktorým sa stala 
spoločnosť US Steel Košice. 
 

Z tohtoročnej TAXPARENCY štúdie sa opäť dajú vyčítať veľmi zaujímavé 
informácie. Čo sa týka zdroja kapitálu, naďalej platí, že do slovenského 

štátneho rozpočtu najviac prispievajú firmy z iných krajín EÚ, ktorých 
podiel je až 44%.  
 
Opätovne platí, že nemecké firmy do štátneho rozpočtu prispievajú vyššou 
sumou ako slovenské:   
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://finstat.sk/; hrubé prepočty; manuálne dohľadávanie podľa konceptu sídla 

Ultimate Parent Company 

 
AKÉ ZMENY SI PRAJÚ NAJVÄČŠÍ DAŇOVNÍCI?  
 

Tento rok naši daňoví poradcovia štúdiu rozšírili o prieskum, v ktorom 
u najväčších platiteľov dane zisťovali, ktoré tri z desiatich najčastejšie 
diskutovaných daňových opatrení a zmien považujú za najdôležitejšie. 
 

Dalo sa očakávať, že jasným víťazom sa stane požiadavka na zníženie 
daňovo-odvodového zaťaženia práce, ktoré si želá až 25% veľkých 
daňovníkov. Prekvapením však je, že na druhom a treťom mieste sú 

kvalitatívne, nie ekonomické dopady daňovej legislatívy. Viac než 
znižovanie sadzieb dane a rozširovanie daňových úľav by firmy privítali, ak 
by zmeny boli predvídateľnejšie a celý daňový systém jednoduchší. 
 

Kompletnú TAXPARENCY štúdiu môžete nájsť na webovej stránke BMB 
Partners. 
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Taxparency® Report by BMB Partners

https://www.bmb.sk/wp-content/uploads/2019/11/www.bmb.sk-taxparency-report-taxparency-report-en-sk-2019.pdf
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TOP 4: VYŠŠIE DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ OD 1.1.2020 
 
V dôsledku výpadku dane z príjmov fyzických osôb (len pre mesto 

Bratislava ide o 8 mil. eur) zverejnila Únia miest Slovenska a dňa 
5.12.2019 aj primátor Hlavného mesta Bratislavy návrh na zvýšenie dane 

z nehnuteľností. Bratislavskí mestskí poslanci schválili zvýšenie dane 
z nehnuteľnosti expresne na svojom poslednom tohtoročnom zasadaní 
12.12.2019. To znamená, že nové sadzby budú platiť od 1.1.2020 
a zohľadnia sa už pri daňových priznaniach za rok 2020, t.j. v platobných 
výmeroch, ktoré budú vydané v priebehu roka 2020.  

 
Prehľad nových sadzieb dane pre Bratislavu (v EUR za m2): 
 

Zóna Byty Domy 

Nebytové 

priestory na 

podnikanie 

Priemyselné 

stavby 

Administratívne 

stavby 

Záhrady 

 

Stavebné 

pozemky 

A 0,90 0,90 3,50 5,75 7,00 0,90 

B 0,90 0,90 4,00 6,00 7,50 1,00 

C 0,95 0,95 5,00 6,50 8,50 1,10 

D 1,00 1,00 6,00 7,00 9,00 1,25 

A - Vajnory, Vrakuňa, Podunajské Biskupice         
B - Čunovo, Devín, Dúbravka, Jarovce, Karlova Ves, Lamač, Rača, Rusovce, Devínska Nová  

     Ves, Záhorská Bystrica 

C - Nové Mesto, Vinohrady, Ružinov, Trnávka, Petržalka, Nivy 

D - Staré Mesto  
 
Ďalšie tabuľky a informácie k novým sadzbám nájdete tu. 
 
TOP 5: DAC 6 NA SLOVENSKU: DAŇOVÍ PORADCOVIA MAJÚ 
VYSOKÝ STUPEŇ OCHRANY 

 

1.1.2020 nadobudne účinnosť zákon č. 305/2019 Z.z., ktorým bola na 

Slovensku na národnej úrovni implementovaná Smernica DAC 6. MFSR 

informovalo, že jeho zámerom nebolo uzákoniť prísnejšie ani rozsiahlejšie 

pravidlá pre oznamovanie agresívnych daňových opatrení ako stanovuje 

európska smernica ATAD (DAC 6), a že zákon obsahovo presne zodpovedá 

DAC 6. 

