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Leto je v plnom prúde, horúcich dní pribúda, aj na vláde a v 
parlamente. Je tak horúco, že v zime avizovaná odvážna daňová 
revolúcia sa už takmer roztopila, a okrem tej časti, ktorá sa 
venuje podpore rodiny, z nej zrejme veľa nezostane.  

 
Finančná správa napriek letu nezaháľa a rozposiela daňovníkom 
index daňovej spoľahlivosti pridelený na základe nových kritérií. 
Pôvodná ušľachtilá myšlienka hodnotenia daňovníkov 
transparentne bola aplikovaná kontroverzne a pravidlá pre 
pridelenie indexu daňovej spoľahlivosti sa nejavia byť vyvážené, 
nakoľko ich sankčný charakter je neproporčný, retroaktívny a 
príliš vzdialený podnikateľskej realite. Neproporčné prerozdelenie 
indexu naznačuje aj štatistika, podľa ktorej je zrejmé, že viac ako 
2/3 subjektov sa z najvyššej kategórie prepadli nižšie (viac k 
tomu v TOP 1). Novinkou pre veľké subjekty môže byť aj nová 
navrhovaná povinnosť vydať Správu s informáciami o daniach 
(TOP 2).  Pre tých zamestnávateľov, ktorí sa boria s benefitmi 
súvisiacimi alebo aj nesúvisiacimi s home office, môžu byť 
nápomocné usmernenia, ktoré rozoberáme v TOP 3 a 4. Update 
časového plánu e-faktúry nájdete v TOP 5.   
 
Novinky z medzinárodného sveta sú ako vždy v ďalšej pätici 
nášho letného newsfiltra. Neprekvapilo nás, že zavedenie 
minimálnej efektívnej sadzby dane vo výške 15% pre 
nadnárodné spoločnosti je v značnom časovom sklze, ani to, že 
na dôležitosti naberá ESG reporting. 
 
Tím BMB vám praje pohodové leto a Covidom ani vojnou 
nerušenú dovolenku! 
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TOP 1: INDEX DAŇOVEJ SPOĽAHLIVOSTI V PRAXI   
 
V uplynulých mesiacoch rozposielala finančná správa 
daňovníkom nový pridelený index daňovej spoľahlivosti. Pôvodná 
ušľachtilá myšlienka hodnotenia daňovníkov transparentne bola  
aplikovaná kontroverzne a pravidlá pre pridelenie indexu daňovej 
spoľahlivosti sa nejavia byť vyvážané, nakoľko ich sankčný 
charakter je neproporčný, retroaktívny a príliš vzdialený 
podnikateľskej realite. Kritériá sú čisto formalistické, bez ohľadu 
na veľkosť a komplexnosť činnosti spoločnosti.  
 
Podľa našich informácií sa na príprave kritérií vôbec nezúčastnili 
najväčší platitelia daní a projekt bol spustený bez testovacej fázy. 
Výsledkom je, že čím o väčšieho daňovníka ide, tým je väčšia 
pravdepodobnosť, že bude vyhodnotený ako nespoľahlivý. V 
prípade pridelenia hodnotenia „nespoľahlivý daňový subjekt” a 
zverejnenia zoznamu týchto daňovníkov do 30.09.2022 sú 
spoločnosti vystavené reputačnému riziku, ktoré im toto 
hodnotenie môže priniesť. Viaceré spoločnosti už teraz zvažujú 
žaloby.   

 
Neproporčné prerozdelenie indexu naznačuje aj štatistika nižšie, 
podľa ktorej je zrejmé, že viac ako 2/3 subjektov v najvyššej 
kategórii sa prepadli nižšie. 
  

 
              A     spoľahlivé subjekty, po novom „vysoko spoľahlivé“ 

              B     menej spoľahlivé, po novom „spoľahlivé“ 
              C     nespoľahlivé subjekty 

       N     nezaradené  
*- podľa predbežných informácií FR SR z mája 2022 
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https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/544/20220101
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TOP 2:  NÁVRH NOVELY ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE A NOVÁ 
SPRÁVA S INFORMÁCIAMI O DANIACH   
 
Predpokladaný termín predloženia návrhu novely zákona o 
účtovníctve na rokovanie vlády je august 2022. Najväčšou 
novinkou návrhu je zavedenie povinnosti vyhotoviť Správu s 
informáciami o dani z príjmov (§ 21 až § 21 f). Táto povinnosť je 
súčasťou rozsiahlej nadnárodnej iniciatívy ATAD (konkrétne 
Smernica (EÚ) 2021/2101). 
  
