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Táto brožúra vychádza z daňových zákonov platných a účinných 
k 1. januáru 2018. Je to všeobecný sprievodca slovenskou daňovou 
legislatívou v skrátenej forme. Informácie tu uvedené nemôžu byť základom 
pri posudzovaní zdanenia v špecifických prípadoch. Pred uskutočnením 
akejkoľvek transakcie vám odporúčame obrátiť sa na daňových poradcov.



Vážení čitatelia,

keď sa Vás, podnikateľov, rôzne prieskumné agentúry každoročne 
pýtajú, čo Vám najviac prekáža pri podnikaní na Slovensku, pravidelne 
odpovedáte: časté zmeny zákonov. Aj tých daňových. Bola by som veľmi 
rada, ak by som Vám mohla povedať, že v tomto roku to neplatí. Avšak, 
klamala by som. Aj tentoraz sa musíte pripraviť na množstvo noviniek, ktoré 

Vás môžu potenciálne dostať do problémov. Preto som veľmi rada, že aj Vám môžeme 
v spoločnej publikácii Hospodárskych novín a PwC Dane do vrecka jasne, zrozumiteľne 
a prehľadne vysvetliť, čo Vás čaká. Verím, že v rukách držíte užitočného pomocníka, 
ktorým Vám uľahčí náročné daňové obdobie. Aby Vám viac času zostalo na to, čomu 
by ste mali venovať gro Vašej energie: podnikaniu a rozvíjaniu Vašich nápadov.

Marcela Šimková
Šéfredaktorka Hospodárskych novín

Priatelia a obchodní partneri,

zmeny platné od 1. januára 2018 odzrkadľujú dianie na svetovej daňovej 
scéne – sprísňovanie pravidiel s cieľom zamedziť daňovým únikom a zaviesť 
transparentnosť zdaňovania tak, aby časť daňového koláča prináležiaca 
krajine, kde sa hodnota vytvára, skončila v tom správnom štátnom 
rozpočte. 

V slovenskom zdaňovaní sa po prvýkrát v histórii zavádza tzv. zdanenie pri odchode 
(exit tax) s cieľom zdaniť hodnotu vytvorenú na Slovensku aj v prípade presunu do inej 
jurisdikcie. Rovnako historickou novinkou je i zavedenie tzv. CFC rules (s odloženou 
platnosťou od roku 2019), teda zdanenie príjmov zahraničných dcérskych spoločností 
na Slovensku. Sprísňuje sa aj zdanenie príjmov zahraničných akcionárov od slovenských 
spoločností, ako i podnikových kombinácií, čo spolu s novelizáciou Obchodného 
zákonníka určite neprispeje k zjednodušeniu podnikateľského prostredia. Zavádza sa 
zdanenie príjmov zo služieb poskytovaných na Slovensku prostredníctvom digitálnych 
platforiem. 

Na druhej strane sú však pozitívne zmeny – zavedenie tzv. patent boxu, teda oslobodenia 
až 50 % príjmov z nehmotného majetku, zvýšenie odpočtu nákladov na vedu a výskum 
z doterajších 25 % na 100 %, čím sa deklarovaný zámer podpory podnikania s vyššou 
pridanou hodnotou stáva realitou. Navyše, oslobodzujú sa príjmy z predaja akcií a 
obchodných podielov, čím sa Slovensko stáva konkurencieschopným voči krajinám V4. 

Zmeny v oblasti DPH – zavedenie hodnotou neobmedzeného samozdanenia 
pri poľnohospodárskych produktoch alebo povinnej úpravy odpočítanej dane na 
všetky stavby, nielen budovy – sledujú naďalej cieľ zamedziť únikom na tejto najviac 
problematickej dani. 

Novinkou je aj prideľovanie indexu daňovej spoľahlivosti daňovou správou, ktoré by 
malo motivovať daňovníkov na daňovú disciplínu a zároveň zjednodušiť podnikanie tým, 
ktorí pravidlá dodržujú, a postihovať tých, ktorí sa ich dodržiavaniu vyhýbajú.

Keďže v prostredí plnom zmien na domácom, ale i medzinárodnom poli nie je 
jednoduché sa zorientovať, verím, že Vám budeme aj v tomto roku spolu s mojimi 
kolegami – špecialistami na jednotlivé oblasti – nápomocní. 

Christiana Serugová
partner, líder daňového oddelenia PwC
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Fyzické osoby
Daň z príjmov fyzických osôb

Všeobecné princípy

•  Slovenskí daňoví rezidenti podliehajú dani z príjmov fyzických osôb 
vypočítanej z ich celosvetových príjmov, pričom sa berú do úvahy úľavy 
podľa slovenských zákonov a príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého 
zdanenia.

•  Slovenskí daňoví nerezidenti podliehajú dani z príjmov fyzických osôb 
vypočítanej z ich príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky.

• Daňovým rokom je kalendárny rok.
•  Sadzba dane z príjmov fyzických osôb závisí od výšky príjmu daňovníka, 

pričom na základ dane do výšky 176,8-násobku platného životného minima 
(t. j. 35 268,06EUR) sa použije 19 % sadzba dane a prevyšujúca časť základu 
dane bude zdaňovaná 25 % sadzbou dane. Zdaniteľný príjem zo závislej 
činnosti vybraných ústavných činiteľov podlieha zdaneniu aj osobitnou 
sadzbou dane vo výške 5 %.

•  Sadzba dane pre niektoré príjmy z kapitálového majetku (držba) je 
stanovená jednotne vo výške 19 %. 

•  Príjmy z podielu na zisku (dividendy) dosiahnutom v účtovnom období, ktoré 
sa začalo 1. januára 2017 a neskôr, podliehajú špecifickej sadzbe dane 7 %, 
resp. 35 %, ak je fyzická osoba daňovníkom nezmluvného štátu.

Daňová rezidencia

Slovenskí daňoví rezidenti

•  Jednotlivec sa považuje za daňového rezidenta; ak:

 º má v SR trvalý pobyt; alebo
 º  sa zdržiava v SR aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku 
či už súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; alebo

 º  má v SR bydlisko, t. j. ak má možnosť ubytovania v SR, ktoré neslúži 
len na príležitostné ubytovanie a je zrejmý zámer fyzickej osoby trvale 
sa zdržiavať v tomto bydlisku.

Slovenskí daňoví nerezidenti

•  Predmetom dane z príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov na území SR, napr.:

 º  príjmy zo závislej činnosti vykonávanej na území SR;
 º  príjmy uhrádzané slovenskou spoločnosťou za výkon funkcie štatutárneho 
zástupcu spoločnosti;

 º  príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti alebo z poskytovania služieb;
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 º  príjem z úrokov, licenčných poplatkov, predaja alebo prenájmu majetku 
nachádzajúceho sa v SR alebo z výhier v lotérii;

 º  príjem z podielov na zisku (dividendách).

•  Príjem môže byť predmetom dane bez ohľadu na to, kde je vyplácaný.

Základ dane z príjmu fyzickej osoby, daňové straty

•  Základ dane z príjmov fyzických osôb tvoria príjmy fyzickej osoby z rôznych 
zdrojov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej 
zárobkovej činnosti a z prenájmu a ostatné príjmy). 

•  Špecifické príjmy z (držby) kapitálového majetku, napr. úroky, sa od roku 
2016 zahŕňajú do osobitného základu dane.

•  Príjmy z podielov na zisku (dividendy) vykázané za zdaňovacie obdobie 
začínajúce sa 1. januára 2017 alebo neskôr a zo zisku vykázaného za 
zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003 vyplatené po 31. decembri 2016 
podliehajú špecifickej sadzbe dane.

•  Zákon vymenúva príjmy, ktoré sú od dane oslobodené. Od roku 2016 medzi 
takéto príjmy patria, po splnení špecifických podmienok, aj príjmy z predaja 
cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ak doba 
medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok, ako aj príjmy 
z dlhodobého investičného sporenia po 15 rokoch. 

•  Vo všeobecnosti sú nevyhnutné výdavky vynaložené na dosiahnutie, 
zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov od zdaniteľných príjmov 
odpočítateľné. To však neplatí bezvýhradne a pri každom type príjmu je 
nutné skúmať, aké konkrétne výdavky je možné odpočítať.

•  Daňové straty, ktoré vzniknú z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej 
činnosti, možno odpočítať rovnomerne najviac počas 4 nasledujúcich 
zdaňovacích období, avšak len od základu dane z príjmov z podnikania alebo 
z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Daňovú stratu nemožno odpočítať 
napr. pri príjmoch z prenájmu alebo z kapitálového majetku.

Položky odpočítateľné od základu dane

•  Položky odpočítateľné od základu dane je možné uplatniť iba pri príjmoch 
zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej 
činnosti.

Nárok
Pre ročný základ 
dane
Nezdaniteľné
minimum

Každý daňovník
pod 19 948,00 EUR

3 830,02 EUR

od 19 948,00 EUR 
do 35 268,06 EUR
progresívne
znižovanie

0,00 EUR

nad 35 268,06 EUR

Nezdaniteľné minimum
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Nárok

Nárok

Maximálna výška 
nezdaniteľnej časti

Preukázateľne zaplatené úhrady najviac do výšky 50 eur ročne 
na daňovníka. Daňovník si môže uplatniť aj preukázateľne 
zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou 
za manželku (manžela) a vyživované dieťa vo výške do 50 eur 
za každého z nich, ale túto nezdaniteľnú položku si môže 
uplatniť len jeden z týchto daňovníkov.

Nárok

Maximálna výška 
nezdaniteľnej časti

Preukázateľne zaplatené príspevky do výšky 180 EUR počas 
roku 2018.

Pre zdaniteľný
príjem
Daňový bonus
na jedno dieťa

Nárok

Maximálna výška 
nezdaniteľnej časti

21,56 EUR mesačne
(platný pre rok 2018)

- veková hranica od 18 do 35 rokov
-  priemerný mesačný prijem v maximálnej výške 1,3-násobku 

priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za kalendárny rok 
predchádzajúci roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere

50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, 
najviac do výšky 400 EUR ročne zo sumy úveru, maximálne 
50 000 EUR

minimálne 2 880,00 EUR

-  daňový rezident na každé vyživované dieťa žijúce s ním 
v spoločnej domácnosti, ak tento rezident dosiahne 
minimálny zdaniteľný príjem

-  daňový nerezident, ak príjmy, ktoré dosahuje zo zdrojov v SR, 
prekročia 90 % jeho celkových príjmov

Každý daňovník

Po splnení podmienok je nezdaniteľnou časťou základu dane 
daňovníka suma preukázateľne zaplatených príspevkov 
na doplnkové dôchodkové sporenie.

Daňový bonus na dieťa

Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Daňový bonus na zaplatené úroky pri hypotéke pre mladých

Nárok

Pre ročný základ dane

Nezdaniteľné mini-
mum na manželku/
manžela

kladný rozdiel
medzi 3 830,02 EUR 
a príjmom manžela

progresívne
znižovanie

0,00 EUR

pod 35 268,06 EUR od 35 268,06 EUR 
do 50 588,13 EUR

nad 50 588,13 EUR

-  daňový rezident žijúci v spoločnej domácnosti s manželkou/
manželom

-  daňový nerezident, ak príjmy, ktoré dosahuje zo zdrojov v SR, 
prekročia 90 % jeho celkových príjmov (po splnení určitých 
podmienok)

Nezdaniteľné minimum na manželku/manžela
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Daňová registrácia

•  Všetky osoby, ktoré na území SR získali povolenie na podnikanie, začali 
vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenajali nehnuteľnosť,  
sa musia na účely dane z príjmov registrovať na daňovom úrade 
do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom získali povolenie 
na podnikanie, začali vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť alebo 
prenajali nehnuteľnosť.

•  Registračná povinnosť sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý má len príjmy 
zo závislej činnosti (§ 5), príjmy z kapitálového majetku (§ 7) alebo ostatné 
príjmy (§ 8) alebo len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43), alebo 
kombináciu týchto príjmov.

Daňové priznania

•  Vo všeobecnosti platí, že každý, kto podlieha slovenskej dani z príjmov 
fyzických osôb a koho zdaniteľné príjmy v danom roku presiahnu stanovený 
limit (1 915,01 EUR pre rok 2018), musí podať priznanie k dani z príjmov 
s výnimkou prípadu, keď:

 º  nemá iný príjem ako ten, ktorý je zdanený zrážkovou daňou (napr. príjem 
z bankových úrokov);

 º  má príjem oslobodený od slovenskej dane z príjmov fyzických osôb; alebo 
keď

 º  jeho mzda bola zdanená prostredníctvom slovenského mzdového 
účtovníctva, zamestnávateľ vykonáva ročné zúčtovanie dane a fyzická 
osoba nemá iný zdaniteľný príjem.

•  Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane sa končí 31. marca 
kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol príjem dosiahnutý. 
Túto lehotu možno predĺžiť o 3 kalendárne mesiace, ak sa to vopred oznámi 
správcovi dane; ak sú súčasťou daňovníkových príjmov aj príjmy plynúce 
zo zdrojov v zahraničí, možno ju predĺžiť najviac o 6 kalendárnych mesiacov.

•  Manželia musia podávať daňové priznania samostatne.

Poukázanie podielu zaplatenej dane

•  Daňovník môže poukázať 2 % (resp. 3 %, ak splní určité podmienky) 
zaplatenej dane za rok 2017 ním určenému oprávnenému prijímateľovi.

Pokuty

•  Za nepodanie daňového priznania, nezaplatenie dane alebo za podanie 
daňového priznania a zaplatenie dane po stanovenom termíne, prípadne 
za neuvedenie významných súm alebo zdrojov príjmov v daňovom priznaní 
môže slovenský daňový úrad udeliť relatívne vysoké pokuty. Spôsob výpočtu 
pokút je rovnaký ako v prípade právnických osôb.



12 Dane do vrecka 2018

Zdravotné a sociálne poistenie
•  Pre rok 2018 predstavuje výška maximálneho vymeriavacieho základu 

pre všetky druhy sociálneho poistenia (s výnimkou úrazového poistenia, 
ktoré nie je limitované) 7-násobok priemernej mzdy spred dvoch rokov, 
t. j. 6 384 EUR.

•  Od roku 2017 je maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie 
zo všetkých druhov príjmov s výnimkou dividend zrušený.

•  Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) sa stanovil minimálny 
vymeriavací základ na účely sociálneho a zdravotného poistenia v roku 2018 
na úroveň 456,00 EUR. 

Zdravotné poistenie

•  Odvody na zdravotné poistenie sú vo všeobecnosti povinné pre fyzické 
osoby, ktoré:

 º  majú v  SR trvalý pobyt;
 º  nemajú v SR trvalý pobyt (napr. majú len prechodný pobyt v SR) a nie 
sú poistené v inom členskom štáte EÚ alebo EHP, príp. vo Švajčiarsku 
a ktoré majú zároveň uzavretú pracovnú zmluvu buď so slovenským 
zamestnávateľom, alebo so zahraničným zamestnávateľom, ktorý má v SR 
zriadenú stálu prevádzkareň;

 º  nemajú v SR trvalý pobyt a nie sú poistené v inom členskom štáte EÚ alebo 
EHP, príp. vo Švajčiarsku a ktoré v SR podnikajú alebo majú oprávnenie 
podnikať.

•  Príjmy, ktoré podliehajú odvodom na zdravotné poistenie, tvoria všetky 
druhy zdaniteľných príjmov (príjmy podľa § 5, § 6, § 7 a § 8 zákona o dani 
z príjmov) vrátane príjmov z dividend zo zisku dosiahnutého za roky 
2011 až 2016. Poistné sa však neplatí z príjmov z prenájmu.

•  Sadzba poistného pre fyzické osoby, ktoré prijímajú dividendy podliehajúce 
zdravotným odvodom, je 14 % z platného vymeriavacieho základu.

•  Poistné sa však neplatí z dividend a akcií obchodovaných na regulovanom 
domácom alebo zahraničnom trhu.

•  Fyzické osoby s trvalým pobytom v SR, ktoré vykonávajú činnosť v zahraničí, 
nemajú v SR pracovný pomer a sú poistené na území štátu, v ktorom 
vykonávajú svoju činnosť, sú vyňaté z povinnosti platiť odvody na zdravotné 
poistenie v SR.

•  Pravidelné mesačné odvody do systému zdravotného poistenia sa pokladajú 
za preddavky na ročnú povinnosť a sú predmetom ročného zúčtovania, 
ktoré vykoná príslušná zdravotná poisťovňa v určených prípadoch 
do 30. septembra roka nasledujúceho po roku, za ktorý boli odvody platené.
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Zamestnanec

Nemocenské 1,4 % 89,37
255,36
191,52
63,84

-
-

4 %
3 %
1 %

-
-

9,4 % 600,09

Dôchodkové
Trvalá invalidita
Nezamestnanosť
Garančné poistenie
Rezervný fond
Celkovo

Sadzba Maximálna výška odvodov pre rok 
2018 (v EUR)

Sociálne poistenie

•  Systém sociálneho poistenia v SR zahŕňa dôchodkový systém a poistenie 
pre prípad choroby, trvalej invalidity, straty zamestnania, úrazu alebo 
platobnej neschopnosti zamestnávateľa a taktiež príspevky na garančné 
poistenie a do rezervného fondu.