Okrem toho sa bude oznamovacia povinnosť vzťahovať výlučne na 

cezhraničné opatrenia a iba na oblasť dane z príjmov. Na druhej strane 

zaviedol zákon pokutu za nesplnenie oznamovacej povinnosti až do výšky 

30 tis. eur, ktorá môže byť uložená aj opakovane.  

 

 

 

https://www.bratislava.sk/sk/nove-sadzby-dane-z-nehnutelnosti
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Slovenskí daňoví poradcovia, ktorí sú v pozícii sprostredkovateľov, majú 

vysoký stupeň ochrany. Z titulu svojej profesie majú právnu imunitu 

a povinnosť mlčanlivosti vo vzťahu k informáciám o klientoch s niekoľkými 

výnimkami. Na druhej strane sa môže oznamovacia povinnosť presunúť na 

konkrétneho daňovníka – používateľa daňového opatrenia – pokiaľ proces 

nie je dostatočne zdokumentovaný. Výsledkom profesijnej výhody je, že 

daňoví poradcovia vo väčšine prípadov nemôžu byť pokutovaní.  

Ustanovenia zákona týkajúce sa DAC 6 nadobudnú účinnosť 1.1.2020. 
Oznamovacia povinnosť bude mať však retrospektívny účinok, a to od 
25.6.2018.  
 
V rámci organizácie TAXAND sme spoločne navrhli niekoľko jednoduchých 
nástrojov ako aj rozhodovací strom, ktoré našim klientom umožnia riadne 
zdokumentovať svoje oznamovacie procesy. Na požiadanie Vám ich radi 

poskytneme. 
 
TOP 6: TAXAND ŠTÚDIA ZAMERANÁ NA NEHMOTNÝ MAJETOK 
 
55% z 38 krajín zahrnutých v štúdii nedávno prijalo osobitný zákon 
týkajúci sa dokumentovania koncernových transakcií s nehmotným 

majetkom.  

 
Keď sa však pozrieme detailnejšie, väčšina z týchto krajín len jednoducho 
zapracovala Bod 13 z Akčného plánu BEPS bez toho, aby šli do detailov. 
36 z 38 respondentov štúdie uviedlo, že metóda porovnateľnej 
nekontrolovateľnej ceny (CUP) je pri koncernových transakciách týkajúcich 
sa licencií najpoužívanejšou metódou oceňovania. Pri aplikácii metódy 

porovnateľnej nekontrolovateľnej ceny je východiskom interné 
porovnanie, alebo ešte častejšie databázová štúdia externých 
porovnateľných licenčných zmlúv. Databázové štúdie sú vo všeobecnosti 
akceptované v 37 z 38 krajín zahrnutých v štúdii.    
 
Prístup Slovenska je rovnaký ako prístup väčšiny krajín. Okrem toho 
v praxi uplatňuje na licenčné poplatky rovnaké pravidlo bezpečného 

prístavu ako v prípade úrokových nákladov (25% EBITDA), i keď to nie je 
explicitne upravené v zákone. 
 

Ak máte záujem o kompletnú štúdiu, napíšte nám email.  
 
TOP 7: BANKOVÝ ODVOD NA SLOVENSKU SA ZDVOJNÁSOBÍ  
 

Slovenský parlament schválil, že od budúceho roka sa bankový odvod 
bude počítať ako 0,4 % vybraných pasív. Bankám len tento odvod zoberie 
viac ako dve pätiny zisku. Banky už skôr avizovali, že odvod odmietnu 
platiť a napadnú ho na Ústavnom súde. Podrobný názor k tejto téme od 
našej partnerky  si môžete prečítať aj v Paneli expertov.  
  
