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Neprehliadnite legislatívne zmeny, 
ktoré môžu ovplyvniť vaše podnikanie  
 

Rok 2014 bol podobne ako posledné roky bohatý na zmeny, ktoré ovplyvnili rámcové 

podmienky podnikateľského prostredia na Slovensku. Za hlavné ciele si vláda stanovila 

najmä posilnenie pretrvávajúceho boja proti  daňovým únikom ale zároveň aj zníženie 

administratívneho zaťaženia podnikateľov a ochranu zamestnancov. V súvislosti 

s týmito cieľmi boli predstavené viaceré nové opatrenia a povinnosti, ktoré viac či 

menej skomplikovali život viacerým podnikateľom. 

 

Od 1. januára 2015 vstúpili do platnosti novelizácie väčšiny zákonov ovplyvňujúcich 

kvalitu podnikateľského prostredia, ako napríklad zákona o dani z príjmov, DPH, 

zákona o účtovníctve, zákona o sociálnom a zdravotnom poistení a iných.  

 

Našim cieľom bolo priniesť vám zhrnutie najdôležitejších zmien v oblasti účtovníctva, 

miezd a daní, o ktorých by ste mali vedieť, pretože môžu ovplyvniť aj vaše podnikanie. 
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Zistite, ako vám vieme pomôcť! 

Peter Pašek  

Managing Director 

+421 2 3255 3009 

Peter.Pasek@accace.com 

Miloslav Jošt 

Senior Tax Consultant 

+421 2 3255 3007 

Miloslav.Jost@accace.com 

Monika Berežňáková 

Payroll Methodist 

+421 2 3255 3034 

Monika.Bereznakova@accace.com 
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Od 1. januára 2015 vstúpila do platnosti novelizácia zákona o 
DPH a dani z príjmov. Kým novela zákona o DPH nepriniesla 
zásadné zmeny, úprava zákona o dani z príjmov podnikateľov 
nepotešila. Dobrou správou je, že sadzba DPH ako aj sadzba 
dani z príjmov sa tento rok nezvyšovala.  



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Novela Zákona o DPH 

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorá bola 25.7.2014 podpísaná prezidentom SR 

nadobudla účinnosť k 1.1.2015. Avšak, niektoré jej časti vstúpili do platnosti už od 1.10.2014.

Výška DPH 

Základná sadzba DPH ostáva na úrovni 20 %. 

Podanie kontrolného výkazu 

Kontrolný výkaz je potrebné podať do 25 dní po 

skončení zdaňovacieho obdobia. Vypúšťa sa veta 

o nutnosti podať kontrolný výkaz v rovnaký deň ako 

daňové priznanie. 

Nové určenie miesta dodania 

Najrozsiahlejšia časť novely sa týka 

telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového 

a televízneho  vysielania a elektronických služieb. 

Ak budú tieto služby poskytované nezdaniteľným 

osobám, od 1.1.2015 je miestom ich dodania miesto, 

kde má nezdaniteľná osoba sídlo, bydlisko alebo 

miesto, kde sa obvykle zdržiava.  

Vzhľadom na zmenu miesta dodania by sa mohla 

poskytovateľom týchto služieb zvýšiť administratívna 

záťaž, nakoľko ich zákazníci môžu byť usadení 

v celej EÚ, čo by mohlo viesť k povinnosti registrovať 

sa vo všetkých členských štátoch. Na zníženie tohto 

zaťaženia sa zaviedol tzv. Mini One-Stop-Shop. 

To znamená, že poskytovatelia usadení aj neusadení 

na území EÚ, ktorí budú poskytovať telekomunikačné 

služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania 

a elektronické služby zákazníkom na území EÚ, sa 

nebudú musieť registrovať pre DPH vo 

všetkých členských štátoch, kde sú usadení ich 

zákazníci a kde je miesto dodania týchto služieb. 

Svoju povinnosť priznať a uhradiť daň, ktorá 

prislúcha členskému štátu spotreby, si splnia 

poskytovatelia využívajúci túto úpravu 

prostredníctvom jedného daňového priznania 

podaného cez elektronický portál v členskom štáte, 
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kde sa identifikujú pre využívanie tejto úpravy (tzv. 

členský štát identifikácie). 

Podanie súhrnného výkazu 

Zmenila sa hranica hodnoty dodaných tovarov, od 

ktorej sú platitelia dane oprávnení podávať štvrťročný 

súhrnný výkaz namiesto mesačného, a to zo sumy 

100 000 eur na 50 000 eur. Táto zmena je účinná už 

od 1.10.2014. 