Návrh novely zákona o účtovníctve obsahuje presné definície 
konečnej materskej účtovnej jednotky, samostatnej účtovnej 
jednotky, prepojených účtovných jednotiek, zahraničného 
subjektu, zahraničného konečného materského subjektu, 
zahraničnej skupiny, zahraničnej organizačnej zložky, 
konsolidovaných výnosov ako aj definíciu výnosov zahraničného 
samostatného subjektu.  
  
Podľa novely vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov je 
povinná: 

a. konečná materská účtovná jednotka, ak v každom z 
dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných 
období jej konsolidované výnosy vykázané v 
konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej podľa 
osobitných predpisov presiahli sumu 750 mil. eur,   

b. samostatná účtovná jednotka, ak v každom z dvoch 
bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných období 
jej  

1. výnosy vykázané v individuálnej účtovnej závierke 
zostavenej podľa osobitných predpisov presiahli sumu 
750 mil. eur, alebo 

2. čistý obrat vykázaný v jej individuálnej účtovnej 
závierke, ak nezostavuje individuálnu účtovnú závierku 
podľa osobitných predpisov, presiahol sumu 750 mil. eur. 

  
Povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov 
zaniká, ak v každom z dvoch účtovných období bezprostredne 
nasledujúcich po účtovnom období, za ktoré vznikla povinnosť 
vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov, konsolidované 
výnosy konečnej materskej účtovnej jednotky a výnosy alebo 
čistý obrat samostatnej účtovnej jednotky nepresiahnu sumu 750 
mil. eur. 
  

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L2101&from=SK
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Na konečnú materskú účtovnú jednotku a samostatnú účtovnú 
jednotku sa povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z 
príjmov nevzťahuje, ak  

a. sú tieto účtovné jednotky vrátane ich prepojených 
účtovných jednotiek a organizačných zložiek, ktoré sú 
umiestnené mimo územia Slovenskej republiky, 
rezidentmi na daňové účely len v Slovenskej republike, 
alebo 

b. zverejňujú výročnú správu v súlade s osobitným 
predpisom, ktorá zahŕňa informácie o všetkých ich 
činnostiach alebo všetkých činnostiach všetkých 
prepojených účtovných jednotiek, ktoré sú zahrnuté do 
konsolidovanej účtovnej  závierky konečnej materskej 
účtovnej jednotky. 

  
Podľa návrhu novely zákona o účtovníctve má povinnosť 
vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov za určitých 
podmienok aj veľká dcérska účtovná jednotka aj 
organizačná zložka zahraničného subjektu. 
  
Náležitosti správy s informáciami o dani z príjmov má ustanoviť 
ministerstvo opatrením. Opatrenie má vyhlásiť ministerstvo 
oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej 
republiky. 
 
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uloženia 
správy s informáciami o dani z príjmov, je povinná ju uložiť v 
registri najneskôr do jedného roka od skončenia 
účtovného obdobia, za ktoré sa táto správa s informáciami o 
dani z príjmov vyhotovuje. 
  
Podľa § 19 odsek 4 novely zákona o účtovníctve sa audítor má 
vyjadriť v audítorskej správe, či obchodnej spoločnosti vznikla 
povinnosť uloženia správy s informáciami o dani z príjmov, a či 
účtovná jednotka správu s informáciami o dani z príjmov aj 
uložila v súlade § 23a ods. 11.   
 
 
TOP 3: NÁHRADY VÝDAVKOV NA HOME OFFICE   
 
V mesiaci máj 2022  vydalo finančné riaditeľstvo (FRSR) 
metodický pokyn pre posúdenie zdaniteľnosti príjmu 
zamestnanca plynúceho v súvislosti s poskytovaním finančných 
náhrad pri práci na home office (HO). Pri uhrádzaní výdavkov pri 
práci na HO je potrebné zo strany zamestnávateľov vziať do 
úvahy, či zamestnanci vykonávajú HO pravidelne (tzv. forma 
telepráce zakotvená v ich pracovných zmluvách), alebo či 
zamestnávatelia poskytujú možnosť práce z HO len vo forme 
benefitu (tzv. nepravidelná forma HO). 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2022/2022.05.06_12_DZPaU_2022_MP.pdf
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Pre prehľadnosť uvádzame tabuľku rozdelenia pre prípad 
používania (v každom individuálnom prípade odporúčame 
profesionálne posúdenie): 
 
 

 
 
TOP 4: NOVÉ OSLOBODENIE NEPEŇAŽNÝCH PRÍJMOV 
ZAMESTNANCOV DO VÝŠKY 500 EUR  
 

V súlade s § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov (ZDP) v 
znení účinnom od 01.01.2022 príjmom oslobodeným od dane je 
nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume 
najviac 500 € za zdaňovacie obdobie od všetkých 
zamestnávateľov spolu. FRSR v mesiaci máj 2022 vydalo 
usmernenie k aplikácii tohto ustanovenia. 
 