 

https://e.dennikn.sk/1645602/panel-expertov-kedy-su-bankova-a-ine-sektorove-dane-v-poriadku/
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TOP 8: NOVÉ KRITÉRIÁ PRE ŠTATUTÁRNY AUDIT   
  
Schválená novela zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1.1.2020 mení 

veľkostné kritéria pre povinný, tzv. štatutárny audit. Doteraz platilo, že 
obchodné spoločnosti mali povinnosť auditu, ak v dvoch posledných po 

sebe nasledujúcich obdobiach splnili dve z troch nasledujúcich podmienok: 
brutto suma majetku presiahla milión eur, čistý obrat presiahol dva milióny 
eur alebo priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom 
období presiahol 30. Od januára dochádza k úprave týchto podmienok pri 
prvých dvoch ukazovateľoch, kritériá sa zdvojnásobujú. Celková suma 

brutto majetku bude musieť byť viac ako dva milióny eur a čistý obrat musí 
presiahnuť štyri milióny eur. Veľkostné kritérium pre priemerný 
prepočítaný počet zamestnancov sa nemení. Nové veľkostné kritériá sú 
porovnateľné s priemerom v podobných krajinách EÚ.  
 
Napriek tejto zmene sa spoločnostiam, ktorých sa zmena týka, odporúča 

zachovať kontinuitu v auditovaní účtovných závierok z titulu zachovania 
kvality a transparentnosti vedenia účtovníctva. 
 
TOP 9: V ČECHÁCH SCHVÁLILI 7% DIGITÁLNU DAŇ, VÝVOJ 
V OECD SMERUJE K NOVÉMU SYSTÉMU ZDANENIA  
 

Český parlament minulý mesiac schválil 7% daň z tržieb za reklamu pre 

technologických gigantov. Aj keď sa na jednotnej dani zatiaľ nepodarilo 
v EÚ dohodnúť, na úrovni G20/OECD prebieha intenzívna diskusia o novom 
spôsobe zdanenia. Ten upúšťa od tradičného zdaňovania ziskov podľa 
princípu daňovej rezidencie a smeruje k zdaňovaniu ziskov podľa toho, kde 
sa vytvárajú, teda tam, kde sú zákazníci. Finálny návrh sa očakáva 
v januári.  
 
TOP 10: RATING SLOVENSKA A+ SO STABILNÝM VÝHĽADOM  

 
Dobrá správa pre všetkých podnikateľov pod vianočný stromček je, že 
agentúra Fitch Ratings potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ so 
stabilným výhľadom. Informoval o tom tlačový odbor MFSR. Medzinárodná 
ratingová agentúra uviedla, že hlavnými faktormi, ktoré viedli k 
pozitívnemu hodnoteniu krajiny, boli najmä stabilný prílev priamych 
zahraničných investícií, priaznivá štruktúra zahraničného dlhu SR a jej 

inštitucionálna sila. Priaznivým faktorom bol tiež dobre kapitalizovaný a 
likvidný bankový sektor. Krátkodobé riziká pre slovenský automobilový 
priemysel súvisiace s prepojením na nemecký dodávateľský reťazec, Brexit 
a americká proexportná politika sú podľa Fitch Ratings pre Slovensko 
zvládnuteľné.  
 

 
 
 
 
 

https://dennikn.sk/blog/1659092/aku-sancu-na-uspech-ma-ceska-7-digitalna-dan
https://dennikn.sk/blog/1659092/aku-sancu-na-uspech-ma-ceska-7-digitalna-dan
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TAXPARENCY štúdia 
Nové sadzby dane z nehnuteľnosti v Bratislave   
Panel expertov  
Akú šancu na úspech má česká 7% digitálna daň? 
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T +421 2 212 99 000 
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www.bmb.sk 
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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://www.bmb.sk/wp-content/uploads/2019/11/www.bmb.sk-taxparency-report-taxparency-report-en-sk-2019.pdf
https://www.bratislava.sk/sk/nove-sadzby-dane-z-nehnutelnosti
https://e.dennikn.sk/1645602/panel-expertov-kedy-su-bankova-a-ine-sektorove-dane-v-poriadku/
https://dennikn.sk/blog/1659092/aku-sancu-na-uspech-ma-ceska-7-digitalna-dan