•  Dôchodkové poistenie pozostáva z troch pilierov. Prvý a (vo všeobecnosti) 
druhý pilier sú povinné, zatiaľ čo tretí je dobrovoľný.

•  Akýkoľvek príjem zo závislej činnosti a príjmy z podnikania a z inej 
samostatnej zárobkovej činnosti (príjem podľa § 5 a §6 zákona o dani 
z príjmov) podliehajú odvodom na sociálne poistenie, ale len do výšky 
maximálneho vymeriavacieho základu (6 384 EUR mesačne pre rok 2018).

Prehľad odvodov na sociálne a zdravotné poistenie z príjmu zo závislej 
činnosti

•  Okrem týchto odvodov na sociálne poistenie musí zamestnávateľ odvádzať 
aj odvody na úrazové poistenie vo výške 0,8 % z vymeriavacieho základu  
zamestnanca.

•  Odvody na zdravotné poistenie sú vo výške 4 % pre zamestnanca a 10 % 
pre zamestnávateľa z celkových hrubých príjmov zamestnanca. Od roku 
2017 bol maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie zrušený.

Zamestnávateľ

Nemocenské 1,4 % 89,37
893,76
191,52
63,84
15,96

303,24

14 %
3 %
1 %

0,25 %
4,75 %
24,4 % 1 557,69

Dôchodkové
Trvalá invalidita
Nezamestnanosť
Garančné poistenie
Rezervný fond
Celkovo

Sadzba Maximálna výška odvodov pre rok 
2018 (v EUR)
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Právnické osoby
Daň z príjmov právnických osôb

Predmet dane

•  Za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (tzv. daňového 
rezidenta) sa považuje právnická osoba, ktorá má na území SR sídlo alebo 
miesto vedenia. Predmetom dane takéhoto daňovníka sú jeho celosvetové 
príjmy, pričom pre zamedzenie dvojitého zdanenia možno postupovať 
v súlade s príslušnou medzinárodnou zmluvou.

•  Daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou (tzv. daňoví nerezidenti) 
sú zdaňovaní len z príjmov zo zdroja na území SR.

•  Neexistuje možnosť skupinového zdanenia právnických osôb.

Sadzba dane

•  Sadzba dane za rok 2018 je 21 %.

Minimálna daň právnickej osoby

•  Minimálna daň (daňová licencia) je od 1. januára 2018 zrušená.
 Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich období si daňovník uplatní 
aj po 31. decembri 2017, a to vo výške kladného rozdielu medzi daňovou 
licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní počas najviac troch 
bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období, za ktoré bola daňová 
licencia zaplatená. 

Základ dane

•  Základom dane je vo všeobecnosti výsledok hospodárenia určený podľa 
zákona o účtovníctve a upravený na daňové účely.

•  U daňovníka, ktorý je povinný vykazovať výsledok hospodárenia podľa 
IFRS, sa pri určení základu dane vychádza buď z:

 º  výsledku hospodárenia podľa IFRS upraveného na daňové účely spôsobom 
ustanoveným Ministerstvom financií SR (tzv. IFRS mostík); alebo

 º  výsledku hospodárenia, ktorý by vyčíslil, ak by účtoval v systéme 
podvojného účtovníctva podľa slovenských účtovných štandardov.

•  V prípade daňových nerezidentov, ktorí nemajú povinnosť viesť 
účtovníctvo a ani sa ho nerozhodnú viesť, sa vychádza z rozdielu medzi 
príjmami a výdavkami alebo sa po dohode s daňovým úradom použije iná, 
alternatívna metóda výpočtu daňovej povinnosti.
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Príjmy, ktoré nepodliehajú dani 

•  Predmetom dane nie sú napr. tieto príjmy:

 º  podiely na zisku vykázanom po 1. januári 2004 (okrem 
prijatých a vyplatených daňovníkom z krajín, s ktorými Slovensko 
neuzatvorilo zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú 
zmluvu o výmene informácií);

 º  podiely na likvidačnom zostatku a vyrovnávacie podiely vyplácané 
akcionárom, na ktoré im vznikol nárok po 1. januári 2004 (okrem prijatých 
a vyplatených daňovníkom z krajín, s ktorými Slovensko neuzatvorilo 
zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu 
o výmene informácií);

 º  príjem získaný darovaním alebo dedením;
 º  príjem súvisiaci s nadobudnutím nových akcií z dôvodu zvýšenia 
základného imania z nerozdeleného zisku predchádzajúcich období, ako aj 
príjem plynúci z dôvodu výmeny akcií pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení 
spoločnosti.

Oslobodenie od dane

•  Oslobodené od dane sú okrem iného:

 º  úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek, dlhopisov a pod., ako 
aj licenčné poplatky plynúce zo zdroja na území SR daňovníkovi členského 
štátu EÚ, ktorý je konečným príjemcom takýchto príjmov, ak určitá forma 
majetkového prepojenia s týmto daňovníkom existovala minimálne počas 
obdobia 2 rokov predchádzajúcich dňu výplaty tohto príjmu.

 º  50 % príjmov z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie 
daňovníkom vytvoreného chráneného patentu, úžitkového vzoru 
alebo softvéru (tzv. základný patent box). Oslobodenie sa vzťahuje iba 
na nehmotné aktíva vytvorené vlastnou činnosťou. Oslobodenie sa 
uplatní počas zdaňovacích období zahrňovania odpisov nehmotného 
aktíva do daňových výdavkov. Obdobné oslobodenie sa vzťahuje aj na časť 
príjmov z predaja výrobkov, ktoré boli vyrobené pomocou chráneného 
patentu alebo úžitkového vzoru (tzv. rozšírený patent box). Oslobodenie 
sa uplatní vo výške 50 % z príjmov pripadajúcich na predajnú cenu zníženú 
o súvisiace náklady a trhovú ziskovú prirážku. V prípade, ak sú na vývoj 
nehmotných aktív použité nehmotné výsledky výskumu obstarané od inej 
osoby, oslobodenie sa kráti koeficientom. Subjekty uplatňujúce toto 
oslobodenie budú zverejňované prostredníctvom zoznamu pripravovaného 
Finančným riaditeľstvom SR.
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Daňové výdavky

•  Všeobecne sa za daňový výdavok považuje výdavok vynaložený za účelom 
dosiahnutia, zabezpečenia a udržania príjmov. Za účelom preukázateľnosti 
vynaloženia daňových výdavkov musí mať daňovník k dispozícii príslušnú 
dokumentáciu (napr. faktúry, bločky, špecifickú formu dokumentácie 
k transakciám so závislými osobami a pod.).

•  Pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby, 
a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov) je daňový výdavok uznaný len 
v pomernej časti, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie 
zdaniteľných príjmov, a to v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru 
používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu alebo 
vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak je tento majetok využívaný 
aj na súkromné účely.

•  Niektoré výdavky sú daňovo uznateľné u dlžníka až po ich zaplatení (napr. 
nájomné za prenájom hnuteľných vecí, nehnuteľností, odplaty za použitie 
softvéru, know-how, autorského práva a pod.).

•  Od 1. januára 2018 sú výdavky vynaložené v situáciách tzv. hybridných 
nesúladov od závislých osôb daňovo neuznateľné, ak dochádza k ich 
uplatneniu viacerými osobami, výdavok nie je zahrnutý do zdaniteľných 
príjmov inou osobou alebo výdavok je (ne)priamo použitý na financovanie 
osoby, čoho výsledkom je viacnásobné uplatnenie výdavku alebo 
nezahrnutie do príjmov inou osobou.

•  Od septembra 2015 si môže daňovník, ktorý poskytuje praktické vyučovanie 
žiakovi na základe učebnej zmluvy, od základu dane odpočítať paušálnu 
položku do výšky 3 200 EUR na žiaka, ako aj skutočné súvisiace výdavky 
v stanovenej výške.

•  Daňové výdavky u závislých osôb sú daňovo uznateľné, ak nie sú daňovým 
výdavkom aj u inej závislej osoby, resp. len v rozsahu, v akom sú zdaniteľným 
príjmom u inej závislej osoby.

•  Daňovým výdavkom je výdavok zamestnávateľa na dopravu zamestnanca 
na miesto výkonu práce a späť, ak:

 º  preprava verejným poskytovateľom dopravy nie je preukázateľne 
vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám 
zamestnávateľa; a

 º  zamestnávateľ na tento účel využíva zmluvného prepravcu alebo vlastné 
prostriedky hromadnej dopravy na prepravu 10 a viac osôb.

•  Daňový zákon taktiež limituje daňovú uznateľnosť niektorých iných typov 
výdavkov.
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Poukázanie podielu zaplatenej dane

•  Daňovník môže poukázať 1 % (resp. 2 %, ak splní určité podmienky) 
zaplatenej dane za rok 2017 ním určeným oprávneným prijímateľom.

Dividendy

•  Dividendy vyplatené zo zisku dosiahnutom po 1. januári 2004 
nie sú predmetom dane. Výnimkou sú dividendy:

 º  vyplatené právnickým osobám, rezidentom nezmluvných štátov;
 º  prijaté od rezidentov nezmluvných štátov;
 º  vyplatené právnickým osobám a daňovník nevie preukázať konečného 
príjemcu dividendy;

 º  prijaté verejnou obchodnou spoločnosťou alebo komanditnou spoločnosťou 
a následne „vyplácané“ spoločníkom nezmluvného štátu, ktoré budú 
zdaňované špecifickou sadzbou dane vo výške 35 %.

Úroky

•  Úroky sú vo všeobecnosti daňovo uznateľné.
•  Úroky z pôžičiek a úverov poskytnutých závislými osobami (a súvisiace 

výdavky na tieto pôžičky a úvery) sú daňovo uznateľné najviac do výšky 25 % 
hodnoty upraveného ukazovateľa EBITDA (súčet výsledku hospodárenia 
pred zdanením a v ňom zahrnutých odpisov a nákladových úrokov).

•  Úroky z úverov na obstaranie akcií a obchodných podielov sú od 1. januára 
2018 daňovo uznateľné až v období, keď dôjde k ich predaju a nie je možné 
uplatniť nárok na oslobodenie príjmu z ich predaja od dane.

•  Úroky, ktoré platí slovenský daňový rezident slovenskému nerezidentovi, 
podliehajú zrážkovej dani vo výške 19 %, pokiaľ nie sú oslobodené od dane 
v súlade s princípmi smernice EÚ o spoločnom systéme zdaňovania 
uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov, ktoré boli 
zakomponované do slovenskej daňovej legislatívy. V prípade úrokov* 
platených rezidentovi štátu, ktorý nie je uvedený v zozname uverejnenom 
Ministerstvom financií SR, resp. štátu, s ktorým SR nemá uzatvorenú 
zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo zmluvu o výmene informácií 
týkajúcich sa daní, sa uplatní sadzba dane 35 %.

* Sadzba dane 35 % sa vzťahuje aj na iné druhy príjmov.

Kurzové rozdiely

•  Kurzové rozdiely účtované na účtoch nákladov a výnosov, ktoré vznikli 
z titulu precenenia neuhradených pohľadávok a záväzkov ku dňu zostavenia 
účtovnej závierky, sa považujú za zdaniteľné alebo daňovo uznateľné v súlade 
s účtovníctvom. Môžu byť však vyňaté zo základu dane, ak tak daňovník 
uvedie v daňovom priznaní.
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Odpisová 
skupina

Doba odpisovania 
(roky)

Príklady

1

5

6

2

3

4

4

20

40

6

8

12

motorové vozidlá, kancelárske stroje a počítače

výrobné a obchodné budovy a stavby

bytové a administratívne budovy a stavby

motory, chladiace a mraziace zariadenia, 
niektoré výrobné stroje a zariadenia
majetok technologického charakteru, turbíny, 
pece
montované budovy z betónu a kovov, 
klimatizačné zariadenia, výťahy 

Daňové straty

•  Daňovník si môže od kladného základu dane odpočítať daňovú stratu 
rovnomerne počas 4 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích 
období. 

Daňové odpisy

•  Daňové odpisy možno vo všeobecnosti uplatniť pri dlhodobom hmotnom 
a nehmotnom majetku. Možno odpisovať aj majetok obstaraný formou 
finančného prenájmu.

•  Výška daňových odpisov dlhodobého nehmotného majetku sa rovná výške 
účtovných odpisov okrem osobitných prípadov pri goodwille. 

•  Hmotný majetok je zaradený do jednotlivých odpisových skupín, na ktoré 
sa vzťahujú nasledovné doby odpisovania:

•  Niektoré typy majetku sú vylúčené z odpisovania.
•  Daňovník môže uplatňovanie daňových odpisov majetku prerušiť na jedno 

alebo viac zdaňovacích období a následne ďalej pokračovať tak, ako keby 
odpisovanie nebolo prerušené.

•  Pri majetku zaradenom v druhej a tretej odpisovej skupine si môže daňovník 
vybrať, či použije metódu rovnomerného alebo zrýchleného odpisovania, 
pričom každá z metód má vlastný predpísaný vzorec pre výpočet daňových 
odpisov. Pri väčšine ostatného majetku je daňovník povinný uplatniť 
rovnomernú metódu odpisovania.

•  Dlhodobý hmotný majetok zaradený do používania možno v prvom roku 
odpisovania odpísať iba do výšky pomernej časti ročného odpisu podľa počtu 
mesiacov, počas ktorých je majetok v prvom roku zaradený do používania.

•  Pri niektorých typoch dlhodobých hmotných majetkov, pri ktorých je 
zostatková cena uznaná len do výšky príjmu z ich predaja, môže daňovník 
v roku predaja uplatniť odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, 
počas ktorých o tomto majetku účtoval. Prerušenie odpisovania a zmeny 
prerušenia odpisovania hmotného majetku nie je možné uplatniť v rámci 
vyrubovacieho konania.
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Podnikové kombinácie

•  Novelou Obchodného zákonníka v novembri 2017 sa pri zlúčení, splynutí 
alebo rozdelení obchodných spoločností  sprísnili právne a administratívne 
požiadavky na ich realizáciu, napr. bola zavedená povinnosť spoločnosti 
predložiť návrh zmluvy o zlúčení/projektu rozdelenia správcovi dane 
najneskôr 60 dní pred dňom, ako majú byť tieto schválené orgánmi 
spoločností. 

 º  Nepeňažné vklady, zlúčenia, splynutia a rozdelenia obchodných 
spoločností je možné v roku 2018 realizovať na daňové účely prevažne 
už len v reálnych hodnotách.

 º  Metódu historických cien bude možné použiť iba pri zlúčení, splynutí 
a rozdelení obchodných spoločností a nepeňažných vkladoch, 
pri cezhraničných transakciách a len za určitých podmienok. 

Zdanenie pri odchode

•  Príjmy daňovníkov (slovenskí daňoví rezidenti a nerezidenti so stálou 
prevádzkarňou na Slovensku) sú predmetom zdanenia v SR, ak daňovníci 
presunú zo SR svoj/u:

 º  individuálny majetok (presun vykoná rezident z ústredia v SR do 
prevádzkarne v zahraničí alebo nerezident z prevádzkarne v SR do svojho 
ústredia alebo prevádzkarne v zahraničí);

 º  podnikateľskú činnosť (presun vykoná rezident do iného štátu alebo 
nerezident zo svojej slovenskej prevádzkarne do iného štátu);

 º  daňovú rezidenciu (rezident prestane byť slovenským daňovým 
rezidentom).

•  Daň sa vypočíta sadzbou 21 % z osobitného kladného základu dane, 
ktorý je stanovený podľa jednotlivých situácií nasledovne:

 º  pri presune individuálneho majetku sa za príjem považuje jeho reálna 
(trhová) cena v čase odchodu a za výdavok jeho daňová hodnota;

 º  pri presune činnosti sa za príjem považuje reálna (trhová) cena 
presunutého majetku a záväzkov v čase odchodu a pri vyčíslení osobitného 
základu dane sa postupuje ako v prípade predaja podniku alebo jeho časti.

•  Daň pri odchode sa platí jednorazovo v lehote na podanie daňového 
priznania alebo na základe žiadosti v splátkach počas piatich rokov 
v prípade, ak ide o presun do členských štátov EÚ alebo Európskeho 
hospodárskeho priestoru. Počas doby platenia dane v splátkach daňovník 
platí aj úrok zo sumy splátok.
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•  Ustanovenie o zdanení pri odchode rieši aj otázku ocenenia majetku 
a záväzkov na slovenské daňové účely v situácii, keď sa slovenský daňový 
nerezident stane daňovým rezidentom na Slovensku.

•  Daň pri odchode sa uplatní prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce 
sa najskôr 1. januára 2018.