 
 

Druh HO Telepráca HO ako  benefit 

Vlastné/služobné 

zariadenie 
Vlastné Služobné Vlastné Služobné 

Povinnosť/ 

možnosť náhrady 

zvýšených 

výdavkov 

Povinnosť Možnosť Možnosť Možnosť 

Automatický 

pracovný nárok 

zamestnancov 

Áno, vždy 

(Zák.práce) 
Nie 

Iba ak 

spomenuté 

v pracovnej 

alebo kolek. 

zmluve 

Nie 

Preukázanie 

dokladmi/ 

možnosť 

paušalizovať 

Doklady aj 

možnosť 

paušalizo-

vať 

Iba riadne 

doklady 

Doklady aj 

možnosť 

paušalizo-

vať 

Iba riadne 

doklady 

Zdaniteľný príjem 

na strane 

zamestnanca 

Nie, ak 

preukázanie 

dokladom 

alebo 

paušál 

Nie, ak 

preukázan

ie 

dokladom 

Nie, ak 

preukázanie 

dokladom 

alebo 

paušál 

Nie, ak 

preukázanie 

dokladom 

Automatický 

daňový výdavok 

zamestnávateľa 

Áno 

(skutočný 

doklad 

alebo 
paušál) 

Áno 

(skutočný 

doklad) 

Áno 

(skutočný 

doklad 

alebo 
paušál) 

Áno 

(skutočný 

doklad) 

Daňový výdavok 

bez preukázania, 

ale zdanenie na 

strane 

zamestnanca 

Áno Áno Áno Áno 
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Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi nepeňažné plnenie, 
ktorého oslobodenie od dane špecificky upravuje niektoré z 
ustanovení ZDP, potom toto nepeňažné plnenie je oslobodené od 
dane podľa tohto špecifického ustanovenia a nie je možné 
uplatniť oslobodenie od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o) ZDP (ide 
napr. o ubytovanie, dopravu alebo stravné zamestnancov). 
 
Finančná správa v rámci metodického usmernenia spomenula na 
príkladovej báze viacero možných využití tohto oslobodenia 
(napr.  nepeňažný benefit v podobe vlastného parkovacieho 
miesta, benefit vo forme použitia motorového vozidla na 
súkromné aj služobné účely – v praxi sa zdaňuje 1 % 
obstarávacej ceny vozidla na mesačnej báze, úrazové alebo 
životné poistenie zamestnancov). 
 
K oslobodeniu príjmov sa vyžaduje, aby výdavky (náklady) 
vynaložené na nepeňažné plnenie boli najprv posúdené ako 
daňové výdavky (buď automaticky alebo ako zamestnanecký 
benefit v zmysle § 19 ods. 1 ZDP). Z uvedeného vyplýva, že FRSR 
usmernilo zamestnávateľov, že v prípade „nie automatického 
daňového výdavku“ musí byť výdavok chápaný najprv ako 
zamestnanecký benefit (t. j. musí byť spomenutý v kolektívnej 
zmluve, internom predpise či pracovnej zmluve), aby mohol byť 
následne vylúčený z daňových výdavkov a mohlo byť oslobodenie 
uplatnené. Dávame do pozornosti, že uvedenie niektorých 
zamestnaneckých benefitov v rámci kolektívnych zmlúv či 
pracovných zmlúv môže vybudovať automatický nárok 
zamestnancov na takéto plnenie na pravidelnej báze. 
 
Metodické usmernenie uvádza aj možnosť uplatnenia oslobodenia 
nepeňažného príjmu zamestnanca, ak je platený z prostriedkov 
sociálneho fondu v roku tvorby sociálneho fondu (v roku, keď je 
tvorba sociálneho fondu účtovaná cez náklady spoločnosti a tvorí 
daňový výdavok). Upozorňujeme na potrebu prípravy detailnej 
evidencie prostriedkov, z ktorých bol sociálny fond tvorený 
(povinný prídel do sociálneho fondu resp. iný dodatočný prídel do 
sociálneho fondu). 
 