Čiastkový protokolu k daňovej kontrole 

Zaviedol sa tzv. čiastkový protokol k daňovej 

kontrole, na základe ktorého bude daňový úrad 

oprávnený vrátiť platiteľovi časť nadmerného 

odpočtu, ktorá nebude sporná, a to ešte pred 

riadnym ukončením daňovej kontroly.  

Vykonanie registrácie 

Pri registrácii podľa § 4 sa znížila lehota, v ktorej je 

daňový úrad povinný vykonať registráciu, a to z  30 

na 21  dní. 

Čierna listina 

Skracuje sa sledované obdobie, v ktorom je platiteľ 

dane z pridanej hodnoty zverejnený na tzv. čiernej 

listine, a to z 12 na 6 mesiacov. 

 

1.2. Novela Zákona o dani z príjmov 

Novelizácia Zákona o dani z príjmov účinná od 1.1.2015 predstavila rozsiahle zmeny najmä v oblasti transferového 

oceňovania, pravidiel nízkej kapitalizácie, daňových výdavkov a odpisovania majetku. 

Transferové oceňovanie od roku 2015 

Doterajšie pravidlá transferového oceňovania, 

ktoré sa vzťahovali len na zahraničné závislé 

osoby, sa od nového roku rozšíriť aj na tuzemské 

závislé osoby, t.j. osoby, ktoré sú ekonomicky, 

personálne alebo inak prepojené, napr. cez 

spoločného konateľa. Zároveň bude umožnená aj 

korešpondujúca úprava správcom dane nielen voči 

zahraničným závislým osobám, ale aj voči 

tuzemským závislým osobám. Ceny vzájomné 

dohodnuté medzi závislými osobami by sa nemali 

líšiť od cien, ktoré by boli dohodnuté v podobných 

obchodných vzťahoch, ak by obchodní partneri neboli 

ekonomicky, personálne alebo inak prepojení.  

Dňa 20.8.2014 zverejnilo MF SR vo Finančnom 

spravodajcovi usmernenie o určení obsahu 

dokumentácie o metóde ocenenia používanej 

daňovníkom  podľa §18 ods. 1 ZDP.  Usmernenie 

upravuje existenciu troch foriem dokumentácií: 

skrátenú, základnú a úplnú. 
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Majetok použitý aj na súkromné účely  

Od 1.1.2015 majú daňovníci prísnejšie podmienky pre daňovú uznateľnosť nákladov 

(výdavkov) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a 

udržiavanie majetku. Daňový výdavok v 100% výške bude možné uplatniť iba pri 

majetku, pri ktorom vie daňovník preukázať, že ho využíva výlučne na 

podnikateľské účely (t.j. zabezpečenie zdaniteľných príjmov). V opačnom 

prípade bude možné daňový výdavok uplatniť v paušálnej výške 80 %. Daňový 

výdavok bude možné uplatniť aj v inej percentuálnej výške, ale iba za predpokladu, 

že túto výšku využitia na podnikateľské účely vie daňovník preukázať. 

Kúpa luxusných vozidiel 

Zaviedlo sa obmedzenie zahrňovania vstupnej ceny do základu dane 

osobných automobilov so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 eur. Toto 

obmedzenie vychádza z testovania vykázaného základu dane v daňovom priznaní 

voči úhrnu odpisov vypočítaných z limitovanej ceny 48 000 eur v danom 

zdaňovacom období z týchto osobných automobilov.  Ak je vykázaný základ dane 

nižší ako úhrn limitovaných odpisov z týchto osobných automobilov, základ dane sa 

zvýši o rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov a úhrnom 

ročných odpisov (resp. pomerných častí ročných odpisov) vypočítaných 

z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur. 

Ak sa vykázaný základ dane rovná alebo je vyšší ako úhrn limitovaných odpisov 

z osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, úprava základu dane 

sa nevykoná. 