Kapitálové zisky a cenné papiere

•  Príjem z predaja akcií, obchodných podielov v s. r. o. a podielu komanditistu 
v k. s. je oslobodený od dane po splnení určitých podmienok. Jednou 
z podmienok je držba akcií, resp. obchodného podielu po dobu najmenej 
24 mesiacov a vo výške najmenej 10 %. Oslobodenie môže uplatniť daňovník, 
ktorý na území SR vykonáva podstatné funkcie, riadi a znáša riziká spojené 
s vlastníctvom akcií alebo obchodného podielu, pričom disponuje potrebným 
personálnym a materiálnym vybavením potrebným na výkon týchto funkcií. 
Oslobodenie sa nebude vzťahovať na obchodníkov s cennými papiermi, u 
ktorých je príjem z predaja účastí hlavným predmetom ich činnosti, a taktiež 
na predaj spoločnosti v likvidácii, konkurze alebo reštrukturalizácii, resp. 
na daňovníkov v likvidácii.

•  Strata z predaja akcií nie je daňovo uznateľná.   
•  Celkové náklady na finančné deriváty sú daňovo uznateľné do výšky príjmov 

z nich plynúcich v úhrne za zdaňovacie obdobie. Výnimkou sú náklady 
na zabezpečovacie deriváty a náklady na finančné deriváty vynaložené 
poisťovňami, zaisťovňami alebo daňovníkom, ktorý vlastní licenciu na 
obchodovanie s cennými papiermi vydanú štátnym orgánom. Takéto 
náklady sú daňovo uznateľné v plnej výške.

•  Príjem z prevodu účasti alebo podielu na obchodnej spoločnosti alebo 
členského podielu v družstve so sídlom v SR je zdaniteľný v SR. Zdanenie 
príjmu z prevodu v SR môže upraviť aj príslušná zmluva o zamedzení 
dvojitého zdanenia.

•  Príjem z prevodu účasti alebo podielu na obchodnej spoločnosti alebo 
členského podielu v družstve, ak táto spoločnosť alebo družstvo vlastní 
nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v SR, ktorého účtovná hodnota je viac 
než 50 % hodnoty vlastného imania tejto spoločnosti alebo družstva, je 
zdaniteľný v SR. Príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia môže 
upraviť zdanenie takéhoto príjmu v SR inak.

•  Nepeňažné vklady do základného imania obchodnej spoločnosti alebo 
družstva so sídlom v SR môžu byť zdaniteľné v SR. Príslušná zmluva 
o zamedzení dvojitého zdanenia môže upraviť zdanenie takéhoto príjmu 
v SR inak.
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Zdaňovacie obdobie

•  Zdaňovacím obdobím môže byť:

 º  kalendárny rok; alebo
 º  hospodársky rok iný než kalendárny rok (12 po sebe nasledujúcich 
mesiacov).

•  Pri likvidácii, zrušení bez likvidácie, vstupe do konkurzu a niektorých 
prípadoch zmeny právnej formy daňovníka sa uplatňujú špeciálne pravidlá.

•  O zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky 
rok, resp. pri uplatnení zdaňovacieho obdobia na iné obdobie 12 po sebe 
nasledujúcich mesiacov musí daňovník informovať daňový úrad.

Podanie daňového priznania

•  Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby sa podáva vo 
všeobecnosti do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho 
obdobia. Túto lehotu možno predĺžiť o 3 kalendárne mesiace, ak sa to vopred 
oznámi daňovému úradu; ak sú súčasťou daňovníkových príjmov aj príjmy 
plynúce zo zdrojov v zahraničí, možno ju predĺžiť najviac o 6 kalendárnych 
mesiacov.

Dodatočné daňové priznanie

•  Ak daňovník zistí chybu v daňovom priznaní, ktorá vedie k vyššej daňovej 
povinnosti alebo nižšej daňovej strate, musí podať dodatočné daňové 
priznanie do jedného mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom túto 
chybu zistil. Zároveň musí zistenú dodatočnú daň v tejto lehote aj uhradiť.

•  Ak daňovník zistí chybu, ktorá je v jeho prospech, v daňovom priznaní, 
ktoré už bolo podané, môže za určitých podmienok podať dodatočné daňové 
priznanie.

•  Od roku 2016 je možné v lehote 15 dní podať dodatočné daňové priznanie 
aj po začatí alebo rozšírení daňovej kontroly.

Platenie dane

•  Daň na úhradu je splatná v riadnej alebo predĺženej lehote na podanie 
daňového priznania.

•  Spoločnosť, ktorej daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie presiahla 
2 500,00 EUR, je povinná platiť preddavky na daň z príjmov právnických 
osôb.

•  Preddavky na daň sa platia:

 º  štvrťročne (1/4 poslednej známej daňovej povinnosti), ak posledná známa 
daňová povinnosť bola viac než 2 500,00 EUR a menej než 16 600,00 EUR; 
alebo
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 º  mesačne (1/12 poslednej známej daňovej povinnosti), ak posledná známa 
daňová povinnosť bola viac než 16 600,00 EUR.

•  Zrážková daň uplatňovaná pri niektorých typoch príjmov 
(napr. pri dividendách, bankových úrokoch, peňažných a nepeňažných 
plneniach prijatých poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ich 
zamestnancami a zdravotníckymi pracovníkmi) sa považuje za finálnu 
vyrovnanú daň a nemožno ju považovať za preddavok na daň. V niektorých 
prípadoch je možné zrazenú daň považovať za preddavok na daň.

Pokuty a penále* 

•  Výška sankcií za niektoré správne daňové delikty závisí nielen od 
vykázaného rozdielu dane, ale významný vplyv má aj dĺžka obdobia, počas 
ktorého bola daň vykázaná nesprávne. Týka sa to napr. situácií, keď daň 
uvedená v daňovom priznaní je zvýšená v dodatočnom daňovom priznaní 
alebo ak daňový úrad otvorí daňovú kontrolu alebo vyrubí dodatočnú daň 
ako výsledok daňovej kontroly.

•  Pokuta sa vyrubí najmenej vo výške 1 % z vyrubenej sumy, najviac však 
do výšky 100 % vyrubenej sumy. 

•  Pokuta za vybrané správne delikty je aj naďalej stanovená paušálne, napr. 
ak daňové priznanie nie je podané načas, alebo za nesplnenie inej povinnosti 
nepeňažnej povahy.

•  Zavádza sa aj systém úhrnnej pokuty v prípade viac ako jedného správneho 
deliktu.

•  V niektorých prípadoch, keď daňovník úmyselne a účelovo zníži daňovú 
povinnosť v súvislosti s nesprávnym stanovením cien v kontrolovaných 
transakciách, môže správca dane vyrubiť pokutu v dvojnásobnej výške.
* Tieto sankcie sa uplatňujú na základe Daňového poriadku aj na iné dane ako iba na daň 
z príjmov, napr. na DPH
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Transferové oceňovanie 

Všeobecné princípy

•  Na účely dane z príjmov musia byť ceny v kontrolovaných transakciách 
medzi závislými (spriaznenými) osobami stanovené na trhovej úrovni.

•  Kontrolovanou transakciou sa rozumie právny alebo iný vzťah medzi dvomi 
alebo viacerými závislými osobami, pričom aspoň jedna z osôb je daňovník 
s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6) alebo 
právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti 
alebo z nakladania s majetkom. Pri posudzovaní kontrolovanej transakcie 
sa správca dane zameriava na jej skutočný obsah.

•  Závislou fyzickou alebo právnickou osobou je blízka osoba alebo 
ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba (iné prepojenie vzniká, 
ak osoby vytvorili právny vzťah alebo transakciu predovšetkým za účelom 
zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty), alebo osoba alebo 
subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.

•  Daňovník môže požiadať správcu dane o jednostranné alebo viacstranné 
odsúhlasenie metódy ocenenia kontrolovanej transakcie. Viacstranné 
odsúhlasenie metódy ocenenia kontrolovanej transakcie je vydané 
v súlade s uplatnením príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. 
Poplatok za jednostranné odsúhlasenie je vo výške 10 000 EUR, respektíve 
30 000 EUR pri žiadosti o viacstranné odsúhlasenie metódy ocenenia na 
základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. 

•  Daňový úrad môže zvýšiť základ dane a vyrubiť pokutu, ak zistí, 
že pri transakciách medzi spriaznenými osobami neboli použité trhové ceny 
a v dôsledku toho daňovník vykázal nižší základ dane alebo vyššiu daňovú 
stratu. V prípade, že daňovník zámerne nepoužil trhové ceny, môže mu byť 
vyrubená pokuta v dvojnásobnej výške. 

•  Od roku 2017 vymedzuje zákon o dani z príjmov špecifické okolnosti, 
pri ktorých majú daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou 
povinnosť automaticky upraviť svoj základ dane pre kontrolované transakcie 
a súčasne sú povinní o vykonanej úprave základu dane písomne oboznámiť 
správcu dane.

Dokumentácia k transferovým cenám

•  Daňovníci sú na účely transferového oceňovania povinní viesť dokumentáciu 
v príslušnom rozsahu a na výzvu daňových orgánov ju predložiť do 15 dní. 
Výzvu na predloženie dokumentácie pre príslušné zdaňovacie obdobie môžu 
daňové orgány zaslať až po lehote na podanie daňového priznania za toto 
zdaňovacie obdobie.

•  Obsah a rozsah povinnej dokumentácie pre jednotlivé kategórie daňovníkov 
určilo Ministerstvo financií SR. Daňovníci tak môžu mať povinnosť viesť 
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•  Už od roku 2015 je dokumentácia povinná tak pre tuzemské, ako aj 
pre cezhraničné kontrolované transakcie medzi závislými (spriaznenými) 
osobami.

CbCR – Štandard výkazu činností závislých osôb 

•  V nadväznosti na balík opatrení zameraný proti daňovým únikom 
predstavený Európskou komisiou sa s účinnosťou od 1. marca 2017 
do slovenskej legislatívy implementoval štandard výkazu činností závislých 
osôb po jednotlivých krajinách, tzv. Country-by-country reporting (CbCR 
alebo CbC Správa). 

•  CbCR požiadavka sa vzťahuje na nadnárodnú skupinu (MNE), ktorej 
celkové konsolidované výnosy podľa konsolidovanej účtovnej závierky za 
predchádzajúci rok dosiahli najmenej 750 mil. EUR. Ak je táto podmienka 
splnená, má príslušná slovenská spoločnosť, ktorá je členom takejto 
nadnárodnej skupiny (a zároveň spĺňa definíciu „základného subjektu“ 
uvedenú v novele a nie je sama povinná podávať CbC Správu) povinnosť 
oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR (FR SR), ktorý člen skupiny podáva 
CbCR za finančný rok skupiny začínajúci sa 1. januárom 2016. Uvedené 
oznámenie je potrebne doručiť FR SR v lehote na podanie daňového 
priznania za rok 2016.

•  Materský subjekt alebo náhradný materský subjekt podáva CbC Správu 
podľa jednotlivých štátov v lehote 12 mesiacov od posledného dňa 
oznamovaného finančného roka MNE.

•  Novela však prináša aj koncept sekundárnej povinnosti, ktorá prenáša 
povinnosť podať CbCR na náhradný materský subjekt, prípadne na iný 
základný subjekt MNE v prípade, že CbCR za celú skupinu nepripravuje a 
nepodáva v krajine svojej daňovej rezidencie hlavný materský subjekt  alebo 
náhradný materský subjekt, ktorým nie je slovenská spoločnosť. Preto aj 
daňoví rezidenti na Slovensku môžu byť povinní pripraviť CbC Správu.

•  Za nesplnenie povinnosti podať CbC Správu môže byť daňovníkovi uložená 
pokuta do výšky 10 000 EUR. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti môže 
byť daňovníkovi uložená pokuta do výšky 3 000 EUR. Obe pokuty môžu byť 
uložené aj opakovane. 

Zdanenie zahraničných osôb

Všeobecné princípy

•  Slovenskí daňoví nerezidenti podliehajú dani iba z príjmov, ktoré im plynú 
zo zdrojov na území SR. Do týchto príjmov sa zahŕňajú aj určité služby 
poskytované prostredníctvom digitálnej platformy.
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•  Príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia môže v SR úplne alebo 
čiastočne obmedziť zdanenie príjmu slovenského daňového nerezidenta, 
ktorý mu plynie zo zdrojov na území SR.

Organizačná zložka zahraničnej spoločnosti

•  Zriaďovateľ organizačnej zložky má, rovnako ako slovenská spoločnosť, 
povinnosť registrácie na účely dane, podania daňového priznania, 
platenia dane a preddavkov na daň. Organizačná zložka má tiež povinnosť 
postupovať v zmysle slovenských postupov účtovania.

•  Pravidlá zdaňovania stálej prevádzkarne sa primerane použijú aj v prípade 
organizačnej zložky.

Stála prevádzkareň

•  Stála prevádzkareň nemusí byť nevyhnutne zapísaná do Obchodného 
registra SR, ale zahraničná spoločnosť, ktorej SP vznikne, je zdaniteľnou 
osobou v SR.

• Stála prevádzkareň najčastejšie vzniká, ak na území SR:

 º  zahraničná spoločnosť nepretržite alebo opakovane používa trvalé miesto 
alebo zariadenie na svoje podnikateľské aktivity; alebo

 º  opakovane sprostredkováva služby prepravy a ubytovania prostredníctvom 
digitálnej platformy; alebo 

 º  v mene zahraničnej spoločnosti koná osoba, ktorá opakovane 
sprostredkováva alebo zohráva hlavnú úlohu pri uzatváraní zmluvy v 
jej mene alebo dojednáva podrobnosti týchto zmlúv alebo ak táto osoba 
zohráva hlavnú úlohu smerujúcu  k uzatváraniu zmlúv; alebo

 º  ak doba poskytovania služieb zahraničnou spoločnosťou alebo osobami 
pracujúcimi pre túto zahraničnú spoločnosť v SR presahuje 6 mesiacov 
v akomkoľvek 12-mesačnom období.

•  Podmienky vzniku stálej prevádzkarne môžu byť bližšie upravené príslušnou 
zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia.

•  Zahraničná spoločnosť, ktorej vznikne SP, má rovnako ako slovenská 
spoločnosť povinnosť registrácie na účely dane, podania daňového 
priznania, platenia dane a preddavkov na daň.

•  Základ dane stálej prevádzkarne zahraničnej spoločnosti nemôže byť nižší 
ako ten, ktorý by bol dosiahnutý, keby ako nezávislá osoba (napr. slovenská 
spoločnosť) vykonávala podobné činnosti za podobných podmienok.
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Záleží nám 
na Vašom 
úspechu.
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Zrážková daň a zabezpečenie dane

•  Predmetom zrážkovej dane z platieb slovenských daňovníkov zahraničnej 
osobe sú aj:

* V prípade príjmov platených rezidentovi štátu, ktorý nie je uvedený v zozname 
uverejnenom Ministerstvom financií SR, resp. štátu, s ktorým SR nemá uzatvorenú 
zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo zmluvu o výmene informácií týkajúcich 
sa daní, sa uplatní sadzba dane 35 %.

** Len v prípade výplaty dividend fyzickej osobe.

*** Úroky a licenčné poplatky vyplácané spriazneným spoločnostiam, ktoré sú 
rezidentmi v krajinách EÚ, nie sú pri splnení určitých podmienok predmetom zrážkovej 
dane.

• Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia môže znížiť sadzbu zrážkovej dane.
•  Niektorí daňovníci (vo väčšine prípadov daňoví rezidenti členských štátov 

EÚ) môžu považovať daň zrazenú z niektorých typov príjmu za preddavok 
na daň a odpočítať si ho v daňovom priznaní.

•  Fyzické alebo právnické osoby môžu mať povinnosť zrážať sumu 
na zabezpečenie dane z určitých príjmov slovenských nerezidentov zo zdroja 
na území SR, ak títo nie sú daňovými rezidentmi v inom členskom štáte EÚ.

•  Na základe žiadosti vystaví daňový úrad potvrdenie o zaplatení zrážkovej 
dane a zabezpečenia dane.

Štandardná 
sadzba

Nezmluvný 
štát*

Dividendy

Licenčné poplatky***

Úhrady za služby poradenstva (obchodné, 
technické, iné), spracovanie dát, marketing, 
riadiacu a sprostredkovateľskú činnosť, t. j. 
poskytnuté bez fyzickej prítomnosti

Úroky z pôžičiek a vkladov***

Nájomné hnuteľných vecí

7 %**

19 %

19 %

19 %

19 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

19 % 35 %Platby za služby poskytnuté na území SR
(ak nie sú poskytnuté stálou prevádzkarňou)
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Štátna pomoc a investičné stimuly v SR

Investičné stimuly

•  Na základe zákona o investičnej pomoci sú stimuly dostupné pre projekty 
v nasledovných oblastiach:

 º priemyselná výroba;
 º technologické centrá;
 º centrá strategických služieb a
 º cestovný ruch.

Priemyselná výroba

* Na účely poskytovania pomoci sa do úvahy berie miera nezamestnanosti vypočítaná 
z celkového disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, zverejnená Ústredím 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR za rok predchádzajúci roku, v ktorom bol investičný 
zámer podaný.