V každom prípade je potrebné posúdiť jednotlivé situácie 
individuálne aj s presahom na pracovné právo a existenciu 
pracovno-právnych nárokov na strane zamestnancov. 
 
 
TOP 5:  NOVINKY V PLÁNOVANOM ZAVEDENÍ 
ELEKTRONICKEJ FAKTÚRY           
 
Ministerstvo financií SR (MFSR) predstavilo v máji 2022 v rámci 
online podujatia technické riešenie nového informačného 
systému elektronickej fakturácie e-faktúra.  

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2022/2022.05.20_14_DZPaU_2022_MU.pdf
https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/nova-web-stranka-15.html
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Rovnako bola sprístupnená webová stránka pre verejnú 
testovaciu prevádzku tohto systému. Počas testovacieho obdobia 
bude odbornej verejnosti ale aj podnikateľom umožnené, aby si 
vyskúšali prácu s online aplikáciou.  
 
Spustenie ostrej prevádzky systému sa plánuje podľa posledného 
vyhlásenia prezidenta FRSR pre segmenty B2G od 01.01.2023 a 
pre segmenty B2B a B2C od 01.01.2025. 
 
Pre dodávateľov, ktorí vystavujú veľké množstvo faktúr, bude 
možnosť aplikovať tzv. osobitný režim prideľovania podpisového 
kódu. Pôjde o schválenie žiadosti finančnou správou, na základe 
ktorej  bude dodávateľ oprávnený prideľovať podpisový kód 
vlastným fakturačným softvérom.  
 
V súčasnosti sa poskytovatelia účtovných softvérov zaoberajú 
otázkami kompatibility integrovania systému e-faktúry do svojej 
funkcionality. 
 
 
TOP 6: MEDZINÁRODNÁ DAŇOVÁ DOHODA SA ODKLADÁ 
O ROK      
 
Implementácia medzinárodne dohodnutej minimálnej efektívnej 
sadzby dane vo výške 15% pre nadnárodné spoločnosti je 
v značnom časovom sklze. OECD predpokladá jej implementáciu 
s jednoročným posunom od 2024 (namiesto 2023).  
 
Jedným z dôvodov bol pôvodne aj odmietavý postoj Poľska. 
Európska komisia pripravila smernicu, ktorou chce na európskej 
úrovni transponovať Pilier 2 globálnej dohody OECD. Poľsko však 
5. apríla 2022 vetovalo hlasovanie o návrhu smernice, v dôsledku 
čoho bol návrh stiahnutý z programu rokovania Ecofinu. 
 
Len pred niekoľkými dňami avizovalo definitívne veto aj 
Maďarsko. 
  
 
TOP 7: SMERNICA O VYKAZOVANÍ INFORMÁCIÍ 
O UDRŽATEĽNOSTI PODNIKOV     
 
Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov 
(Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)) je nová 
legislatíva EÚ, ktorá od všetkých veľkých spoločností vyžaduje, 
aby pravidelne zverejňovali správy o svojich aktivitách s 
environmentálnym a sociálnym vplyvom. Ide o vykazovanie 
údajov nefinančného charakteru.  

https://web-einvoice-demo.mypaas.vnet.sk/
https://www.politico.eu/article/hungary-wields-veto-to-halt-minimum-tax-deal/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6292-2022-INIT/sk/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6292-2022-INIT/sk/pdf
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Spoločnosti s viac ako 250 zamestnancami alebo spoločnosti 
kótované na burze budú musieť prispôsobiť a zapísať svoju 
environmentálnu, sociálnu politiku a politiku riadenia do 
štandardizovaných, odôvodnených a certifikovaných 
informačných dokumentov. Zavádzajú sa nové zmeny, ktoré 
majú zvýšiť zodpovednosť spoločnosti:  

• rozšírenie rozsahu pôsobnosti na všetky veľké podniky 
a kótované podnikov na regulovanom trhu (okrem 
kótovaných mikropodnikov), 

• požiadavka na osvedčenie zverejnených informácií 
o udržateľnosti, 

• podrobnejšie a štandardizované požiadavky na 
informácie, ktoré musia spoločnosti zverejňovať, 

• lepšia dostupnosť informácií tým, že sa vyžaduje ich 
uverejnenie v osobitnej časti správ.   