Takáto úprava základu dane sa nevykoná u prenajímateľa, ktorý poskytuje vozidlá 

so vstupnou cenou 48 000 eur a viac na operatívny prenájom 

Nájom luxusných vozidiel 

Nájomca najskôr testuje dosiahnutý základ dane voči násobku počtu prenajatých 

osobných automobilov so vstupnou cenou u prenajímateľa 48 000 eur a viac 

a limitovaného nájomného vo výške 14 400 eur (t.j. ročný odpis zo vstupnej ceny 

48 000 eur zvýšený o 20 % ziskovú prirážku u prenajímateľa). Ak je základ dane: 

 nižší ako stanovený násobok - nájomca je povinný základ dane zvýšiť 

o rozdiel medzi dosiahnutým základom dane a uvedeným násobkom 

 rovný alebo vyšší ako stanovený násobok - nájomca nemusí upravovať 

základ dane  

. 
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Daňové odpisovanie prenajímaného majetku 

U prenajímateľov sa plánuje zaviesť obmedzenie 

zahrňovania daňových odpisov do základu dane 

v prípade majetku poskytnutého na operatívny 

prenájom, a to najviac do výšky časovo rozlíšenej 

sumy príjmov z prenájmu za príslušné zdaňovacie 

obdobie, pričom neuplatnená časť ročného odpisu 

prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc 

rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania 

hmotného majetku podľa §26 ods. 1 do výšky príjmov 

z prenájmu.  

Limitácia daňových výdavkov pri vyradení 

dlhodobého hmotného majetku pri predaji 

U vybraného druhu hmotného majetku sa 

zaviedlo obmedzenie pre zahŕňanie daňovej 

zostatkovej ceny do základu dane pri ich predaji, 

a to len do výšky príjmov z predaja tohto hmotného 

majetku zahrnutých do základu dane. Každý hmotný 

majetok sa posudzuje samostatne. 

Uvedené sa týka motorových vozidiel na jazdu na 

snehu a podobných vozidiel s motorom, rekreačných 

a športových člnov, lodí a plavidiel, lietadiel 

a kozmických lodí, motocyklov a ich modifikácií, 

bicyklov a iných kolesových vozidiel bez motora 

a budov a stavieb zaradených do odpisovej  skupiny 

6, ktorá sa zahŕňa do výšky príjmov(výnosov) z 

predaja zahrnutých do základu dane. 

Odpisové skupiny 

Počet odpisových skupín sa zvýšil zo 4 na 6. 

Administratívne budovy, hotely a iné sa budú 

napríklad ospisovať40 rokov: 

 skupina 1 – doba odpisovania: 4 roky 

 skupina 2 – doba odpisovania: 6 rokov 

 skupina 3 – doba odpisovania: 8 rokov 

 skupina 4 – doba odpisovania: 12 rokov 

 skupina 5 – doba odpisovania: 20 rokov 

 skupina 6 – doba odpisovania: 40 rokov 
 

Daňovník odpisuje hmotný majetok metódou 

rovnomerného odpisovania (§27). Metódou 

zrýchleného odpisovania (§28) môže daňovník 

odpisovať hmotný majetok zaradený podľa 

prílohy č. 1 do odpisovej skupiny 2 a 3. Spôsob 

odpisovania určí daňovník pre každý novoobstaraný 

hmotný majetok a nemožno ho zmeniť po celú dobu 

jeho odpisovania (§26 ods. 3 ZDP).  
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Pri zmene metódy odpisovania podľa §26 ods. 3 

v znení účinnom je daňovník povinný vykonať zmeny 

aj pri tom majetku, ktorý odpisoval podľa doterajšieho 

predpisu, pričom už uplatnené odpisy sa spätne 

neupravujú. Je potrebné zmeniť spôsob odpisovania 

u majetku, u ktorého sa uplatňovala metóda 

zrýchleného odpisovania. Po novom sa pri tomto 

majetku budú môcť uplatňovať len rovnomerné 

odpisy 

Pri používaní budovy na niekoľko účelov je na 

zaradenie tejto budovy do odpisovej skupiny 

rozhodujúce jej hlavné využitie určené z celkovej 

úžitkovej plochy. 

Prerušenie odpisovania 

Prerušenie odpisovania a zmenu prerušenia 

odpisovania podľa § 22 ods. 9 ZDP nemožno uplatniť 

pri výkone daňovej kontroly a v dodatočnom 

daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, za ktoré 

bola vykonaná daňová kontrola.  

Neodpočítaná DPH súčasťou vstupnej ceny 

dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 

U daňovníka, ktorý je platiteľom DPH a ktorý 

uplatňuje nárok na jej odpočítanie koeficientom, sa 

zaviedla povinnosť zahrnutia neodpočítanej DPH, 

ktorá sa vzťahuje k hmotnému a nehmotnému 

majetku, do ich vstupnej ceny.  Neodpočítaná DPH 

sa zahrnie do daňových výdavkov postupne vo forme 

odpisov.  