Technologické centrá

Miera
nezamestnanosti*

Minimálna 
výška in-
vestície
(mil. EUR)

Podiel nového
technologického
zariadenia (%)

Minimálny 
počet nových 
pracovných 
miest 

Minimálna 
výška
investície, 
ktorá musí 
byť krytá 
vlastným 
imaním (%)

Nižšia než 
celoslovenský priemer

Vyššia než 
celoslovenský priemer

Aspoň o 35 % vyššia než 
celoslovenský priemer
Tzv. najmenej rozvinuté 
regióny 

10 60 40 50

3 40 40 50

0,2 30 10 50 

5 50 40 50

Minimálna výška
investície
(mil. EUR)

Minimálny podiel
zamestnancov s 
vysokoškolským 
vzdelaním (%)

Minimálny 
počet nových 
pracovných 
miest

Minimálna výška 
investície, ktorá musí 
byť krytá vlastným 
imaním (%)

0,5 70 30 50
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Centrá strategických služieb

Cestovný ruch

Minimálna výška
investície
(mil. EUR)

Minimálny podiel
zamestnancov s 
vysokoškolským 
vzdelaním (%)

Minimálny 
počet nových 
pracovných 
miest

Minimálna výška 
investície, ktorá musí 
byť krytá vlastným 
imaním (%)

0,4 60 40 50

Miera
nezamestna-
nosti*

Minimálna 
výška 
investície
(mil. EUR)

Minimálny 
počet 
nových 
pracovných 
miest

Podiel nového
technologického
zariadenia (%)

Minimálna 
výška
investície, 
ktorá musí byť 
krytá vlastným 
imaním (%)

Nižšia než 
celoslovenský 
priemer

Vyššia než 
celoslovenský 
priemer

Aspoň o 
35 % vyššia než 
celoslovenský 
priemer

Tzv. najmenej 
rozvinuté 
regióny 

10

5

3

0,2 

40

40

40

5

40

20

20

20

50

50

50

50

* Na účely poskytovania pomoci sa do úvahy berie miera nezamestnanosti vypočítaná 
z celkového disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, zverejnená Ústredím 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR za rok predchádzajúci roku, v ktorom bol investičný 
zámer podaný.

•  V rámci investičnej pomoci je možné získať rôzne formy stimulov, a to:

 º  dotáciu na nákup dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného 
majetku;

 º  úľavu na dani z príjmov – tento stimul je možné uplatniť po dobu najviac 
10 po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Prvýkrát možno daňovú 
úľavu uplatniť za zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo vydané rozhodnutie 
o schválení pomoci (za predpokladu splnenia všetkých zákonných 
podmienok);

 º  príspevok na vytvorenie nových pracovných miest.
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•  Základnými podmienkami, ktoré musia uchádzači o investičnú pomoc 
splniť, sú:

1.  založenie nového podniku, rozšírenie, diverzifikácia alebo zásadná 
zmena výroby v rámci existujúceho podniku;

2.  vynaloženie minimálnej výšky investičných nákladov v závislosti od typu 
projektu a regiónu, v ktorom sa má projekt realizovať, v prípade malých 
a stredných podnikov sa príslušná minimálna výška investície znižuje 
na polovicu;

3.  zohľadnenie požadovaného podielu výrobných zariadení, resp. podielu 
zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním, rovnako v závislosti od typu 
projektu a konkrétneho regiónu;

4.  vytvorenie požadovaného počtu nových priamych pracovných miest;
5.  v prípade projektov expanzie v oblasti priemyselnej výroby nárast 

kapacity výroby aspoň o 15 %;
6.  zrealizovanie investičného projektu do 3 rokov, resp. v prípade projektov 

s oprávnenými nákladmi prevyšujúcimi 50 mil. EUR (tzv. veľké projekty) 
do 5 rokov od vydania rozhodnutia o schválení pomoci; a

7.  začatie prác na projekte až po podaní investičného zámeru 
na Ministerstvo hospodárstva SR; v opačnom prípade pomoc nemôže byť 
poskytnutá.

•  Maximálny objem pomoci vo všeobecnosti dosahuje nasledovné hodnoty:

 º  západné Slovensko – 25 % z celkových oprávnených nákladov investície;
 º  stredné a východné Slovensko – 35 % z celkových oprávnených nákladov 
investície;

 º  pre Bratislavský samosprávny kraj nie sú dostupné žiadne investičné 
stimuly.

•  V prípade stredných podnikov je možné uvedené intenzity navýšiť o 10 % 
a v prípade malých podnikov až o 20 %. Navýšenie intenzity pomoci je 
predmetom posúdenia zo strany Ministerstva hospodárstva SR.



32 Dane do vrecka 2018

Super odpočet nákladov na výskum a vývoj (nové pravidlá 
pre zdaňovacie obdobie začínajúce 1. januára 2018 alebo neskôr)

•  Daňovníci, ktorí vykonávajú výskum a vývoj, sa môžu uchádzať o formu 
podpory, tzv. superodpočet nákladov.  

•  Od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty pri realizácii projektu 
výskumu a vývoja možno podľa novej právnej úpravy odpočítať súčet:

 º  100 % výdavkov vynaložených na výskum a vývoj v zdaňovacom 
období, za ktoré sa daňové priznanie podáva;

 º  100 % kladného rozdielu medzi priemerom úhrnu výdavkov (nákladov) 
vynaložených na výskum a vývoj:

•  v zdaňovacom období, za ktoré daňovník super odpočet uplatňuje, 
a v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období a

•  dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

•  V prípade vykázania daňovej straty alebo ak je daňový základ po odpočítaní 
daňovej straty nižší ako možný odpočet, je možné uplatniť odpočet 
v najbližšom zdaňovacom období, v ktorom daňovník preukáže kladný 
základ dane, najviac však počas štyroch zdaňovacích období bezprostredne 
nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom nárok na odpočet vznikol.
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Ostatné dane
Daň z pridanej hodnoty

DPH registrácia

•  Povinnosť registrovať sa na účely DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá 
má sídlo alebo bydlisko, miesto podnikania alebo prevádzkareň v SR a ktorá 
dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych 
mesiacov obrat 49 790 EUR. Existuje aj možnosť dobrovoľnej registrácie, 
ktorá však môže byť predmetom zábezpeky na daň.

•  Zahraničnej osobe (zdaniteľná osoba, ktorá nemá sídlo alebo prevádzkareň 
v tuzemsku) môže vzniknúť povinnosť registrovať sa na účely DPH 
na Slovensku, napr. ak dodáva tovar formou zásielkového obchodu 
na Slovensko, alebo pred dodaním tovaru alebo služby, ak sa neuplatňuje 
prenos daňovej povinnosti na odberateľa.

•  Akákoľvek zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, alebo právnická 
osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, musí v  niektorých prípadoch (napr. 
prijatie/poskytnutie určitých služieb z/do iného členského štátu EÚ a 
nadobudnutie tovaru z iného členského štátu EÚ) podať žiadosť o registráciu 
na účely DPH za účelom platenia dane alebo vykazovania dodávky služieb.

•  Uplatňuje sa automatická DPH registrácia zdaniteľných osôb, ktoré dodávajú 
stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok, ktoré nie sú oslobodené od dane 
podľa zákona, a ak sa z dodania má dosiahnuť obrat 49 790 EUR.

•  Platitelia sú povinní oznámiť zmenu registrácie v prípade vzniku/zániku 
prevádzkarne na účely DPH do 10 dní odo dňa, keď sa zmenil ich status.

•  DPH registrácia môže byť v určitých prípadoch predmetom zábezpeky 
na daň.

•  Za určitých okolností je možná oprava DPH ošetrenia transakcií 
uskutočnených pred registráciou s možnosťou uplatnenia DPH na vstupe. 

•  Od 1. januára 2018 sa zavádza možnosť osobitného daňového zastúpenia 
pre zahraničnú osobu, ktorá nie je registrovaná pre DPH v SR.

•  Inštitút daňového zástupcu môže využiť zahraničná osoba, ktorá nadobúda 
tovar z iného členského štátu v SR za účelom jeho dodania do iného 
členského štátu alebo do tretieho štátu s oslobodením od DPH, alebo 
dodania formou zásielkového predaja s miestom dodania v inom členskom 
štáte.

•  Zahraničná osoba zastúpená daňovým zástupcom sa v SR nemusí registrovať 
pre účely DPH, ak sú splnené stanovené podmienky. Daňový zástupca 
podáva za zastúpené zahraničné osoby jedno spoločné DPH priznanie, 
kontrolný výkaz a súhrnný výkaz. 
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DPH skupina

•  V SR je možné vytváranie DPH skupín, čo umožňuje osobám, ktoré 
sú ekonomicky, finančne a organizačne prepojené a majú sídlo alebo 
prevádzkareň v SR, stať sa jedným DPH platiteľom. Výsledkom je, 
že transakcie medzi členmi DPH skupiny nie sú predmetom DPH.

Konsignačný sklad

•  Zjednodušená schéma konsignačného skladu sa aplikuje v prípade, ak 
zahraničný dodávateľ registrovaný na účely DPH v niektorej z členských 
krajín EÚ (okrem SR) premiestni svoj vlastný tovar z inej členskej krajiny 
do skladu v tuzemsku za účelom jeho dodania jedinému slovenskému 
DPH platiteľovi. Ak zahraničná osoba splní všetky podmienky stanovené 
slovenským zákonom o DPH, ktoré určujú režim konsignačného skladu, nie 
je povinná registrovať sa na účely DPH. V takom prípade je povinný uplatniť 
samozdanenie z nadobudnutia tovaru v tuzemsku zákazník, ktorému je 
tovar dodaný.

Sadzba DPH

•  Základná sadzba pre DPH vo výške 20 % je uplatňovaná na väčšinu 
tovarov a služieb, zatiaľ čo znížená sadzba vo výške 10 % sa uplatňuje 
napr. na niektoré základné potraviny (mäso, mlieko, maslo), niektoré 
farmaceutické produkty, niektoré zdravotné pomôcky podľa colného 
sadzobníka (uvedené v prílohe 7 slovenského zákona o DPH) a na niektoré 
knihy či podobné produkty.

Osobitná úprava uplatňovania DPH

•  Od roku 2016 majú vybraní tuzemskí platitelia dane možnosť využívať 
osobitnú úpravu uplatňovania dane z predaja na základe prijatia platby 
za predaj tovaru alebo služby (tzv. „cash accounting“).

•  Daňová povinnosť vzniká dodávateľovi tovarov alebo služieb pri využití 
tejto schémy až dňom prijatia platby za tovar alebo službu. Na druhej strane, 
právo na odpočet DPH na vstupe platiteľovi, ktorý sa rozhodne využívať 
schému vo všeobecnosti, vznikne dňom zaplatenia faktúr. Taktiež všetkým 
platiteľom, ktorí dostanú faktúru od dodávateľa uplatňujúceho osobitnú 
úpravu, vzniká dňom, keď ich dodávateľ prijme platbu.

Samozdanenie v sektore stavebníctva

•  V sektore stavebníctva bol v prípade niektorých plnení medzi dvomi 
slovenskými platiteľmi DPH zavedený prenos daňovej povinnosti na 
odberateľa (tzv. samozdanenie). Ide napr. o dodanie stavebných prác, 
dodanie stavieb, dodanie tovaru s montážou alebo inštaláciou, ak spadajú 
pod špecifické štatistické zatriedenie.
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•  Pri poskytnutí týchto plnení dodávateľ neuplatní DPH na faktúre, ale 
povinnosť odvedenia DPH je prenesená na príjemcu (platiteľa DPH), 
ktorý si môže súčasne po splnení zákonných podmienok uplatniť 
nárok na odpočítanie dane.

•  Od 1. januára 2017 platí tzv. generálny pardon v podobe určitej miery 
istoty pre subjekty v sektore stavebníctva pri uplatňovaní prenosu daňovej 
povinnosti. Príjemca plnenia (odberateľ) má automaticky samozdaniť prijaté 
stavebné práce za podmienky, že dodávateľ na základe odôvodnených 
predpokladov posúdil, že plnenie podlieha prenosu daňovej povinnosti, 
a ak je na faktúre zároveň uvedená referencia „Prenesenie daňovej 
povinnosti“.

•  Zároveň s účinnosťou od 1. januára 2017 sú dodávatelia takýchto stavebných 
prác povinní vykazovať vystavené faktúry za dodávky stavebných prác 
v kontrolnom výkaze v sekcii A2, a to aj napriek skutočnosti, že vo svojom 
DPH priznaní ich neuvádzajú.

Oslobodené dodávky

•  Medzi oslobodené dodávky bez možnosti odpočtu DPH na vstupe patria 
napr. poštové služby, finančné a poisťovacie služby, výchovné a vzdelávacie 
služby, rozhlasové a televízne vysielanie, služby zdravotnej starostlivosti, 
služby sociálnej pomoci, dodanie a nájom nehnuteľností (s niekoľkými 
výnimkami) a prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier.

•  Medzi oslobodené dodávky s možnosťou odpočtu DPH na vstupe patria 
napr.:

 º intrakomunitárne dodanie tovaru;
 º finančné a poisťovacie služby mimo EÚ;
 º trojstranný obchod;
 º preprava osôb v určitých prípadoch;
 º vývoz tovaru mimo členských štátov EÚ.

•  Predaj stavebného pozemku nie je oslobodený od DPH. Predaj stavieb 
vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí, po 5 rokoch 
od kolaudácie stavby alebo od jej prvého použitia je oslobodený od DPH. 
Platiteľ sa však môže rozhodnúť, že toto dodanie nebude od DPH oslobodené 
(v takomto prípade sa však daňová povinnosť prenáša na odberateľa). 
Od 1. januára 2018 sa zavádza povinnosť písomne oznámiť toto rozhodnutie 
odberateľovi. Prenájom nehnuteľností (okrem určitých výnimiek 
ako parkovacie miesta) je oslobodený od DPH. Platiteľ sa môže rozhodnúť 
zdaniť prenájom budovy, ak je plnenie poskytnuté inej zdaniteľnej osobe.
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Nárok na odpočet DPH

•  Platiteľ DPH môže odpočítať DPH na vstupe vzťahujúcu sa k prijatému 
zdaniteľnému plneniu, ktoré použije na zdaniteľné dodávky tovarov a služieb 
s nárokom na odpočet DPH.

•  Platiteľ DPH nemôže odpočítať DPH na vstupe z tovarov a služieb, ktoré 
použije na oslobodené dodávky bez nároku na odpočet DPH.

•  Čiastočný odpočet na základe koeficientu vypočítaného podľa zákona 
sa uplatní v prípade nákupu tovarov a služieb použitých aj na plnenia 
zdaniteľné s nárokom na odpočet, aj na oslobodené bez nároku na odpočet.

•  Odpočet DPH vzťahujúcej sa k nadobudnutiu investičného majetku je 
potrebné upraviť, ak sa v období 5 rokov od nadobudnutia (20 rokov 
v prípade nehnuteľnosti) zmení účel použitia tohto majetku.

•  V prípade nákladov na zábavu a občerstvenie nemá platiteľ nárok na odpočet 
DPH na vstupe.

DPH povinnosti

•  DPH je spravovaná daňovými úradmi s výnimkou DPH pri dovoze tovaru, 
pri ktorom je správcom colný orgán.

•  Platný DPH doklad (faktúra) musí byť vystavený pre každé dodanie tovaru 
alebo služby zdaniteľnej osobe a pri zásielkovom obchode do 15 dní 
od dodania tovaru alebo služby, resp. prijatia platby pred ich dodaním. 
Faktúra môže byť vystavená a prijatá aj v elektronickej podobe. Opravné 
doklady majú byť vystavené do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, 
v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane.

•  Platiteľ DPH je povinný zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť 
obsahu a čitateľnosť faktúry od jej vydania do konca obdobia na archiváciu 
faktúr. 

•  Priznania k DPH sa musia podávať mesačne. Platiteľ DPH sa môže rozhodnúť 
pre štvrťročné zdaňovacie obdobie, ak uplynulo viac než 12 kalendárnych 
mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom, 
a ak za 12 predchádzajúcich, po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 
nedosiahol obrat 100 000 EUR.

•  Priznanie k DPH musí byť podané do 25 dní od skončenia zdaňovacieho 
obdobia a v tom istom čase musí byť zaplatená daňová povinnosť.

•  Od 1. januára 2018 sa mení vzor daňového priznania k DPH v nadväznosti 
na zavedenie nového inštitútu daňového zástupcu pre zahraničné osoby.

•  Platiteľ DPH v niektorých prípadoch ručí za daň uvedenú na faktúre, ak túto 
dodávateľ nezaplatil daňovému úradu alebo sa stal neschopným zaplatiť 
daň, pričom platiteľ vedel, resp. mohol vedieť, že daň nebude zaplatená. 
Od roku 2018 už nie je dôvodom ručenia skutočnosť, že dodávateľ bol v čase 
uskutočnenia zdaniteľného obchodu zverejnený v zozname platiteľov, 
u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie.
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Súhrnný výkaz

•  Súhrnný výkaz je DPH platiteľ povinný podať, ak uskutočnil 
intrakomunitárne dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu, 
premiestnil vlastný tovar z tuzemska do iného členského štátu, dodal tovar 
ako prvý odberateľ v rámci trojstranného obchodu alebo dodal službu 
s miestom dodania v inom členskom štáte inej zdaniteľnej osobe a táto osoba 
je povinná platiť daň.