Smernica bude implementovaná zo strany podnikov v rôznych 
časových obdobiach, najskôr v roku 2025 za obdobie 2024. 
Súčasťou návrhu smernice sú aj požiadavky na zverejnenie tzv. 
ESG (Environmental, Social, and Governance) informácií. Na 
základe ESG reportingu sa budú môcť podniky uchádzať 
o investície do udržateľnosti, ekológie a digitalizácie, ktoré boli 
vyčlenené v rámci NextGenerationEU (pre roky 2021-2027).  
 
 
TOP 8: REGULÁCIA DAŇOVÝCH PORADCOV S CIEĽOM 
ZABEZPEČIŤ SPRAVODLIVÝ DAŇOVÝ SYSTÉM        
 
V apríli 2022 sa konalo verejné vypočutie Podvýboru Európskeho 
parlamentu pre daňové otázky (FISC) na tému „Ako posilniť 
reguláciu sprostredkovateľov  s cieľom vytvoriť 
sprostredkovateľský sektor, ktorý zabezpečí spravodlivý 
a užívateľsky príjemný daňový systém“. Toto vypočutie sa konalo 
v nadväznosti na prvé vypočutie vo veci Pandora Papers 
v novembri 2021. Pri tejto príležitosti Európska komisia verejne 
vyhlásila, že vypracuje legislatívny návrh na reguláciu daňového 
poradenstva v rámci EÚ. 
 
 
TOP 9: JEDNOTNÁ REGISTRÁCIA PRE DPH (E-COMMERCE)           

  
Jednotné kontaktné miesto (One Stop Shop) pre DPH v rámci EÚ 
bolo zavedené v júli 2021 a výrazne zjednodušilo dodržiavanie 
pravidiel DPH pre podniky. Zjednodušený systém je možné využiť 
len na predaj tovaru alebo služieb konečným spotrebiteľom 
(B2C).  
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Nevzťahuje sa na tých obchodníkov, ktorí majú sklady v rôznych 
štátoch EÚ. To znamená, že napriek zmenám, ktoré zaviedol Balík 
VAT OSS, sa tieto podniky aj naďalej musia registrovať pre DPH 
v každom členskom štáte, v ktorom skladujú tovar.  
 
Návrh smernice s názvom „DPH v digitálnom veku“ (VAT in the 
Digital Age) bude obsahovať tri možnosti rozšírenia jednotného 
kontaktného miesta. Zameriavať sa bude hlavne na zavedenie 
jednotnej registrácie DPH v rámci EÚ pre všetky pohyby zásob v 
rámci celej EÚ. Nový systém by mal znížiť náklady spoločnostiam 
a taktiež znížiť administratívnu záťaž. 
 
TOP 10: PREDĹŽENIE REVERSE CHARGE MECHANIZMU 
S CIEĽOM BOJOVAŤ PROTI PODVODOM 

 
V júni 2022 prijali ministri financií smernicu, ktorá predlžuje 
obdobie používania voliteľného reverse-charge mechanizmu 
(prenos daňovej povinnosti) do konca roka 2026 za účelom boja 
proti daňovým únikom. Počas predĺženého obdobia by EÚ mala 
doriešiť konečný systém DPH.  
 
UŽITOČNÉ LINKY  

 
Vyhláška MF SR o kritériách na určenie indexu daňovej 
spoľahlivosti (SK) 
Smernica (EÚ) 2021/2101 (SK) 
Metodický pokyn k náhradám výdavkov pri home office (SK) 
Usmernenie k oslobodeniu nepeňažného plnenia do výšky 500 
eur (SK) 
Technické riešenie systému E-faktúra (SK) 
Stránka pre testovaciu prevádzku systému E-faktúra (SK) 
Maďarské veto pre návrh smernice (EN) 
Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (SK) 
Smernica o predĺžení obdobia reverse charge (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://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0039&from=EN
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/544/20220101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/544/20220101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L2101&from=SK
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2022/2022.05.06_12_DZPaU_2022_MP.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2022/2022.05.20_14_DZPaU_2022_MU.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2022/2022.05.20_14_DZPaU_2022_MU.pdf
https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/nova-web-stranka-15.html
https://web-einvoice-demo.mypaas.vnet.sk/
https://www.politico.eu/article/hungary-wields-veto-to-halt-minimum-tax-deal/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6292-2022-INIT/sk/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0039&from=EN