Zmluvné pokuty, úroky   z omeškania a iné 

Zmenil sa spôsob zahrňovania paušálnej náhrady 

nákladov spojených s uplatnením pohľadávok, 

zmluvnej pokuty, poplatkov z omeškania a úrokov z 

omeškania do základu dane. Do konca 2014 boli tieto 

výdavky považované za daňový výdavok až po ich 

úhrade. Podľa novely nie sú tieto sankcie 

považované za daňový výdavok u daňovníka, na 

ktorého sa vzťahuje povinnosť ich úhrady. Na strane 

druhej je nastavené pravidlo, že daňovník, ktorý 

požaduje ich úhradu, si ich zahrnie do základu dane 

ako súčasť výsledku hospodárenia (§21 ods. 2 písm. 

m) ZDP od roku 2015). 

Alkohol a tabak ako výdavok  na reprezentáciu 

Za daňový výdavok sa môžu považovať reklamné 

predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden 

predmet. Avšak, za reklamné predmety sa nebudú 

považovať darčekové reklamné poukážky, tabakové 

výrobky (okrem daňovníka, u ktorého je výroba 

tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti) a 

alkoholické nápoje okrem vína v úhrnnej výške 

najviac 5 % zo základu dane (okrem daňovníka, u 

ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným 

predmetom činnosti). 

Podmienka zaplatenia 

Od 1.1.2015 sa stanú náklady za nasledujúce služby 

daňovým výdavkom až ich uhradením: 
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 kompenzačné platby vyplácané podľa osobitného predpisu - u ich dlžníka 

 výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hmotného majetku 

a nehmotného majetku - zaplatené nájomné FO za príslušné zdaňovacie 

obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na 

zdaňovacie obdobie 

 výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu u 

dlžníka, pričom u veriteľa sa takéto príjmy (výnosy) zahrnú do základu 

dane po prijatí úhrady 

 odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide 

o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv 

najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu - tento limit 

sa nevzťahuje na banku a pobočku zahraničnej banky, Exportno-importnú 

banku SR, poisťovňu a pobočku zahraničnej poisťovne, zaisťovňu 

a pobočku zahraničnej zaisťovne a subjekt podľa osobitného predpisu, 

 výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa §16 ods. 1 

vyplácaných, poukazovaných alebo pripisovaných v prospech daňovníka 

nezmluvného štátu a po splnení povinností ustanovených v §43 ods. 11 

alebo §44 ods. 3 pre daňovníka, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje 

uvedené príjmy, ak mu takéto povinnosti vznikli 

 výdavky (náklady) na poradenské a právne služby 

 výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov, zahrňované do 

základu dane rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas 36 

mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky (náklady) 

zaplatené 

 

Pravidlá nízkej kapitalizácie 

Zaviedol sa limit pre maximálnu výšku úrokov z úverov a pôžičiek, 

účtovanú v nákladoch, zahrňovanú do daňových výdavkov, v prípade ak 

sú úvery a pôžičky vyplácané medzi závislými právnickými osobami. Limit 

pre maximálnu výšku úrokov, ktoré je možné považovať za daňový výdavok, je 

stanovený do 25 % EBITDA = ako súčet výsledku hospodárenia pred zdanením 

uvedeného na riadku 100 DPPO daňovníka za príslušné zdaňovacie obdobie a 

odpisov zahrnutých do tohto výsledku hospodárenia uvedeného na riadku 100 a 

nákladových úrokov zahrnutých do tohto výsledku hospodárenia. Súčasťou 

posudzovaných úrokov sú aj výdavky (náklady) súvisiace s prijatými úvermi 

a pôžičkami, napr. znalecké posudky, poplatky za bankové záruky, provízie za 

sprostredkovanie pôžičky, poplatky za predčasné splatenie úveru apod. 
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Výrobky s uplynutou dobou spotreby 

Od 1.1.2015 sa zamedzilo zahŕňanie obstarávacej 

ceny zásob do základu dane pri ich vyradení 

z dôvodu uplynutia doby trvanlivosti. Zavádzajú sa 

však podmienky, po splnení ktorých je možné 

obstarávaciu cenu likvidovaných zásob považovať za 

daňový výdavok, a to ak daňovník:  

 do uplynutia tejto doby preukázateľne 

vykoná opatrenia na podporu ich predaja 

formou postupného znižovania ceny, alebo 

 potravinové zásoby bezodplatne odovzdá 

Potravinovej banke Slovenska 

 

Zabezpečenie dane a služby poskytnuté mimo 

územia SR   

Od 1.1.2015 je príjem plynúci daňovníkovi 

s obmedzenou daňovou povinnosťou zo služieb 

predmetom dane na území SR, len ak sú tieto služby 

poskytované na našom území. Do konca roku 2014 

nezáležalo, kde sa služby poskytovali, t.j. mohlo to 

byť napr. SAE a napriek tomu vznikla platiteľovi 

príjmu povinnosť vykonať zabezpečenie dane. 