•  Platiteľ DPH môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak hodnota 
tovarov nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne 
v predchádzajúcich 4 kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 EUR. 
Po dosiahnutí tohto obratu je platiteľ povinný podávať súhrnný výkaz 
mesačne.

•  Súhrnný výkaz sa podáva najneskôr do 25 dní po skončení obdobia, na ktoré 
sa vzťahuje, a musí byť podaný elektronicky.

Kontrolný výkaz

•  Všetci platitelia dane (vrátane zahraničných osôb registrovaných na 
účely DPH na Slovensku) majú povinnosť predkladať tzv. kontrolný výkaz 
v elektronickej forme. Ide o detailný zoznam vystavených a prijatých faktúr.

•  Kontrolný výkaz sa podáva elektronicky do 25. dňa po skončení príslušného 
zdaňovacieho obdobia.

•  V kontrolnom výkaze sa neuvádzajú údaje o intrakomunitárnych dodávkach 
tovarov a služieb a o dovoze a vývoze tovaru. Kontrolný výkaz sa nepodáva 
v prípade, ak sú v príslušnom DPH priznaní uvedené len špecifické transakcie 
(napr. intrakomunitárne dodania tovaru, vývoz tovaru alebo dodania 
v rámci trojstranného obchodu) a zároveň sa neodpočítava daň na vstupe 
alebo sa uvádza len odpočítanie DPH pri dovoze tovaru.

•  Za nepodanie, resp. neskoré podanie kontrolného výkazu alebo neúplné 
a nesprávne uvedenie údajov v kontrolnom výkaze môže daňový úrad 
vyrubiť pokutu do výšky 10 000 EUR (pri opakovanom porušení týchto 
povinností dokonca až do výšky 100 000 EUR).

Povinnosť elektronického podávania

•  Všetci daňovníci, ktorí sú platiteľmi DPH alebo sú zastúpení daňovým 
poradcom, advokátom alebo inou osobou, sú povinní od roku 2014 
doručovať podania správcovi dane v elektronickej forme, a to buď podpísané 
kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo bez kvalifikovaného 
elektronického podpisu, pričom pri tejto druhej možnosti je nevyhnutnou 
podmienkou uzatvorenie dohody o elektronickom doručovaní.

•  Od 1. januára 2018 dochádza k rozšíreniu povinnej elektronickej 
komunikácie na všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom registri SR 
a od 1. júla 2018 sa zavádza povinná elektronická komunikácia aj pre fyzické 
osoby – podnikateľov.
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Vrátenie DPH

Vrátenie DPH slovenským platiteľom DPH

•  Ak DPH platiteľovi vznikne nadmerný odpočet, nie je mu automaticky 
vrátený. Ak nadmerný odpočet nie je možné plne odpočítať oproti daňovej 
povinnosti v nasledujúcom období, potom daňový úrad vráti nadmerný 
odpočet alebo jeho časť do 30 dní od podania DPH priznania za toto 
nasledujúce zdaňovacie obdobie, ak predtým neotvorí daňovú kontrolu.

•  Ak sú splnené určité podmienky, daňové úrady by mali vrátiť nadmerný 
odpočet do 30 dní od termínu na podanie daňového priznania k DPH 
(t. j. v kratšom období).

Vrátenie DPH zahraničnej osobe z iného členského štátu

•  Platiteľ registrovaný pre DPH v inom členskom štáte môže za určitých 
podmienok žiadať vrátenie slovenskej DPH  prostredníctvom vrátenia dane 
pre zahraničné osoby neregistrované pre DPH v tuzemsku.

•  Žiadosť sa podáva do 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho 
po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie.

•  Žiadosť o vrátenie DPH sa podáva za obdobie najviac jedného kalendárneho 
roka a suma dane musí byť najmenej 50 EUR.

•  Zahraničná osoba (platiteľ DPH) má nárok na odpočítanie DPH cez DPH 
priznanie za predpokladu, že vyššie uvedené podmienky na vrátanie DPH 
prostredníctvom systému refundácie DPH zahraničným osobám nie sú 
splnené.

Vrátenie DPH zahraničným osobám z tretieho štátu

•  Osoba registrovaná pre DPH alebo podobnú spotrebnú daň v krajinách 
mimo EÚ môže za určitých podmienok požiadať o vrátenie slovenskej DPH 
zaplatenej pri nákupe určitých tovarov alebo služieb.

•  O vrátenie DPH možno požiadať podaním žiadosti na Daňový úrad Bratislava 
do 30. júna kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, 
za ktorý sa uplatňuje nárok. Suma dane, ktorej vrátenie sa žiada, musí byť 
najmenej 50 EUR.

•  Daňový úrad Bratislava by mal o vrátení DPH rozhodnúť do 6 mesiacov 
odo dňa podania úplnej žiadosti o vrátenie DPH.

•  Vrátenie DPH zahraničným osobám možno iba v prípade osôb z krajín 
mimo EÚ, ak príslušná krajina recipročne poskytuje možnosť vrátenia dane 
slovenským DPH platiteľom.
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Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu

•  Od roku 2017 majú platitelia dane nárok na finančnú kompenzáciu – úrok 
zo zadržiavaného nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly (ak daňový 
úrad otvoril daňovú kontrolu v zákonnej lehote na vrátenie nadmerného 
odpočtu) a kontrola trvá dlhšie než 6 mesiacov.

•  Úrok je stanovený vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby 
Európskej centrálnej banky, avšak nie menej než 1,5 % ročne. 

Spotrebné dane

Tovar, ktorý podlieha spotrebným daniam

•  Spotrebným daniam podliehajú nasledovné tovary pri ich dovoze na územie 
SR z krajín mimo EÚ alebo pri ich prepustení z režimu pozastavenia dane 
do daňového voľného obehu:

 º minerálne oleje;
 º alkoholické nápoje (pivo, víno, medziprodukt a lieh);
 º tabakové výrobky;
 º elektrina, uhlie a zemný plyn.

•  Daňová povinnosť zo spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu 
vzniká dodaním konečnému spotrebiteľovi.

•  Sadzba spotrebnej dane závisí od konkrétnej komodity.
•  V určitých prípadoch môžu byť vyššie uvedené produkty od spotrebných 

daní oslobodené.

Oprávnené osoby

•  Režim pozastavenia dane umožňuje posunúť vznik daňovej povinnosti 
na deň, keď je predmet dane prepustený do daňového voľného obehu.

•  Výroba, spracovanie, skladovanie, prijímanie a odosielanie predmetu dane 
v režime pozastavenia dane sa uskutočňujú v daňovom sklade oprávneným 
prevádzkovateľom.

•  Na prijímanie tovarov podliehajúcich spotrebnej dani z iných členských 
štátov v režime pozastavenia dane je potrebná registrácia oprávneného 
príjemcu.

•  Pre transakcie v režime pozastavenia dane (skladovanie a preprava) musí 
byť na colnom úrade zložená zábezpeka.

•  Spoločnosť musí mať povolenie na použitie zdaniteľných produktov 
oslobodených od spotrebnej dane.
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Registrácia

•  Platiteľ spotrebnej dane musí byť registrovaný na colnom úrade. Registrovať 
sa musia aj subjekty, ktorým nevzniká daňová povinnosť, avšak obchodujú 
s tovarmi, ktoré sú predmetom spotrebnej dane.

•  Osoby, ktoré chcú vyrábať, skladovať, prijímať alebo odosielať produkty, 
ktoré sú predmetom spotrebnej dane, v režime pozastavenia dane, 
sú povinné sa zaregistrovať na základe písomnej žiadosti na colnom úrade 
a poskytnúť požadovanú zábezpeku ešte pred vydaním oprávnenia.

•  Spoločnosť, ktorá používa produkty oslobodené od spotrebnej dane, 
je povinná sa zaregistrovať na príslušnom colnom úrade a požiadať 
o povolenie a odberný poukaz. Spoločnosť následne poskytne odberný 
poukaz svojim dodávateľom, ktorí jej potom môžu dodávať produkty 
oslobodené od spotrebnej dane.

•  Registrovaný odosielateľ je oprávnený na základe povolenia colných orgánov 
odosielať tovar v pozastavení dane po prepustení do daňového voľného 
obehu. Nie je oprávnený predmet dane prijímať ani skladovať.

Príprava priznaní k spotrebným daniam

•  Správcom spotrebných daní je colný úrad. Komunikácia s colným úradom 
musí prebiehať elektronicky v prípade, ak je spoločnosť registrovaným 
platiteľom DPH na Slovensku alebo ak sa nechá zastupovať daňovým 
poradcom či advokátom.

•  Elektronická komunikácia smerom k daňovým subjektom v oblasti 
spotrebných daní prebieha obojstranne.

•  Zdaňovacím obdobím je spravidla kalendárny mesiac.
•  Mesačné daňové priznania pre spotrebnú daň je potrebné podať do 25 dní 

od skončenia zdaňovacieho obdobia a v rovnakej lehote musí byť vzniknutá 
daň aj uhradená. V niektorých špecifických prípadoch však povinnosť podať 
daňové priznanie nevzniká.

Vrátenie spotrebnej dane

•  Za určitých podmienok môže prevádzkovateľ daňového skladu alebo 
iná oprávnená osoba požiadať o vrátenie spotrebnej dane zo zdanených 
produktov. Vo všeobecnosti sa vrátenie uplatňuje pri produktoch, ktoré 
podliehajú spotrebnej dani a boli prepustené do daňového voľného obehu 
a ktoré boli dodané do inej členskej krajiny EÚ alebo ktoré sa používajú 
na účely oslobodené od spotrebnej dane.
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Clá

Základné princípy

•  Tovar dovezený z tretích krajín je predmetom colného konania.
•  Tovar vyvážaný z colného územia EÚ musí byť colne prerokovaný v rámci 

vývozného colného konania.
•  Deklarant je osoba zodpovedná za zaplatenie colného dlhu.
•  Deklarant je osoba, ktorá podáva colné vyhlásenie vo svojom mene, alebo 

osoba, v ktorej mene sa colné vyhlásenie podáva.
•  Colné vyhlásenie musí byť podané v predpísanej forme a predpísaným 

spôsobom (elektronicky, písomne alebo iným úkonom).
•  Dovozné alebo vývozné clo sú platby a iné poplatky splatné pri vývoze 

a dovoze tovaru (dovozná DPH, spotrebné dane a poplatky s obdobným 
účinkom).

•  Colné úrady požadujú od deklarantov, aby poskytli záruku za colný dlh, 
ktorý vznikol alebo by mohol vzniknúť.  Záruka za colný dlh môže byť 
poskytnutá v hotovosti alebo zárukou ručiteľa.

•  Na účely komunikácie s colnými úradmi sa musí každá osoba identifikovať 
prostredníctvom EORI čísla (Economic Operator Registration and 
Identification Number), ktoré prideľuje colná správa na základe žiadosti. 
EORI registrácia je pre colné konanie povinná.

•  Colné konanie vo vývoze, dovoze a tranzite sa uskutočňuje na základe 
elektronickej výmeny informácií. Colné konanie v dovoze prostredníctvom 
papierových colných vyhlásení je možné v SR uskutočňovať najneskôr 
do roku 2019.

Právo zastupovania

•  Každá osoba si môže ustanoviť osobu na zastupovanie pri konaní 
pred colnými úradmi. Zastupovanie môže byť priame alebo nepriame.

Colné režimy

•  Deklarant môže navrhnúť prepustiť tovar do voľného obehu alebo do colného 
režimu vývoz. Podľa zamýšľaného  nakladania s tovarom môžu byť použité 
nasledovné osobitné colné režimy:

 º  tranzit (vonkajší, vnútorný);
 º  skladovanie (colné uskladňovanie, slobodné pásmo);
 º  osobitné použitie (dočasné použitie, konečné použitie);
 º  zušľachťovací styk (pasívny zušľachťovací styk, aktívny zušľachťovací styk).



42 Dane do vrecka 2018

Colný dlh

• Colný dlh vzniká v čase prijatia colného vyhlásenia:

 º  prepustením tovaru podliehajúceho dovozným clám do voľného obehu 
vrátane prepustenia tovaru podľa ustanovení o konečnom použití; 

 º  prepustením tovaru do režimu dočasného použitia s čiastočným 
oslobodením od dovozného cla; o spätnom vývoze pri ukončení colného 
režimu aktívny zušľachťovací styk („drawback“).

Colný dlh vzniká aj nesplnením povinností alebo nedodržaním podmienok 
ustanovených v colných predpisoch. 

•  Dlžníkom je deklarant a v prípade nepriameho zastupovania aj zástupca. 
Colný dlh musí dlžník uhradiť spravidla v lehote do 10 dní odo dňa 
doručenia oznámenia o vzniku colného dlhu.

Zjednodušenia

•  Za účelom zjednodušenia colných formalít a postupov môžu colné úrady 
povoliť nasledovné zjednodušené postupy:

 º  použitie zjednodušeného colného vyhlásenia;
 º  centralizované colné konanie;
 º  zápis do evidencie deklaranta; 
 º  samovymeriavanie.

•  Štatút Schválený hospodársky subjekt (SHS) umožňuje colné zjednodušenia 
v rozličných oblastiach, pričom colné orgány považujú jeho držiteľa 
za spoľahlivého partnera.

•  Systém registrovaných vývozcov (REX) umožňuje hospodárskym subjektom 
od 1. januára 2017, aby si samy osvedčovali preferenčný pôvod tovaru. Toto 
osvedčenie nahrádza doteraz používané certifikáty (osvedčenia na tlačive 
A a EUR.1).

Porušenie colných predpisov

•  Ak sa právnická osoba dopustí colného deliktu (napr. nedodrží podmienky 
colného režimu), colný úrad jej môže uložiť tieto sankcie:
 º  pokutu,
 º  prepadnutie tovaru alebo veci.

•  Za colný delikt možno podľa závažnosti porušenia colných predpisov 
uložiť pokutu do výšky 99 581,75 EUR, v osobitých prípadoch až do výšky 
331 939,18 EUR.
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•  Ak sa fyzická osoba dopustí colného priestupku (napr. nezákonne dovezie 
tovar), colný úrad jej môže okrem pokuty a prepadnutia tovaru alebo veci 
uložiť pokarhanie. Výška pokuty podľa závažnosti porušenia colných 
predpisov môže byť až do výšky 3 319,39 EUR, v osobitných prípadoch 
až do výšky 33 193,91 EUR.

Daň z motorových vozidiel

•  Daň z motorových vozidiel sa platí daňovému úradu v mieste, kde bolo 
vozidlo registrované k 31. decembru predchádzajúceho roka. V prípade 
dane z motorového vozidla zamestnanca je príslušný správca dane 
zamestnávateľa. 

•  Dani z motorových vozidiel podliehajú vozidlá evidované v SR a používané 
na podnikateľské účely.

•  Daň z motorových vozidiel platí vo všeobecnosti držiteľ vozidla. 
Vo vybraných prípadoch ju platí osoba používajúca vozidlo na podnikanie, 
aj ak nie je držiteľom vozidla (napr. zamestnávateľ držiteľa vozidla).

•   Ročná sadzba dane sa určí pre:

 º  osobný automobil podľa zdvihového objemu motora v cm³;
 º  úžitkové vozidlá a autobusy podľa počtu náprav a celkovej hmotnosti 
vozidla.

•  Ročná sadzba dane je stanovená v rovnakej výške pre celé územie SR, pričom 
táto sadzba sa mení v závislosti od doby, ktorá uplynula od prvej evidencie 
vozidla. Znížená sadzba dane sa uplatní pre vozidlá jazdiace v rámci 
kombinovanej dopravy a/alebo využívajúce ekologický pohon.

•  Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. 
•  Daňovník má povinnosť podať daňové priznanie a uhradiť svoju daňovú 

povinnosť za predchádzajúci rok do 31. januára. Vznik a zánik daňovej 
povinnosti je daňovník povinný oznámiť priamo v tlačive  daňového 
priznania. 

•  Daňovník je povinný platiť mesačné, resp. štvrťročné preddavky na daň 
v závislosti od výšky predpokladanej dane u jedného správcu dane, 
ak predpokladaná daň presiahne 700 EUR.

•  V súvislosti s motorovými vozidlami upravuje zákon o správnych poplatkoch 
výšku poplatku za zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 
do evidencie vozidiel v SR, tzv. registračná daň, a to pri prvom aj každom 
ďalšom zápise. Výška poplatku sa pohybuje od 33 EUR do  3 900 EUR 
v závislosti od výkonu motora registrovaného vozidla, veku vozidla a ďalších 
skutočností.
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Daň z nehnuteľností

•  Daň z nehnuteľností sa riadi zákonom o miestnych daniach a miestnom 
poplatku a člení sa na:

 º  daň z pozemkov;
 º  daň zo stavieb a
 º  daň z bytov.

Daň z pozemkov

•  Daň z pozemkov platí vo všeobecnosti vlastník pozemku. Vo vybraných 
prípadoch ju platí správca pozemku alebo nájomca.

