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V skratke 

Prinášame Vám stručný prehľad najvýznamnejších noviniek a zmien v oblasti nepriamych daní a DPH 

na Slovensku. Prijatá zmena sa týka novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. 

Informujeme Vás aj o rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci oslobodenia prenájmu 

nehnuteľného majetku č.  C-55/14 (Régie communale autonome du stade Luc Varenne proti 

Belgickému štátu). 

 

Novela zákona 
o používaní 
elektronickej 
registračnej 
pokladnice 

Zákonom č. 333/2014 Z. z. sa 
v článku X mení a dopĺňa 
zákon č. 289/2008 Z. z. o 
používaní elektronickej 
registračnej pokladnice (ďalej 
„ERP“).  Jednotlivé zmeny 
nadobúdajú účinnosť 1. 
januára 2015 a 1. apríla 2015. 

Vybrané zmeny účinné 
od 1. januára 2015: 

1.) V prílohe č. 1 zákona o ERP 
sa rozširuje zoznam služieb, 
ktoré podliehajú povinnosti 
evidencie tržieb v ERP. Ide 
napríklad o nasledujúce 
služby:  

 taxislužba,  

 životné a neživotné 
poistenie,  

 právne činnosti,  

 predaj, údržba a oprava 
motocyklov a ich dielov 
a príslušenstva, 

 turistické a krátkodobé 
ubytovanie, 

 architektonické činnosti, 

 služby zdravotnej 
a zubárskej starostlivosti 

 a mnoho ďalších. 

2.) Sprísňuje sa postih 
pre podnikateľov 
pri opakovane zistených 
taxatívne uvedených 
závažných správnych 
deliktoch. Okrem uloženia 
pokuty je colný a daňový 
úrad, ktorý správny delikt 
zistil, oprávnený na mieste 
uložiť zákaz predávať tovar 
alebo poskytovať službu 
na 72 hodín na danom 
predajnom mieste.  

Vybrané zmeny účinné 
od 1. apríla 2015: 

1.) S cieľom zabrániť kráteniu 
prijatých tržieb pri predaji 
tovaru alebo poskytovaní 
služieb, ktoré podliehajú 
povinnosti evidencie v ERP, 
sa zavádza nová forma 
registračnej pokladnice - 
tzv. Virtuálna registračná 
pokladnica (ďalej „VRP“). 
Používanie VRP bude 
bezplatné a bude fungovať 
prostredníctvom 
elektronických zariadení 
(napr. počítač, notebook, 
tablet alebo mobilný 
telefón).  
Údaje o evidencii prijatých 
tržieb nebudú ukladané 
vo fiškálnom zariadení, ale 
budú on-line systémom 
prenášané do informačného 

systému finančnej správy. 
K funkcionalite VRP teda 
bude potrebný internet. 
VRP môže podnikateľ 
používať iba za podmienky, 
ak počet vydaných 
pokladničných dokladov 
(za všetky predajné miesta 
spolu) v jednom 
kalendárnom mesiaci nie je 
viac ako 1 000. 
 

2.) Certifikáciu ERP bude 
bezplatne vykonávať Colný 
úrad Bratislava. 

Čo z toho vyplýva? 

Príloha č. 1 k zákonu o ERP 
nadobudla účinnosť 
od 1. januára 2015. Avšak, 
v nadväznosti na prechodné 
ustanovenie novely zákona 
o ERP, podnikateľ poskytujúci 
novo doplnené služby (ktorý 
predtým nebol povinný 
evidovať tržby cez ERP), 
nemusí začať používať ERP 
od 1. januára 2015. Je ale 
povinný začať používať ERP 
alebo VRP najneskôr 
od 1. apríla 2015. 

Podnikatelia, ktorí už 
v súčasnosti používajú ERP, 
nebudú môcť prejsť na VRP 
od 1. apríla 2015, ale až 
od 1. januára 2016. 
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Rozsudok Súdneho 
dvora Európskej únie 
vo veci oslobodenia 
prenájmu 
nehnuteľného majetku 

Súdny dvor Európskej únie („SD 
EÚ“) vydal dňa 22. januára 2015 
rozhodnutie vo veci C-55/14 
(Régie communale autonome du 
stade Luc Varenne proti 
Belgickému štátu). Rozsudok sa 
zaoberal otázkou, či sa 
poskytnutie zariadení športového 
areálu (futbalového ihriska) 
za odplatu spolu s poskytovaním 
rozličných služieb, ako napríklad 
údržba, upratovanie, starostlivosť 
a udržiavanie, považuje 
za prenájom nehnuteľného 
majetku, ktorý je oslobodený 
od DPH alebo či takéto plnenie 
predstavuje skôr poskytnutie 
služby. 