Rezervy na zostavenie účtovnej závierky ako 

nedaňový výdavok 

Po novom sa z tvorby rezerv účtovaných ako náklad, 

ktoré sú považované za daňový výdavok, vypustili 

rezervy na nevyfakturované dodávky a služby, 

rezervy na zostavenie, overenie a zverejnenie 

účtovnej závierky, výročnej správy a na zostavenie 

daňového priznania.  

Zmarené investície 

Zmarené investície sa nebudú zahrňovať do základu 

dane jednorazovo v súlade s ich zaúčtovaním na 

účte 548.Po novom sa budú zahrňovať rovnomerne 

počas 36 mesiacov počnúc mesiacom, v ktorom 

daňovník účtoval o zrušení prác a trvalom zastavení 

prác, ak ku zrušeniu prác a trvalému zastaveniu prác 

prišlo z dôvodu škody. 

Výnos pri spätnom lízingu 

Výnos z predaja majetku, ktorý sa následne 

nadobúda zmluvou o finančnom prenájme a je 

účtovaný na účet výnosov budúcich období, je 

súčasťou základu dane v zdaňovacom období, 

v ktorom sa o ňom účtuje. Následné zúčtovanie 

výnosov budúcich období počas dohodnutej doby 

finančného prenájmu sa do základu dane už 

nezahŕňa.  

Provízia za vymáhanie pohľadávok 

Novým znením §19 ods. 3 písm. p) ZDP sa zavádza 

limit na zahrňovanie odplaty (provízie) za vymáhanie 

pohľadávky do základu dane vo výške 50 % z 

hodnoty vymoženej pohľadávky.  
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Nepovinné členské 

Mení sa ustanovenie o zahrňovaní členského 

príspevku vyplývajúceho z nepovinného členstva 

v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany 

záujmov platiteľa. Tieto členské príspevky sa 

zahŕňajú do základu dane v úhrne maximálne do 

výšky 5 % zo základu dane, najviac však do výšky 

30 000 eur ročne. 

Odpisy pohľadávok 

Súčasťou základu dane daňovníka, podľa §19 ods. 2 

písm. h) ZDP v prvom až piatom bode bude len odpis 

menovitej hodnoty takej pohľadávky, ktorá bola 

zahrnutá do zdaniteľných príjmov daňovníka. Daňovo 

neúčinný bude odpis pohľadávky vzniknutej napr. 

z dôvodu poskytnutia pôžičky daňovníkom inému 

daňovníkovi. V prípade pohľadávky nadobudnutej 

postúpením, je odpis pohľadávky daňovo účinný do 

výšky daňovníkom (postupníkom) uhradenej 

obstarávacej ceny alebo dlžníkom neuhradenej časti. 

Odpis pohľadávky podľa §19 ods. 2 písm. i) je úplne 

zrušený.  

Odpisovanie majetku obstaraného  cez finančný 

lízing 

Došlo k zjednoteniu podmienok odpisovania 

hmotného majetku, a to bez ohľadu na spôsob jeho 

obstarania. Zároveň sa zrušila možnosť zrýchleného 

odpisovania majetku obstaraného cez finančný lízing. 

Opravné položky k pôžičkám 

Za daňový výdavok bude možné uznať tvorbu 

opravnej položky voči dlžníkom v konkurznom 

a reštrukturalizačnom konaní k pohľadávke, ktorá sa 

vzťahuje k istine z nesplatenej pôžičky len u bánk, 

pobočiek zahraničných bánk a Exportno-importnej 

banky SR a u daňovníkov, ktorí poskytujú 

spotrebiteľské úvery podľa osobitného predpisu. 

K príslušenstvu, ktoré bolo zahrnuté do základu 

dane, je možné tvoriť opravnú položku v zmysle tohto 

ustanovenia. K pohľadávkam nadobudnutým 

postúpením v obstarávacej cene je možné tvoriť 

opravnú položku, len ak táto obstarávacia cena bola 

daňovníkom skutočne uhradená.  