•  Základná sadzba dane z pozemkov predstavuje 0,25 % z ich hodnoty 
stanovenej zákonom. Táto sadzba dane je zvyčajne upravená obcou, pričom 
na rôzne druhy pôdy sú stanovené rôzne sadzby dane v rámci stanovených 
limitov.

Daň zo stavieb

•  Daň zo stavieb platí vo všeobecnosti vlastník stavby. Vo vybraných prípadoch 
ju platí správca stavby alebo nájomca.

•  Základná sadzba dane zo stavieb je 0,033 EUR za každý aj začatý m² 
zastavanej plochy. Túto sadzbu dane zvyčajne upravuje obec všeobecne 
záväzným nariadením v rámci stanovených limitov.

•  Predmetom dane zo stavieb sú aj stavby hromadných garáží, a to aj ak sú 
umiestnené pod zemou.

Daň z bytov

•  Daň z bytov vo všeobecnosti platí vlastník bytu. Vo vybraných prípadoch 
ju platí správca bytu.

•  Základná ročná sadzba dane z bytov je 0,033 EUR za každý aj začatý m² 
podlahovej plochy bytu. Základnú sadzbu dane zvyčajne upravuje obec 
všeobecne záväzným nariadením.

Spoločné ustanovenia dane z pozemkov, stavieb a bytov

•  Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
•  Daňová povinnosť vzniká 1. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom 

daňovník získal podiel v nehnuteľnosti podliehajúcej dani.



Dane do vrecka 2018 45 

•  Daňovník musí podať daňové priznanie do 31. januára zdaňovacieho 
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru 
tohto obdobia. Ak v ďalšom zdaňovacom období dôjde k zmenám (napr. 
obstaranie novej nehnuteľnosti, zmena druhu alebo rozlohy už priznanej 
nehnuteľnosti), je daňovník povinný podať čiastkové daňové priznanie 
v rovnakej lehote. Povinnosť podať daňové priznanie v priebehu 
zdaňovacieho obdobia vzniká pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením.

•  Ak daňovník zistí, že v podanom daňovom priznaní neuviedol správne údaje 
na vyrubenie dane, je povinný podať dodatočné daňové priznanie najneskôr 
do 4 rokov od konca roka, v ktorom mu vznikla povinnosť podať daňové 
priznanie alebo čiastkové daňové priznanie.

•  Vo všeobecnosti je daňová povinnosť splatná do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

Bankový odvod

•  Od roku 2012 sú banky a pobočky zahraničných bánk povinné platiť 
osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií (tzv. bankový odvod). 
Sadzba odvodu na roky 2017 až 2020 je vo výške 0,2 % ročne zo základu 
stanoveného zákonom.

•  Odvod je banka povinná uhrádzať v štyroch štvrťročných splátkach, vždy 
do 25. dňa príslušného kalendárneho štvrťroka.

•  Správu odvodu vykonáva daňový úrad.

Osobitný odvod

•  Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach platí právnická 
osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá má oprávnenie 
na výkon činnosti v regulovaných oblastiach (vydané v SR alebo v inom 
členskom štáte EÚ alebo EHP) a predpokladá, že túto činnosť bude 
vykonávať celé odvodové obdobie a jej celkový výsledok hospodárenia 
presahuje ročne 3 mil. EUR.

•  Regulovanými oblasťami sú energetika, poisťovníctvo a zaisťovníctvo, 
verejné zdravotné poistenie, elektronické komunikácie, farmácia, poštové 
služby, doprava na dráhe, verejné vodovody a verejné kanalizácie, letecká 
doprava a poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

•  Mesačný odvod sa vypočíta ako súčin základu odvodu, ktorým je 
hospodársky výsledok pred zdanením vynásobený daným koeficientom, 
a sadzby odvodu vo výške 0,00726.

•  Sadzba odvodu na odvodové obdobia 2019 až 2020 má byť znížená 
na 0,00545 a od 2021 na úroveň 0,00363.

•  Správu odvodu vykonáva daňový úrad príslušný na správu dane z príjmov.
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Odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia

•  Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej 
poisťovne sú povinné z poistných zmlúv uzatvorených po 31. decembri 2016 
odviesť 8 % z prijatého poistného z odvetví neživotného poistenia (okrem 
povinného zmluvného poistenia, pri ktorom platí tiež 8 % odvod z poistného, 
ale ktorého správa a platenie podliehajú rozličným pravidlám).

•  Za mesiace január až november sa 8 % odvod platí do konca decembra 
príslušného kalendárneho roka a za mesiac december do konca januára 
nasledujúceho roka.

•  Správu odvodu vykonáva daňový úrad pre vybrané daňové subjekty.

FATCA a CRS

•  V rámci globálneho boja proti daňovým únikom pristúpila aj SR 
k administratívnej spolupráci s inými krajinami v súvislosti s automatickou 
výmenou informácií medzi daňovými správami jednotlivých krajín.

•  V súvislosti s touto automatickou výmenou informácií majú slovenské 
finančné inštitúcie v rámci FATCA (t. j. americký zákon Foreign Account Tax 
Compliance Act) a CRS (Common Reporting Standards) povinnosť získavať 
a oznamovať vybrané informácie o finančných účtoch. 

•  Pre účely FATCA sa SR zaviazala bilaterálnou zmluvou tzv. IGA na vzájomnú 
spoluprácu medzi Slovenskou republikou a USA pri recipročnej výmene 
informácií o finančných účtoch, v rámci ktorej sú finančné inštitúcie povinné 
oznamovať Finančnému riaditeľstvu SR informácie o vedených amerických 
účtoch. Tieto informácie ďalej Finančné riaditeľstvo oznamuje daňovým 
orgánom USA (IRS).

•  Na účely CRS Slovenská republika pristúpila k multilaterálnej dohode 
o vzájomnej výmene informácií o finančných účtoch medzi SR a členskými 
štátmi EU a zmluvnými štátmi. Zoznam všetkých štátov, ktorých držitelia 
finančných účtov sú rezidenti a v súvislosti s ktorými sú finančné inštitúcie 
povinné oznamovať vybrané informácie, sú zverejnené tak na stránkach 
Finančného riaditeľstva SR, ako aj na stránkach Ministerstva financií SR. 
Povinnosti v súvislosti s CRS vychádzajú tak z lokálnej legislatívy, ako 
aj z EU direktívy DAC2.

Miestny poplatok za rozvoj

•  Zákon o miestnom poplatku za rozvoj dáva obciam právomoc takýto 
poplatok zaviesť a vyberať. Miestny poplatok za rozvoj môže obec ustanoviť 
všeobecne záväzným nariadením na celom svojom území alebo na jeho časti.

•  Miestny poplatok za rozvoj je povinný uhradiť stavebník, ktorému bolo 
vydané právoplatné stavebné povolenie na území obce.
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•  Základom pre výpočet miestneho poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej 
časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m². Sadzba poplatku sa môže 
pohybovať v rozmedzí od 10 EUR až do 35 EUR za m².

•  Správu miestneho poplatku za rozvoj vykonáva obec, ktorá ho na svojom 
území uložila.
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Manažér

Dagmar Haklová
Direktor

Viera Hudečková
Manažér

radoslav.kratky@pwc.com
+421 2 59 350 569

margareta.boskova@pwc.com
+421 2 59 350 611

maria.cmarikova@pwc.com
+421 2 59 350 623

eva.fricova@pwc.com
+421 2 59 350 613

valeria.kadasova@pwc.com
+421 2 59 350 626

dmytro.x.myroshnychenko@pwc.com
+421 2 59 350 834

dagmar.haklova@pwc.com
+421 2 59 350 619

viera.hudeckova@pwc.com
+421 2 59 350 635

rastislava.krajcovicova@pwc.com
+421 2 59 350 616

rastislav.forgac@pwc.com
+421 2 59 350 273

christiana.serugova@pwc.com
+421 2 59 350 614

Zdaňovanie právnických osôb

Medzinárodné zdaňovanie, fúzie 
a akvizície

Nepriame dane, DPH

Účtovníctvo, vykazovanie a stratégia

Kontakty
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Romero Y Cordero Flores, 
Samarkanda
Senior manažér

Jumbo Maldonado, Johanna 
Katherine
Manažér

Michaela Firická
Manažér

Miroslava Ivanišinová
Manažér

Tomáš Alaxin
Senior Manažér

Zuzana Maronová
Senior Manažér

Zuzana Šátková
Manažér

Gabriela Kubicová
Advokát

Miroslav Ondrej
Advokát

Štefan Palkovič
Advokát

Samarkanda.Romero.y.Cordero@
pwc.com
+421 2 59350559

johanna.katherine.jumbo.
maldonado@pwc.com

michaela.firicka@pwc.com
+421 2 59 350 622

miroslava.ivanisinova@pwc.com
+421 2 59 350 627

tomas.alaxin@pwc.com
+421 2 59 350 664

zuzana.maronova@pwc.com
+421 2 59 350 634

zuzana.satkova@pwc.com
+421 2 59 350 675

gabriela.kubicova@pwc.com
+421 2 59 350 285

miroslav.ondrej@pwc.com
+421 2 84 211 916

stefan.palkovic@pwc.com
+421 2 59 350 797

Transferové oceňovanie

Investície a štátna pomoc

Zdaňovanie fyzických osôb

Clá, environmentálne dane

Advokátska kancelária 
PwC Legal
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Daňové 
školenia 
Akadémie

Buďte v roku 2018 pripravení na 
výzvy v oblasti daní

Akadémia, vzdelávací inštitút 
PwC pre Vás pripravila nasledovné 
komplexné študijné programy, 
ktoré sa venujú fungovaniu DPH, 
medzinárodnému zdaňovaniu, 
transferovému oceňovaniu, daniam 
z príjmov právnických a fyzických 
osôb a ďalším oblastiam. 

     • Škola DPH 
     • Škola dane z príjmov

The Academy

Staňte sa držiteľom diplomu v 
medzinárodnom zdaňovaní: 
ADIT - Advanced Diploma in 
International Taxation

ADIT je medzinárodne uznávaná 
kvalifikácia, udeľovaná inštitúciou 
Chartered Institute of Taxation 
(CIOT), ktorá stanovuje globálne 
meradlo v oblasti medzinárodného 
zdaňovania. Získajte väčšiu istotu 
v problematike medzinárodného 
zdaňovania a širší obzor vo 
viacerých daňových systémoch.

Kompletnú ponuku odborných kvalifikácií 
a školení, aktuálne informácie o daňových 
seminároch, ako aj údaje ohľadom dátumov, 
cien a registrácie nájdete na www.
pwcacademy.sk.

Eva Hupková
Líder Akadémie
+421 2 59350 414
eva.hupkova@pwc.com

Daniel Černák
Obchodný zástupca Akadémie
+421 2 59350 010 
daniel.cernak@pwc.com

www.pwcacademy.sk
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Pomáhame si navzájom  
rozumieť svetu. 

Už 25 rokov

Nie od ANO 
ANO nepodporí Froncov

reformný zákon ➥ Spoločnosť, s. 2

Topvar predávajú
SABMiller kupuje najväčší pivovar so

slovenským kapitálom ➥ Podniky a trhy, s. 13

EUR USD CZK

10. 5. 38,644 30,107 1,294

9. 5. 38,797 29,965 1,295

Rozdiel ➘ -0,153 ➚ 0,142 ➘ -0,001

KURZY ➥ financie.HNonline.sk

Číslo 89,     14 Sk                    www.hnonline.sk                    Člen svetovej skupiny ekonomickej a finančnej tlače Dow Jones – Handelsblatt                    utorok  10. mája 2005

Bratislava 
(hn/Juraj Danielis, Martin Odkladal) 

Kým v Düsseldorfe si kúpite no-
vý MP3 prehrávač Apple iPod s ka-
pacitou 20 gigabajtov v prepočte za
15 170 korún, v Madride za ten is-
tý zaplatíte len 12-tisíc. Slovenskí
obchodníci predávajú iPod s maxi-
málnou kapacitou šesť gigabajtov.
No s cenou 11 390 korún sa pri-
bližujú k tej španielskej cene. Kým
džínsy Levis 501 stoja v Paríži 2 100
korún a v Londýne trojnásobok,
ich slovenská cena sa pohybuje
okolo troch tisícok. Za kufor Sam-
sonite v Bratislave zaplatíte 10 580
korún, čo je 2,5-krát viac ako by
ten istý typ podľa portálu euro-
konsument.at stál v Nemecku. Po-
dobné disproporcie, ktoré Európa-

nov učia porovnávať ceny v jed-
notlivých krajinách, nie sú ne-
zvyklé.

Hra so sumami

Ako je to možné? Podľa analytika
prieskumnej agentúry Terno Ľu-
bomíra Drahovského cenové roz-
diely v prvom rade vyplývajú z
rôznych sadzieb dane z pridanej
hodnoty, ktoré sú v každej krajine
iné. Takisto kúpyschopnosť obyva-
teľov Bratislavy alebo Prahy sa blíži
alebo je v podstate rovnaká ako vo
vyspelých štátoch únie, čo, samo-

zrejme, zvyšuje ceny v našom
hlavnom meste. V neposlednom
rade obchodníci určujú ceny tova-
rov aj podľa objemu predaja. „Po-
kiaľ obchodníci v určitej krajine
predávajú istý druh tovaru a znač-
ky len v objeme niekoľko sto alebo
tisíc kusov ročne, tak, samozrejme,
ceny budú vyššie ako v inom štáte,
kde sa daný tovar predáva v sto-
tisícových množstvách,“ dodal Dra-
hovský.

Označiť jediný dôvod cenových
rozdielov je nemožné. „Okrem pa-
rity kúpnej sily, priemernej mzdy či
výrobných a dovozných nákladov v

danom regióne do hry vstupuje
mnoho iných faktorov,“ hovorí ana-
lytik Poštovej banky Miroslav Šmál.
Ceny určuje aj zastúpenie niekto-
rých výrobcov na miestnom trhu
spolu so zastúpením konkurentov.
Ako dodáva Šmál, ceny niektorých
výrobkov môže ovplyvniť aj glo-
bálny vývoj. Napríklad dražejúca
ropa tlačí hore ceny palív, čo môže
spolu s cenami znížiť dopyt. Ceny
teda v niektorých regiónoch urču-
jú aj nepriame (napr. spotrebné)
dane.

Ako zasahuje zemepis

Pri expandovaní využívajú glo-
bálne obchodné firmy aj geogra-
fické špecifiká. Napríklad skutoč-
nosť, že Bratislava a Viedeň sú v

Európe najbližšími hlavnými mes-
tami, predurčuje ceny niektorých
tovarov a služieb na to, aby sa po-
stupne vyrovnávali. Tento jav je
najevidentnejší práve pri benzíne,
hoci dopyt v rakúskom pohraničí
zvyšujú aj slovenskí dopravcovia,
ktorí ho tam často tankujú lacnej-
šie. „Na druhej strane, ak dispro-
porcia existuje, predajcovia sa spo-
liehajú, že sa to nedozvie príliš veľa
spotrebiteľov,“ dodáva Šmál. 

Častým javom je aj postupné uvá-
dzanie produktov na trh. Napríklad
americkí výrobcovia najnovšie vý-
robky najskôr uvedú na domáci trh
a neskôr do Európy, kde ich pre-
dávajú za pôvodnú cenu, zatiaľ čo
cena toho istého výrobku už v USA
klesá, pretože trh prináša moder-
nejšie riešenia.  

Chcú viac peňazí

Ministri za SMK nie sú spokojní
s východiskami rozpočtu na bu-
dúci rok. Chcú viac peňazí pre
poľnohospodárov a na podporu
bytovej výstavby. ➥ s. 3

Prezidentovo výročie

Francúzov znepokojujú ekono-
mické reformy, médiá sú k Chi-
racovým desiatim rokom v prezi-
dentskej funkcii skôr kritické.

➥ s. 4

Dnes na ľade generálka

Tréner hokejovej reprezentácie
pripísal na súpisku Marcela Hos-
su, Branko Radivojevič opustil
slovenskú výpravu. ➥ s. 8

Ožíva jadrová energetika

Do jadrových reaktorov chce in-
vestovať Ukrajina, Veľká Britá-
nia, Fínsko i Švédsko, nehovo-
riac o Číne. ➥ s. 15

HOSPODÁRSKE NOVINY
Prečo poistiť strechu nad hlavou
Ponuka poistenia domácností a nehnuteľností �

Čo ovplyvňuje výšku poistiek ➥ Príloha Osobné financie

Banská Bystrica, Bratislava 
(hn/mtv, bor, ama) 

Rok väzenia a 100-tisíc korún.
Taký je trest pre poslanca NR SR
za ĽS-HZDS Gabriela Karlina za
polmiliónový úplatok. Včera o tom
rozhodol Okresný súd v Banskej
Bystrici. Karlin sa tak stal prvým
poslancom, ktorého odsúdili po-
čas funkčného obdobia na nepod-
mienečný trest odňatia slobody.