 

Na základe skutočnosti, že 
samotný prenájom futbalového 
ihriska v tomto prípade 
predstavuje iba 20% požadovanej 
protihodnoty od používateľa 
futbalového ihriska a až 80% 
protihodnoty sa vzťahuje 
na ďalšie služby nevyhnutné 
na zabezpečenie riadneho 
používania tohto športového 
zriadenia, SD EÚ dospel k záveru, 
že za týchto podmienok toto 
plnenie v zásade nepredstavuje 
prenájom nehnuteľného majetku 
oslobodeného od DPH. 
Kvalifikuje ho skôr za poskytnutie 
služby podliehajúcej DPH, avšak 
posúdenie dohodnutých 
zmluvných podmienok 
medzi zúčastnenými stranami 
prenecháva vnútroštátnemu 
súdu.  

 

Čo z toho vyplýva? 

Na základe rozsudku SD EÚ 
v prípade C-55/14 je rozhodujúce 
prihliadať na objektívnu povahu 
plnenia, teda či dané plnenie 
predstavuje poskytnutie 
komplexnej služby zahŕňajúcej aj 
iné nevyhnutné služby, alebo či je 
predmetom plnenia len prenájom 
nehnuteľného majetku, ako aj 
na iné dôležité okolnosti v zmysle 
predchádzajúcich rozsudkov SD 
EÚ. 
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Aktuálne v PwC 

Mohlo by vás zaujímať 

Dávame do Vašej pozornosti 

Akadémia - vzdelávací inštitút 
PwC Vás pozýva na školenia 
zamerané na IFRS v dvoch 
programoch:  

 IFRS Akadémia je študijný 
program v trvaní 10 školiacich 
dní, pričom jednotlivé moduly je 
možné absolvovať ako celok, 
alebo ich podľa oblasti záujmu 
ľubovoľne skombinovať do 5 
vybraných okruhov. Program 
komplexne pokrýva 
problematiku IFRS a jeho 
cieľom je ozrejmiť teóriu a 
aplikovať ju na konkréte 
príklady a prípadové štúdie. 
Program je vhodný ako príprava 
na ACCA Diplom v IFRS 
(DipIFR). IFRS Akadémia je 
prednášaná v slovenskom 
jazyku. Program otvárame 
23. apríla 2015.  

 

 9 školení na tému IFRS, US 
GAAP, štatutárne 
účtovníctvo a dane, ktoré 
ponúkame počas roka sa dajú 
absolvovať ako celok ale aj 
jednotlivo. Novinkou v roku 
2015 je školenie US GAAP, ktoré 
vedie manažér PwC Kevin Garry 
v anglickom jazyku. Najbližšie 
školenia sa uskutočnia: 

 
15. apríl 2015 - IFRS 9: Model 

opravných položiek na 
očakávané straty z úverov 
a pohľadávok 

 
14. máj 2015 - IFRS 11: 

Spoločné podnikanie a IAS 
23: vybrané problémy pri 
kapitalizácii úrokov podľa 
IAS 23 

Pre bližšie informácie a 
registráciu navštívte našu 
webstránku 
www.pwcacademy.sk/registration  

Spoločnosť PwC Slovensko bola 
opätovne uznaná ako najväčšia 
audítorská firma  

Spoločnosť PwC Slovensko bola 
v roku 2014 opätovne uznaná ako 
najväčšia audítorská firma 
na slovenskom trhu podľa 
ekonomického týždenníka 
TREND. Rebríček bol 
publikovaný v novembri a je 
založený na tržbách za rok 2013. 

Globálne narástli tržby PwC za 
finančný rok 2014 (k 30. júnu) 
o 6 % a zvýšili sa na 34 mld. USD. 

Tržby vzrástli aj v Európe: o 4 % 
v západnej Európe a o 3 % 
v strednej a východnej Európe, a 
to i napriek nepriaznivým 
ekonomickým podmienkam v 
mnohých európskych krajinách. 
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