 

Iné zmeny: 

 “brutácia” nepeňažného príjmu 

 odpočet výdavkov na výskum a vývoj 

 zmeny v platení preddavkov fyzických osôb 

 a iné 

 

.  
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1.3. Zdanenie farmaceutických 

firiem 

Od 1.1.2015 sa zmenil aj spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení 

poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo 

zdravotníckemu pracovníkovi od: 

 držiteľa registrácie lieku 

 držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov  

 držiteľa povolenia na výrobu liekov  

 výrobcu zdravotníckej pomôcky 

 výrobcu dietetickej potraviny  

 alebo prostredníctvom tretej osoby  

(ďalej len „držiteľ“) 

 

Spôsob zdaňovania predmetných plnení zrážkovou daňou sa zmenil nasledovne: 

 peňažné plnenia - bude zdaňovať sám držiteľ, ktorý ich vyplatil 

 nepeňažné plnenia - bude zdaňovať sám poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník, ktorý 

ho od držiteľa prijal 
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Účtovníctvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novela Zákona o účtovníctve predstavila tri zmeny – nové 
delenie účtovných jednotiek, možnosť podať oznámenie 
o dátume schválenia účtovnej závierky aj v písomnej podobe 
a vylepšila funkcionalitu Registra účtovných závierok. Okrem 
toho boli prijaté aj zmeny v oblasti používania ERP – rozšíril sa 
zoznam služieb, pri ktorých je podnikateľ povinný evidovať tržbu 
prostredníctvom ERP, a zaviedol sa pojem virtuálna registračná 
pokladnica. Pôvodný návrh zákona umožňoval používať virtuálnu 
pokladnicu iba podnikateľom s maximálne 300 bločkami 
mesačne, nakoniec sa tento limit zvýšil na 1000. 

 

 



 
 

 

1.1. Novela Zákona o účtovníctve 

Novela vstúpila do platnosti od 1.januára 2015 a priniesla najmä tieto tri zmeny: 

Nová klasifikácia účtovných jednotiek 

Od 1.1.2015 sa rozlišujú účtovné jednotky na  tzv. mikro, malé a veľké účtovné jednotky. Toto delenie bude 

mať vplyv najmä na rozsah  účtovnej závierky, pričom bude závisieť od splnenia nasledovných veľkostných 

podmienok:

 
Suma majetku Čistý obrat 

Priemerný počet 

zamestanncov 

Mikro účtovné jednotky 
do 350 000 EUR do 700 000 EUR do 10 zamestnancov (vrátane) 

Malé účtovné jednotky 

350 000,01 - 4 000 000 

EUR 

700 000,01 - 8 000 000 

EUR 10 - 50 zamestnancov 

Veľké účtovné jednotky 
nad 4 000 000 EUR nad 8 000 000 EUR nad 50 zamestnancov 

 

Pre správne zatriedenie musí účtovná jednotka 

spĺňať aspoň dve z troch vyššie uvedených kritérií, 

a to za dve bezprostredne po sebe nasledujúce 

účtovné obdobia.  

Novovzniknutá účtovná jednotka (napríklad účtovná 

jednotka, ktorá vznikne v roku 2015) sa sama zatriedi 

na základe vlastného rozhodnutia. Účtovná jednotka, 

ktorá spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku sa 

môže vždy rozhodnúť, že bude postupovať ako malá 

účtovná jednotka.  

Existujúce účtovné jednotky, ktoré majú účtovné 

obdobie kalendárny rok, budú pri zatrieďovaní do 

nových veľkostných kategórií prvýkrát postupovať po 

1. januári 2015, pričom budú posudzovať aj 

bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, t.j. 

stav k 31. decembru 2014. Účtovné jednotky, ktoré 

majú účtovné obdobie hospodársky rok, budú 

prvýkrát podľa nových podmienok postupovať 

v hospodárskom roku, ktorý začína v priebehu roka 

2015, pričom posúdia splnenie aj ku dňu, ku ktorému 

sa zostavuje účtovná závierka v priebehu roka 2015.  

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej 

závierky 

Novela ďalej rozšírila možnosť podať oznámenie 

o dátume schválenia účtovnej závierky v písomnej 

podobe. V roku 2014 to bolo možné oznámiť iba 

elektronicky, alebo opätovným podaním celej (už 

schválenej) účtovnej závierky, po novom to bude 

možné aj v papierovej podobe.  

Vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej 

závierky ustanoví ministerstvo opatrením.  

Register účtovných závierok 

Novela oprávňuje daňové úrady, aby v prípade 

neúplnosti alebo nesprávností účtovnej závierky, 

mohli účtovnú jednotku vyzvať na opravu a súčasne 

ustanovuje, že ak účtovná jednotka nevyhovela 

výzve a nedostatky neodstránila, podanie sa 

považuje za nedoručené, tzn. akékoľvek lehoty na 

spracovanie začínajú plynúť až keď je podanie úplné 

a správne.  