Rozsudok ešte nie je právoplat-
ný. Odvolal sa poslanec i proku-
rátorka. Tá nesúhlasí s verdiktom
nad šéfom Úradu Banskobystric-
kého samosprávneho kraja
(BBSK) Milanom Mrázom, kto-
rého samosudca na rozdiel od
Karlina spod obžaloby oslobodil.

Karlin hovorí o pasci a svojej ne-
vine: „Dosiahol sa cieľ, s ktorým
bol celý tento komplot urobený.“
Mráz, naopak, o dni pravdy a
spravodlivosti. „Nič iné ako oslo-
bodzujúci rozsudok som v práv-
nom štáte ani neočakával.“ Už avi-
zoval, že za štyri mesiace, ktoré
si odsedel vo vyšetrovacej väzbe,
bude žiadať odškodné. 

Sudca verzus
prokurátorka

Podľa sudcu si Karlin v roku 2003
vypýtal v jednom z banskobystric-
kých hotelov od podnikateľa Jura-
ja Hromadu úplatok 500-tisíc ko-
rún. Karlinove tvrdenia, že peniaze
boli určené pre Mráza, sudca od-
mietol. Chýbajú na to dôkazy. Hro-
mada v kauze vystupoval ako poli-
cajný agent. Peniaze, ktoré na stret-
nutie s Karlinom a Mrázom
priniesol, polícia našla v poslanco-
vom kufríku. Ako sa tam dostali?

„Ja si to neviem vysvetliť,“ hovorí
poslanec. Sudca označil za nelo-
gické, že by boli pre Mráza. Ak by
to tak vraj bolo, zrejme by si ich
schoval sám u seba. „V miestnosti
mal vlastnú príručnú tašku a bol aj
v saku,“ konštatoval sudca. Podľa
neho hrá v Mrázov prospech aj
fakt, že s Hromadom nikdy netele-
fonoval a stretol sa s ním len raz –
v kancelárii HZDS, kde oboch ak-

térov polícia zadržala. Prokurátor-
ka si myslí opak: „Milan Mráz mal
byť odsúdený v spolupáchateľstve.“

Hromada, ktorý bol korunným
svedkom prípadu, tvrdí, že Karlin je
nevinný. Úplatok bol vraj určený
pre Mráza, poslanec bol iba kon-
taktnou osobou. „Je mi z toho
smutno,“ reagoval na verdikt súdu.
Sudca označil Hromadu za nedôve-
ryhodného svedka, pretože počas

procesu niekoľkokrát zmenil výpo-
veď, zväčša v prospech Karlina.
Záznamy z policajných odpočúvaní
viaceré jeho výpovede nepotvrdili. 

Strana zatiaľ čaká

Čo hovorí na odsúdenie svojho
poslanca ĽS-HZDS? 

➥ s. 2, Historický rozsudok...
➥ s. 9, Volanie...

Historický rozsudok: rok väzenia pre poslanca

dnes v hn

Príloha: Európa

Cena práce na Slovensku – jedna 
z najnižších v EÚ � Smernica 
o spotrebiteľských úveroch sa
odkladá � Aká bude nová Eu-
rópska susedská politika � Eu-
rópske priemyselné okresy majú
perspektívu 

zajtra v hn Nákupy v Európe? Oplatí sa porovnávať ceny

„Boj proti úplatkom sa netý-
ka len malých rýb,“ komentu-
je rozsudok minister spravod-
livosti Daniel Lipšic. 

**

Pomoc pri účtovaní 
Zdokonaľovanie účtovno-právneho

prostredia a zapracovanie smerníc EÚ

spôsobilo v tomto roku ďalšie legisla-

tívne zmeny. Týkajú sa veľkého počtu

podnikateľských i nepodnikateľských

subjektov. Praktickou pomôckou je tu

Sprievodca postupmi účtovania, ďal-

šia publikácia, ktorá vyšla v Edícii Hos-

podárskych novín. Obsahuje postupy

účtovania v podvojnom a jednodu-

chom účtovníctve, účtovú osnovu a

účtovnú závierku, všetko s komentár-

mi. Dostať ju v novinových stánkoch

a možno si ju objednať priamo vo vy-

davateľstve Ecopress. 

Ilustračná snímka TASR/H. Mišovič

Oslavy s výhradami
Historické zmierenie medzi Ruskom a

Nemeckom je jedným z najväčších ús-

pechov povojnovej Európy, povedal vče-

ra počas osláv 60. výročia skončenia 2.

svetovej vojny v Moskve ruský prezident

Vladimir Putin. Červené námestie zapl-

nili tisícky veteránov i vojakov. Prehliad-

ku sledovalo z tribúny šesť desiatok sve-

tových politikov. Oslavy sa neobišli bez

kontroverzií. Český prezident Václav 

Klaus sa ohradil proti tomu, že Putin vy-

znamenal bývalého poľského preziden-

ta generála Wojciecha Jaruzelského,

ktorý sa v roku 1968 podieľal na invázii

vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR a ne-

skôr v Poľsku potlačil demokratické hnu-

tie. Oslavy kritizovali aj predstavitelia Lit-

vy, Lotyšska a Estónska, pre ktoré po-

rážka nacizmu znamenala iba príchod

novej, stalinskej diktatúry. (TASR, ČTK) 
➥ s. 6, Horká príchuť...

Čo sa stalo v Karlinovej kancelárii

� Podnikateľ Hromada sa s Karlinom a Mrázom stretol 25. novembra 2003 v po-

slancovej kancelárii. S tým, že Karlin bude na stretnutí, vraj nerátal. Predpokladal,

že poslanec ich len zoznámi a ukáže im voľnú miestnosť. „Nepočítal som s tým, že

Karlin bude pri tom sedieť,“ povedal.

� Podnikateľ podľa svojich slov peniaze položil pred Mráza na stôl. „Ešte chvíľu sme

debatovali, peniaze boli na stole, a potom sme sa rozišli,“ hovorí. Kto z aktérov prí-

padu vložil označenú obálku do Karlinovho kufríka, si však Hromada nespomína. 

� Poslanec v minulosti tvrdil, že bol v čase odovzdania úplatku na WC. Podľa Hromadu

bol, naopak, po celý čas v miestnosti. 

� Karlina a Mráza zadržala polícia bezprostredne po prebratí úplatku.

Vojaci v uniformách z čias druhej svetovej vojny sa včera po desaťročiach opäť objavili na Červenom námestí. Snímka Reuters

Gabriel Karlin
Snímka TASR/J. Ďurník

Pravidlo – väčšie zárobky, vyššie ceny – nie 
vždy platí

Mlynky, Bratislava – Sťahovanie
Slovákov zo Slovenského domu
v maďarskej obci Mlynky sa zatiaľ
odkladá. V kauze, ktorá postavila
do pozoru politické špičky sused-
ných krajín a dostala sa i na stôl
Európskeho parlamentu, sa totiž
črtá riešenie, prijateľné pre obidve
strany. „Dnes ráno k nám príde
maďarský prezident László
Sólyom. Spolu s ním a so staros-
tom obce Józsefom Lendvaiom
budeme hovoriť o hľadaní rieše-
nia,“ povedala pre HN predsed-
níčka slovenskej samosprávy
v Mlynkoch Marta Demjénová.
Podľa nej tak Slováci naďalej zo-
stávajú v Dome Slovákov v centre
obce, a to aj napriek tomu, že sa

odtiaľ mali do zajtrajška vysťaho-
vať. Kauzou Mlynky sa možno už
tento týždeň bude zaoberať aj Eu-
rópsky parlament. „Buď s tým prí-
deme v rámci jednominútového
vystúpenia pred plénom, alebo to
budeme riešiť v interskupine pre
národnostné menšiny,“ povedal
pre HN europoslanec Vladimír
Maňka. Jeho kolegyňa Monika
Flašíková-Beňová pripomína, že
kompetencie Európskeho parla-
mentu sú v takýchto prípadoch li-
mitované. „Naša iniciatíva je poli-
tickým posolstvom, aby sa pred-
stavitelia výborov voči takémuto
niečomu ohradili,“ zdôraznila pre
HN Beňová. (np) 

strana 8, Slováci z Mlynkov... 

Bitka o Dom Slovákov
v Mlynkoch sa odkladá

Bratislava – Spor medzi štátom a ta-
lianskym Enelom naberá na obrát-
kach. Predstavitelia koalície cez ví-
kend zaútočili na predaj dvoch tre-
tín akcií Slovenských elektrární
talianskej spoločnosti v roku 2006.
„Urobíme rozhodnutia, ktoré budú
určite prekvapujúce. V súvislosti
s vodným dielom Gabčíkovo – Na-
gymaros napríklad,“ vyhlásil v Slo-
venskom rozhlase premiér Robert
Fico. Bližšie už avizované kroky ne-
špecifikoval. Gabčíkovo sa dostalo
do rúk Enelu v rámci privatizácie
elektrární, aj keď ten ho priamo ne-
kúpil. Iba si ho prenajal. Súčasnej
vláde sa zmluva zdá pre slovenskú
stranu nevýhodná, po rokovaniach
sa s talianskym investorom dohod-
li na zmiešanej expertnej skupine. 

Problémová cena
Nájomná zmluva je pritom už vyše
roka na súde. Ten o jej platnosti za-
tiaľ nerozhodol. Na podnet Gene-

rálnej prokuratúry ju totiž vlani
v marci posunul Úrad pre verejné
obstarávanie. Dôvod? Zmluva bola
uzavretá bez predchádzajúceho
tendra, čo by malo byť v rozpore
so zákonom.

Premiér v sobotu nespomínal
Gabčíkovo ako jediný. Jeho koalič-

ný partner, šéf SNS Ján Slota, sa do
predaja elektrární „obul“ po roko-
vaní širšieho vedenia národniarov.
„Rozbiehame aktivity pri zmluvách
o prenájme Gabčíkova,“ cituje Slo-
tu agentúra ČTK. Ten rovnako ako
Robert Fico nepovedal, o aké akti-
vity by malo ísť. Na otázky HN od-

mietol odpovedať s tým, že je v za-
hraničí. Enel by mal podľa Slotu
štátu doplatiť miliardy korún. Spor
o kúpnu cenu by mohol byť ďal-
ším, ktorý by sa po Gabčíkove mo-
hol ocitnúť na súde. Šéf SNS nevy-
lúčil ani to, že niektoré žaloby pôj-
du aj na konkrétne fyzické osoby.
Je presvedčený, že štát vysúdi mi-
liardy nad rámec kúpnej ceny.

Kto komu zaplatí?
Kúpna cena, za ktorú taliansky
Enel pred dvomi rokmi kúpil ma-
joritný balík v Slovenských elek-
trárňach, by sa mala meniť nielen
podľa štátu, ale to isté tvrdí aj ku-
pec. Až na to, že ten chce peniaze
nie platiť, ale dostať. 

Audit spoločnosti Deloitte &
Touche, ktorú si dal vypracovať vla-
ni strategický investor, hovorí
o tom, že štát má vrátiť 2,5 miliar-
dy. Naopak, analýza, ktorú si dal
vypracovať Fond národného majet-
ku, hovorí o tom, že doplácať by
mal Enel. 

pokračovanie na strane 4

Radičová má
ďalšiu stranu
Prezidentskú kandidatúru Ivety
Radičovej po víkende oficiálne
podporuje aj opozičná SMK.
KDH stále váha. strana 2

Castro povolil
Kubáncom mobily
Obyvatelia „ostroval slobody“
budú môcť konečne vlastniť a
využívať mobilný telefón.

strana 8

Trh s reklamou
láme rekordy
Reklamný trh na Slovensku
vlani narástol o dvanásť per-
cent. Odborníci upozorňujú –
priestoru pre ďalší rast je stále
dosť. strana 17

Otvorené nebo
do USA
Do Ameriky môžu od nedele
lietať všetky európske letecké
spoločnosti bez obmedzení.
strana 19

Euro straší ceny
Skúsenosti z pôvodných krajín
eurozóny ukazujú, že prechod
na euro mal na ceny minimálny
vplyv. Ľudia to však vnímajú
inak. strana 21

udalosti

Bratislava – Kto nemá doma televí-
zor alebo rádio, nemusí platiť kon-
cesionárske poplatky. Tento logický
uzáver už zajtra nebude platiť. Od
zajtra bude verejnoprávnej televízii
a rozhlasu platiť každý, kto odoberá
elektrinu – a to aj v prípade, ak ne-
vlastní televízny či rozhlasový prijí-
mač. Prísnejšie pravidlá pre konce-
sionárov prináša nový zákon o úhra-
de za službu verejnosti – tzv.
„zástrčkový zákon“. Rozhlas v dô-
sledku toho očakáva v porovnaní
s minulým rokom prírastok okolo
50 až 60 miliónov korún, televízia
predpokladá po druhom štvrťroku
2008 čistý príjem približne 200 mi-

lióny korún. Vyriešiť sa totiž má
problém s tzv. čiernymi divákmi
a poslucháčmi, ktorí sa dosiaľ pla-
teniu koncesionárskych poplatkov
vyhýbali. „Veľa ľudí neplatilo. Pri-
tom verejnoprávne médiá sú v zlom
stave,“ vysvetľuje hovorca minister-
stva kultúry Jozef Bednár. 

Ľudia, ktorí verejnoprávne médiá
nesledujú, poprípade ani nemajú te-
levízny či rozhlasový prijímač, však
celoplošné spoplatnenie odmietajú.
Aj preto prebieha petičná akcia na
zvolanie referenda s cieľom úplne
zrušiť koncesionárske poplatky. Ria-
diteľka Slovenského rozhlasu Miro-
slava Zemková priznáva, že kto ne-

má prijímač, môže sa cítiť dotknutý.
„Vychádzame z toho, že sa neplatí
za prijímač, ale za to, aby služba ve-
rejnoprávnych médií mohla vôbec
vznikať.“ Pripomína, že Slovensko
je prvou krajinou v Európe, ktorá
poplatky za verejnoprávne médiá
pomenúva ako poplatky za službu
a nie za vlastnenie prijímača. 

Nový zákon má už prvých špe-
kulantov, ktorí sa snažia obísť ho.
Čoraz viac ľudí začalo prehlasovať
odberné miesto elektrickej energie
na príbuzných s ťažkým zdravot-
ným postihnutím – tí sú od poplat-
kov oslobodení. (zg)

strana 3, Téma HN

Vatikán, Bratislava – Islam po-
kračuje vo svojej razantnej expan-
zii vo svete. Stúpencov Koránu je
podľa výročnej správe Vatikánu
dokonca viac ako katolíkov. Ak bu-
de tento trend pokračovať, už o pár
desaťročí môže počet moslimov
prekročiť celkový počet  kresťanov.
„Katolíci, pravoslávni a príslušníci
protestantských cirkví spoločne
tvoria až tretinu svetovej populá-
cie,“ uviedol Vittorio Formenti,
ktorý prípravu výročnej správy vie-
dol. Na porovnanie – počet katolí-
kov vo svete stabilný, okolo 17 per-
cent, moslimom je dnes každý pia-
ty obyvateľ Zeme.  Za posledné tri
desaťročia sa počet moslimov v Eu-

rópe strojnásobil. Podľa prognóz
amerického profesora Philipa Jen-
kinsa bude do roku 2100 každý
štvrtý Európan moslim. „Dôvod,
prečo je islam najrýchlejšie rastú-
ce náboženstvo na svete, je jeho
jednoduchosť, praktickosť a po-
chopiteľnosť,“ povedal pre HN ria-

diteľ Islamskej nadácie v Prahe
Vladimír Sáňka.

Najväčšiu komunitu moslimov
v Európe má Francúzsko. Podľa
Slovenky Aleny Vrbovskej, ktorá
už niekoľko rokov žije vo Fran-
cúzsku, len málo z nich skutočne
chodí do mešít. Niektorí pochá-
dzajú z druhej alebo z tretej gene-
rácie imigrantov. „Stálym a všade-
prítomným problémom je pre nich
totálna diskriminácia,“ povedala
pre HN Vrbovská. Najväčší rozruch
okolo moslimov vo Francúzsku pa-
radoxne nevyvolala cirkev, ale škol-
ský zákon, ktorý riešil financova-
nie škôl. (mb)

strana 7, Islam naberá...

Expanzia islamu. Počet stúpencov Koránu sa za posledné roky strojnásobil. 