16 



 
 

 

Register účtovných závierok 

Novela vylepšila aj funkcionalitu Registra účtovných 

závierok s cieľom znížiť počet nesprávnych a 

neúplných podaní. Novela oprávňuje daňové úrady, 

aby v prípade neúplnosti alebo nesprávností účtovnej 

závierky, mohli účtovnú jednotku vyzvať na opravu 

a súčasne ustanovuje, že ak účtovná jednotka 

nevyhovela výzve a nedostatky neodstránila, podanie 

sa považuje za nedoručené, tzn. akékoľvek lehoty na 

spracovanie začínajú plynúť až keď je podanie úplné 

a správne. 

  

 

1.2. Elektrické registračné pokladnice 
 

Od 1.1.2015 sa rozšíril zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidovať tržbu prostredníctvom ERP. 

Okrem toho sa zaviedla tzv. virtuálna registračná pokladnica, ktorú môžu používať podnikatelia, ak počet 

vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci nepresiahne 1000. 

Rozšírenie služieb 

Podnikateľ je povinný evidovať tržbu v elektronickej 

registračnej pokladnici bez zbytočného odkladu po jej 

prijatí. Túto povinnosť nemá podnikateľ, ktorý je v 

likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz, 

okrem podnikateľa, ktorý pokračuje v prevádzkovaní 

podniku po vyhlásení konkurzu. Od 1.1.2015 sa 

rozšíril zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje 

povinnosť evidencie tržieb v elektronickej alebo vo 

virtuálnej registračnej pokladne. 

Od roku 2015 musí ERP umožňovať online pripojenie 

s informačnými systémami finančnej správy, pričom 

podmienky online pripojenia ustanoví všeobecne 

záväzný právny predpis, ktorý vydá MF SR. 

Zavedenie tzv. virtuálnej pokladnice 

Virtuálnou registračnou pokladnicou sa rozumie 

prostredie zriadené FR SR na jeho webovom sídle 

komunikujúce prostredníctvom koncového 

zariadenia. Podnikateľ môže používať virtuálnu 

registračnú pokladnicu, len ak počet vydaných 

pokladničných dokladov v jednom kalendárnom 

mesiaci nie je viac ako 1000. 
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Mzdy a odvody 

 

 

Zmeny v oblasti miezd a odvodov od roku 2015 prinesú 

zamestnávateľom vyššie náklady. Od nového roka sa zvýšila 

minimálna mzda o 7%, čo znamená napríklad aj vyššie mzdové 

náklady na zamestnancov pracujúcich v noci alebo 

zamestnancov so sťaženým výkonom práce. Rovnako sa zvýšila 

aj suma stravného a minimálna hodnota stravného lístku. Avšak, 

od nového roka bola ako kompenzácia vyššej minimálnej mzdy 

zavedená odpočítateľná položka na zdravotné poistenie pre 

nízkopríjmové skupiny. 
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1.3. Novela Zákonníka práce 

Jedna z najvýznamnejších zmien návrhu novely Zákonníka práce je ustanovenie o dočasnom pridelení 

zamestnanca. Novela upravuje definície pojmov užívateľský zamestnávateľ, zamestnávateľ a dočasne pridelený 

zamestnanec. Novela navrhovala najmä tieto zmeny: 

 zamestnanca môže vyslať na pracovnú cestu iba užívateľský zamestnávateľ 

 dočasné pridelenie sa dohaduje vždy na dobu určitú, okrem prípadu keď je dočasné pridelenie dohodnuté 

na obdobie zastupovania zamestnanca napr. počas materskej dovolenky, práceneschopnosti  apod 

 dočasné pridelenie možno dohodnúť najdlhšie na 24 mesiacov a v rámci tohto obdobia sa môže dočasné 

pridelenie predĺžiť maximálne 4 krát 

 ak dočasné pridelenie poruší podmienky o dobe určitej, alebo možnosť 4-krát predĺžiť pracovný pomer, 

zamestnanec sa automaticky stane zamestnancom užívateľského zamestnávateľa na neurčitý čas 

 

Avšak, novela bola vrátená do parlamentu na prerokovanie. Budeme Vás informovať o ďalšom postupe. 

 

1.4. Novela Zákona o zdravotnom poistení 

Od 1.januára 2015 sa zvýšila minimálna mzda o 28 eur, t.j. zo súčasných 352 eur na 380 eur. Zvýšenie 

minimálnej mzdy ovplyvní aj príplatky za pracovnú pohotovosť, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu alebo 

mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce. 
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Ako kompenzácia vyššej minimálnej mzdy bola 

schválená odpočítateľná položka na zdravotné 

poistenie pre nízkopríjmových zamestnancov, 

pričom výška odpočítateľnej položky bude 

závisieť od príjmu. Po novom tak zamestnanci 

s minimálnou mzdou nemusia platiť žiadne 

odvody na zdravotné poistenie.  

Odpočítateľná položka sa bude týkať 

zamestnancov s vymeriavacím základom od 380 

eur – 570 eur mesačne, t.j. od 4 560 eur –  6840 

eur ročne. Odpočítateľnú položku si bude môcť 

uplatniť iba zamestnanec v pracovnom, 

štátnozamestnaneckom alebo služobnom 

pomere a zamestnanec v štátnej službe.  

Zamestnanec si musí uplatniť nárok 

u zamestnávateľa písomne vždy do 8  

kalendárnych dní. Prvý krát bude možné uplatniť 

odpočítateľnú položku v januári 2015, pričom 

zamestnanec si môže uplatniť nárok až do 

25.1.2015. 

 

1.5. Zvýšenie sumy stravného 

S účinnosťou  od 1.11.2014 sa zvýšila hodnota stravného (tzv. diéty na tuzemskej služobnej ceste) nasledovne: 

Trvanie pracovnej cesty 5-12 hodín 12-18 hodín nad 18 hodín 

Navrhované sumy stravného 4,20 € 6,30 € 9,80 € 

Zvýšenie hodnoty 0,20 € 0,30 € 0,50 € 

 

Zvýšenie stravného malo dopad aj na stravné lístky, t.j. po novom je minimálna hodnota stravných lístkov 3,15 

EUR (zvýšenie hodnoty o 0,15 EUR). 
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1.6. Novela Zákona o sociálnom 

poistení 

Jednou z najvýznamnejších zmien, ktoré predstavila novela Zákona o sociálnom 

poistení, je zvýšenie limitu na odvodovú výnimku pre študentov. 

Zvýšenie odvodovej výnimky pre študentov 

Podľa predchádzajúcej legislatívnej úpravy si mohli dohodári, ktorí pracovali na 

základe dohody o brigádnickej práci študentov, uplatniť u jedného zamestnávateľa 

výnimku z dôchodkového poistenia, pričom limit  pre študentov do 18 rokov bol 68 

eur a pre študentov starších ako 18 rokov je 159 eur. Od januára 2015 sa hranica 

zjednotila a zároveň zvýšila na 200 eur mesačne. 

Zmena výpočtu nemocenskej dávky 

Od 1.1.2015 sa zmenil aj  výpočet nemocenskej dávky. Pôvodné ustanovenie 

upravovalo, že ak poistenie vzniklo v predchádzajúcom roku, rozhodujúce obdobie 

na výpočet nemocenského je obdobie od vzniku poistenia do konca 

predchádzajúceho roka. Toto pravidlo platilo aj vtedy, ak poistenie 

v predchádzajúcom roku trvalo iba niekoľko dní. Novela upravila, že po novom 

nebude rozhodujúcim obdobím iba predchádzajúci rok, ale aj aktuálny rok do konca 

mesiaca, ktorý predchádzal vzniku nároku na nemocenskú dávku. Toto opatrenie 

má zamedziť prípadné zneužívanie dávky z nemocenského poistenia. 

SP rozhodne o zvýšení starobného dôchodku bez žiadosti 

Podľa predchádzajúceho znenia zákona, ak zamestnanec počas poberania 

dôchodku pracuje, môže požiadať jedenkrát ročne o prepočítanie dôchodku. Po 

novom nebude musieť zamestnanec o takéto prepočítanie požiadať, ale Sociálna 

poisťovňa mu dôchodok prepočíta automaticky, pričom prvýkrát tak urobí k januáru 

2015. Tento prepočet by mala stihnúť vždy do konca marca daného roka. 
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O  Accace Slovakia 

Slovenská pobočka Accace bola založená v Bratislave v roku 

2006. Accace sa rýchlo etabloval na slovenskom trhu a 

momentálne poskytuje komplexné služby v oblasti účtovníctva, 

miezd, daňového a právneho poradenstva viac ako 250 

medzinárodným klientom. S takmer 85 zamestnancami sa 

Accace radí medzi popredné poradenské a outsourcingové 

spoločnosti na Slovensku. 

Accace k.s.  

AC Petržalka, Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, Slovensko 

+421 23255 3000, slovakia@accace.com 
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