Moslimovia predbehli katolíkov

Martin Kóňa
martin.kona@hnonline.sk ©

hn

Lož ako
pracovná
metóda 

Je až zarážajúce, aké
podobné, ba až totož-
né metódy používa

dnešný predseda vlády Ro-
bert Fico v porovnaní 
s niekdajšími praktikami je-
ho koaličného partnera Vla-
dimíra Mečiara. Veľmi ná-
zorne to ilustrovali na pro-
test proti vládnemu návrhu
tlačového zákona vybielené
minulotýždňové titulky
denníkov, čo sa na Sloven-
sku naposledy stalo len dva-
krát – za Mečiara v rokoch
1995 a 1997. Namiesto bo-
ja s korupciou jej genero-
vanie z najvyšších miest,
namiesto riešenia problé-
mov vyrábanie vnútorných
a vonkajších nepriateľov. 

viac na strane 9
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DENNÍK PRE MODERNÉ SLOVENSKO

Nájdite svojho lekára. Oddnes platia nové pravidlá pre výber obvodného lekára. Vrátili sa lekárske rajóny. strana 2

Hokejové finále snov 
– východ proti západu   
Vo finále extraligy sa
stretnú odvekí rivali. 
Do Bratislavy idú Košice 11

Superdostihy o 75 miliónov

Dubaj – Najlukratívnejšie dostihové preteky sveta, Dubajský svetový pohár

v Spojených arabských emirátoch, vyhral americký kôň Curlin v sedle

s džokejom Robbym Albaradom. Svojmu majiteľovi, americkému

biznismenovi Jessovi Jacksonovi, zarobil 3,6 milióna dolárov (takmer 75

miliónov korún). (red)

Spor o elektrárne
� Enel tvrdí, že mu štát má

doplatiť 2,5 miliardy korún

� vláda chce, naopak, miliardy
od investora

� štát sa už súdi o platnosť
prenájmu gabčíkovskej
elektrárne

Euro by malo byť ešte lacnejšie
Ak do schvaľovania eura zasiahne politika, môžeme

mať problém, upozorňuje v Rozhovore týždňa šéf 

finančného parlamentného výboru Jozef Burian 10
Cena 16 Sk, * *

pondelok  31. marca 2008, číslo 62
Vydáva ECOPRESS, www.hnonline.sk

Štát sa chce s Enelom
súdiť o elektrárne
Problémom je prenájom Gabčíkova a predajná cena.

Moslimovia v Európe
1. Francúzsko 5 miliónov

2. Nemecko 3 milióny

3. Belgicko 400-tisíc

4. Rakúsko 350-tisíc

5. Slovensko do 3-tisíc

Zdroj: Wikipedia

Snímka: Reuters

Poplatok za STV a SRo. Od zajtra bude platiť každý, kto odoberá elektrinu. 

Pred koncesiami už neujdeme

LÍDRI ENERGETIKY l 11 – 15

Open office 
je pohroma
Ako vyzerajú trendy 
v zariaďovaní kancelárií 

Ceny plynu pre
podnikateľov. 
Pozrite si prehľad HN 

Aktuálne cenníky pre firmy

Ako si dodávatelia rozdelili trh 

Prognózy, ako bude vyzerať biznis
s plynom v najbližších rokoch

PRÍLOHA REALITY l 18 – 20

www.hnonline.sk
vydáva Ecopress, a. s. 
štvrtok  10. októbra 2013, číslo 196, **

Washington, Bratislava – Už v ro-
ku 2005, tri roky pred pádom ban-
ky Lehman Brothers, ako jedna
z prvých predpovedala, že ame-
rický hypotekárny systém môže
prasknúť a viesť ku kríze. „Trh
s realitami predstavuje obrovské
riziká pre ekonomický rast,“ po-
vedala vtedy Janet Yellenová ešte
ako menej známa ekonómka.
Včera sa 67-ročná Yellenová stala
šéfkou najsilnejšej centrálnej ban-
ky na svete – amerického Fedu. 

Do funkcie ju vymenoval pre-
zident Spojených štátov Barack

Obama. Analytici očakávajú, že
Fed bude pod jej vedením ešte
viac využívať kontroverznú poli-
tiku tlačenia dolárov (kvantitatív-
ne uvoľňovanie) ako nástroj na
prekonanie krízy. 

„Fed bude pokračovať v tlačení
nových miliárd dolárov. Pre ame-
rickú ekonomiku to znamená me-
nej ľudí bez práce, ale aj vyššiu
infláciu,“ povedal pre HN Roman
Koděra, analytik českej spoloč-
nosti Patria Direct. 

Viac na strane 9, Viac práce...

Bratislava – Štátna firma sa bude
súdiť s bývalým predsedom Slo-
venskej národnej strany Víťazosla-
vom Moricom. Železničná spoloč-
nosť Slovensko podľa zistení HN
podala na jeho firmu – ŽOS Vrútky
– žalobu. Dôvodom je neskoré do-
danie dvanástich motorových vla-
kov pre štátneho osobného do-
pravcu. Išlo o obchod z roku 2009
v objeme 53 miliónov eur. 

Meškania sa pohybovali od troch
mesiacov do jedného roka. „Uplat-
ňujeme si len podmienky k lehotám
dodania v zmluve,“ povedala ho-
vorkyňa spoločnosti Jana Morháčo-
vá. Firma pritom konkrétnosti nes-

presnila. Podľa dokumentov, ktoré
však majú HN k dispozícii, žaluje
štátny dopravca Moricov podnik
takmer o 2,4 milióna eur. To je na
porovnanie o štvrtinu vyššia suma,
ako bol zisk podniku v roku 2011. 

Dnes je šéfom v ŽOS Vrútky
Víťazoslav Moric mladší – syn bý-
valého politika, ktorý firmu spriva-
tizoval v polovici 90. rokov. Meš-
kanie dodávok vlakov obhajuje
tým, že vyše pol roka neexistovali
konkrétne štátne normy pre výrobu
vlakov. „Išlo teda o veci vyššej mo-
ci,“ povedal Moric mladší.

Pokračovanie na strane 4

Kto je Víťazoslav Moric

v roku 1990 bol zvolený za pr-
vého predsedu Slovenskej ná-
rodnej strany a za poslanca
Federálneho zhromaždenia
ČSFR

v roku 2005 sa rozišiel so
SNS a založil si vlastnú stra-
nu, ktorá vo voľbách neuspe-
la

po privatizácii ŽOS Vrútky
v polovici deväťdesiatych ro-
kov Moricovci ovládli podnik
a dodnes je pod ich kontrolou

Zdroj: HN

NOVÁ ŠÉFKA FEDU

Predpovedala krízu.
Teraz ju má krotiť

ZISTENIE HN

Železnice žalujú Morica

Bratislava – Minister financií Peter
Kažimír po roku otáča a chystá pre
firmy prekvapenie – nižšie dane.
Podľa zistení HN má daň z príjmu
firiem klesnúť z 23 na 22 percent.
S takýmto návrhom počíta najnov-
ší návrh štátneho rozpočtu. 

Zmenu pre HN potvrdil aj rezort
financií.  „Áno, môžem potvrdiť
zníženie dane z príjmov právnic-

kých osôb o jeden percentuálny
bod,“ povedal hovorca rezortu Rad-
ko Kuruc. Firmám tak zostane oko-
lo 90 miliónov eur, ktoré by inak
museli poslať štátu.

Takýto skorý zvrat pritom vláda
doteraz nikdy oficiálne nepripusti-
la. Minister financií Peter Kažimír
v minulosti naznačil, že dane sa
môžu znižovať. Avšak len v prípa-
de, ak sa bude ekonomike dariť vý-
razne lepšie. 

To sa môže naplniť na budúci
rok, keď sa má hospodársky rast

Slovenska opäť naštartovať na vyš-
šie tempo.

Dosahy zmeny budú podľa od-
borníkov jasné – štát aspoň mierne
podporí podnikateľov. „Minimálne
sa ukáže snaha vlády urobiť niečo aj
s daňami z príjmu, ktoré sú dôleži-
té pri podnikaní,“  konštatoval ma-
naging partner poradenskej spoloč-
nosti KPMG Ľuboš Vančo. 

Nižšia daňová sadzba však nie je
jedinou novinkou. Rezort financií
podľa zistení HN zvažuje zaviesť aj
takzvané licencie. Teda minimálny

poplatok, ktorý budú musieť po
novom platiť aj tie s. r. o. či akcio-
vé spoločnosti, čo doteraz v daňo-
vých priznaniach vykazovali stra-
ty, resp. neplatili štátu žiadne alebo
len symbolické dane. Licencie by
mohli fungovať podobne ako mini-
málne povinné odvody živnostní-
kov.

Podľa analytika SAV Vladimíra
Baláža bude dôležité ich presné na-
stavenie. Viac ako polovica sloven-
ských firiem niekoľko rokov dekla-
ruje, že hospodári so stratou –

a štátu tak nemôžu platiť dane.
A práve ony sa už daňovej povin-
nosti nevyhnú.

Pokračovanie na strane 2

Prekvapenie
roka. Kažimír
chce firmám
znížiť dane
ZISTENIE HN l Od budúceho roka má byť daň

zo zisku o percentuálny bod nižšia.

Marcela Šimková
Michaela Kušnírová

©hn

Predplatné
tel.: 02 48 238 238
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JEDNOU VETOU

OBSAH HN

Kažimír urobil na
začiatku chybu,
našťastie to však
vyzerá tak, že sa ju
snaží aspoň trochu
napraviť. 

“

Firmy doplácajú
na svoju veľkosť
Viacero podnikov nevyužíva svo-
je kapacity naplno, aj preto sú
pre banky neatraktívne. strana 5

Zamestnancov
kúpeľov platíme
z vlastného 
Hovorí v rozhovore pre HN Ivan
Maroš, generálny riaditeľ Kú-
peľov Vyšné Ružbachy, ktoré
chránia súdy. strana 6

Odpočúvanie má
byť pod
kontrolou
Aj naďalej však budú spravodaj-
ské kauzy len pod kontrolou po-
slancov Národnej rady, aj to ob-
medzenou. strana 7

Filip Obradovič,
zástupca šéfredaktora HN 

Viac na strane 17
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Kúriť budeme menej, no neušetríme
Teplári žiadajú štát o zvýšenie cien napriek menším objednávkam. DNES V HN

Téma HN

Nižšie dane pre
slovenské firmy 
strany 2 – 3

22%

ROK 2004
Ivan Mikloš
Firmy začali po
zavedení rovnej 
dane platiť 
19 percent zo zisku.

ROK 2013
Robert Fico
V rámci znižovania
deficitu sa zvýšila 
daň pre firmy 
na 23 percent.

ROK 2014
Peter Kažimír
Firmy majú platiť po
roku menej. Zo zisku
štátu odvedú 
22 percent.

má byť od januára 2014 
nová sadzba korporátnej dane

cena 0,85 EUR / predplatné 0,796 EUR
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BIZNIS V ŠPORTE

Sagan zarobil za svoj 
veľký titul iba„drobné“ 

Bratislava – Konkurenciou ob-
divovaný, fanúšikmi milovaný 
a zlatom dekorovaný. Peter Sa-
gan sa obhajobou titulu majstra 
sveta zapísal do cyklistickej 
histórie. Pre mnohých rovnako 
prekvapujúci, ako jeho  šprint 
v cieľovej rovinke, je aj odmena, 
ktorú získal od Medzinárodnej 
cyklistickej únie. Sagan si vybo-
joval 7 667 eur. 

Pre porovnanie, vlaňajší ti-
tul majstra sveta priniesol chod-
covi Matejovi Tóthovi 60-tisíc 
dolárov. „Cyklistická únia nie 
je schopná komerčne predať 

svoj šport. Sťažoval sa na to aj 
Tiňkov,“ povedal pre HN podni-
kateľ Ján Miškovský, ktorého fir-
ma janom bola sponzorom náš-
ho tímu na spomínaných maj-
strovstvách. 

Faktom je, že hlavným príj-
mom Petra Sagana je jeho pro-
fesionálna zmluva. Už od budú-
ceho roka sa stane najlepšie za-
rábajúcim cyklistom v pelotóne 
– v novom tíme Bora–Hansgro-
he má zarobiť šesť miliónov eur. 
 (VTR)

Viac na strane 8, Prémia Sagana... 

CESTOVNÝ RUCH

Izraelčania objavili Tatry. 
A zostali u nás tisícky nocí
Bratislava – Investícia, ktorá sa už 
za necelý rok vrátila desaťnásob-
ne. Asi takto by sa dala v skratke 
opísať bilancia novej cestovky CK 
Region Tatry Travel, ktorú si Tat-
ranci založili v úvode tohto roka. 
V prvom roku svojho fungovania 
si dala za cieľ pritiahnuť do regió-
nu dovolenkárov z Izraela. A zdá 
sa, že úspešne. 

Zo stotisíc eur, ktoré tam in-
vestovala do marketingových ak-
tivít, sa podľa odhadov vrátil do 
Tatier na tržbách približne mi-
lión eur. „Charterové lety z Tel 

Avivu, určené pre izraelských tu-
ristov, zabezpečovala talianska 
spoločnosť Neos s lietadlom pre 
189 cestujúcich. Celkovo k nám 
prepravila okolo 1 500 pasažie-
rov. Cestujúci z tohto spojenia 

uskutočnili počas letnej sezóny 
v regióne takmer 10-tisíc preno-
covaní,“ povedala pre HN riadi-
teľka Letiska Poprad-Tatry Ivana 
Herkeľová. 

CK Region Tatry Travel roz-
behla Oblastná organizácia ces-
tovného ruchu Región Vysoké 
Tatry. Jej členmi sú  Tatry moun-
tain resorts, Aquacity Poprad, 
Združenie cestovného ruchu Vy-
soké Tatry a samosprávy Popra-
du, Vysokých Tatier a Štrby.  (MN)

Viac na strane 9, Tatry...

CESTOVANIE IC 
VLAKMI PO NOVOM

1 500
pasažierov do Tatier prepravili 
charterové lety z Tel Avivu.

Bratislava – Finančník Patrik 
Tkáč sa dnes zobúdzal ako zrej-
me druhý najbohatší, ak nie vô-
bec najbohatší Slovák. Aj keď na 
oficiálne získanie tohto titulu si 
bude musieť počkať ešte zopár 
mesiacov, už teraz je jasné, že má 

k tomu nakročené. Včera sa totiž 
uskutočnil jeden z najväčších ob-
chodov za posledné desaťročia. 

Najväčší energetický hráč v re-
gióne – Energetický a průmyslo-
vý holding – mení svoju vlastníc-
ku štruktúru. Odchádzajú z neho 
tak skupina J&T, ako aj spomí-
naný Patrik Tkáč. Hodnota toh-
to veľkého biznis rozchodu? Nie-
koľko miliárd eur.

Holding vznikol ešte v roku 
2009, keď došlo k spojeniu skupi-
ny PPF najbohatšieho Čecha Petra 
Kellnera a J&T. Za sedem rokov sa 
skupina na čele s Danielom Kře-
tínským dokázala vypracovať na 
nadnárodného hráča. Len na Slo-
vensku vlastní podiely v Sloven-
ských elektrárňach, Stredosloven-
skej energetike či SPP – distribú-
cii a Eustreame.

Včera však EPH predal podiel 
vo svojej dcérskej spoločnosti EP 
Infrastructure, a to odštartova-
lo sériu zmien v celom holdin-
gu. Po novom z neho dochádzajú 
tak J&T, ako aj Patrik Tkáč. Prvá 
dostane za odchod v prepočte asi 
1,3 miliardy eur, druhý 1,7 miliar-
dy. Táto suma môže byť zvýšená 
o ďalšiu miliardu. A to v prípade, 
ak sa EPH bude dariť. „Takto zís-

kaný kapitál, spolu s prostriedka-
mi, ktoré spravujeme našim klien-
tom, chceme použiť na vznik no-
vého silného investičného fondu,“ 
naznačuje ďalšie smerovanie Pat-
rik Tkáč. Daniel Křetínský tak po 
novom bude ovládať celý holding 
a stane sa kráľom stredoeuróp-
skej energetiky. 

Podľa analytikov všetky do-
terajšie zmeny vo vlastníckej 

štruktúre EPH smerujú k jedné-
mu cieľu – predaju celej firmy 
budúcemu veľkému investorovi. 
„To, čo sledujeme, je záverečná 
príprava na predaj EPH napríklad 
nejakej čínskej firme,“ myslí si 
Juan Ramón Hernández Soublet, 
partner poradenskej spoločnos-
ti ProRate.  

Pokračovanie na strane 2 

Jozef Ryník ©hn

Tomáš Vašuta

Miliardový biznis rozchod.  
J&T a Tkáč končia v EPH
AKVIZÍCIE l Slovenskí finančníci sa sťahujú z energetického biznisu a Daniel Křetínský je najmocnejší muž našej energetiky.
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Slovenský finančník a podnikateľ. 

Spoločnosť J&T založil spolu 
s Ivanom Jakabovičom. V súčasnosti 

riadi banku a má na starosti aktivity 

skupiny v Česku.

Okrem toho, že je predsedom 

Predstavenstva J&T Banky, je aj 

členom Predstavenstva J&T Finance 

Group.

Český právnik 
a podnikateľ 
v roku 2009 založil po boku skupiny 

J&T Energetický a průmyslový 

holding.

Je predsedom predstavenstva 

holdingu a doteraz aj jedným z troch 

vlastníkov.

PATRIK 
TKÁČ

DANIEL 
KŘETÍNSKÝ

Český právnik 
a podnikateľ Je predsedom predstavenstvaDANIEL

Ř Í Ý

ZMENY V EPH
Holding sa dohodol na zmene 

akcionárskej štruktúry

Z EPH odchádza skupina J&T 
Private Equity Group aj 

Patrik Tkáč

J&T dostane za svoj podiel 
takmer 1,3 miliardy eur

Patrik Tkáč minimálne 
1,7 miliardy eur, suma sa 

však môže zvýšiť až o miliardu

y 
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