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Schválené zmeny a ďalšie očakávané zmeny v daniach 

od roku 2017 

Začiatkom októbra 2016 sme Vás v rámci našich News Flash informovali o viacerých Vládou SR 

navrhovaných zmenách v oblastí daní od 1.1.2017. Chceli by sme Vás informovať, že všetky uvádzané 

navrhované zmeny boli v rámci rokovaní v Národnej rade SR schválené vrátane zrušenia 

daňových licencií pre právnické osoby počnúc rokom 2018. 

NR SR k dnešnému dňu schválila v oblastí daní a odvodov i ďalšie zaujímavé zmeny, na ktoré by 

sme Vás radi upozornili. Týkajú sa správy daní a posilnenia spolupráce členských štátov v oblastí daní, 

zvýšenia resp. zrušenia stropov pre odvody na sociálne poistenie a zdravotné poistenie a zavedenia 

osobitných odvodov v oblasti neživotného poistenia.  

Súčasne upozorňujeme, že aktuálne prebiehajú diskusie ohľadom zavedenia ďalších zmien, ktoré 

by sa mali dotknúť okrem iného i implementácie pravidiel Európskej Únie pre tzv. „country by country 

reporting“ pre nadnárodne skupiny podnikov. 

 

Odklad platenia dane  

Od 1.1.2017 nadobúda účinnosť schválená 

novela daňového poriadku, ktorá okrem iného 

zmierňuje pravidlo pre povolenie odkladu 

platenia dane alebo jej platenia v splátkach: 

 Pre povolenie odkladu platenia dane, 

alebo platenia dane v splátkach sa 

nebude vyžadovať zriadenie záložného 

práva alebo použitia iného spôsobu 

zabezpečenia záväzku, ak výška dane 

alebo nedoplatku na dani nepresiahne 

3 000 EUR. 

Intenzívnejšia spolupráca medzi 

členskými štátmi v úsilí zameranom 

na boj proti vyhýbaniu sa daňovým 

povinnostiam 

Automatická výmena cezhraničných 

záväzných stanovísk 

Od 1.1.2017 nadobúda účinnosť novela zákona 

o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe 

daní schválená NR SR dňa 12.10.2016.  

Touto novelou sa implementuje smernica EÚ o 

automatickej výmene cezhraničných záväzných 

stanovísk, ktorej cieľom je posilniť spoluprácu 

medzi členskými štátmi.  

Predmetom automatickej výmeny informácii 

budú z pohľadu Slovenska nasledovné 

rozhodnutia vydané správcom dane: 

 Rozhodnutia o odsúhlasení konkrétnej 

metódy určenia základu dane stálych 

prevádzkarní  

 Rozhodnutia o odsúhlasení metódy 

ocenenia transakcií medzi závislými 

osobami  

 Cezhraničné záväzné stanoviská 

vydané podľa Daňového poriadku 

Stanoviská za roky 2012-2016 budú predmetom 

jednorazovej výmeny do 31.12.2017. 

Predmetný inštitút zabezpečí, aby aj Slovenská 

správa daní bola informovaná o podobných 

rozhodnutiach vydaných inými členskými štátmi. 

 

Country by country reporting pre 

nadnárodné spoločnosti 

V súčasnosti je predmetom rokovaní v NR SR 

návrh ďalšej novely zákona o medzinárodnej 

pomoci a spolupráci pri správe daní s cieľom 

implementovať pravidlá EÚ pre tzv. country by 

country reporting s účinnosťou od 1.3.2017. 
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Tieto pravidlá ukladajú nadnárodným 

skupinám podnikov s konsolidovanými 

výnosmi za skupinu aspoň 750 mil. EUR 

povinnosť každoročne podávať správcovi dane 

správu podľa jednotlivých štátov, ktorá okrem 

iného obsahuje informácie umožňujúce získať 

prehľad o výške daní zaplatených v jednotlivých 

štátoch. Predmetné správy majú byť predmetom 

automatickej výmeny medzi štátmi, v ktorých sa 

nachádzajú jednotlivé podniky – členovia 

nadnárodnej skupiny. 

Povinnosť podávať správu vznikne 

materským spoločnostiam takýchto 

nadnárodných skupín podnikov. V určitých 

prípadoch sa táto povinnosť môže dotknúť iného 

člena nadnárodnej skupiny. 

V tejto súvislosti bude zavedená i 

oznamovacia povinnosť o identifikácii 

oznamujúceho subjektu, ktorý bude 

predkladať správu za skupinu. Táto 

oznamovacia povinnosť by sa mala v SR 

dotknúť každého slovenského člena takejto 

nadnárodnej skupiny podnikov. 

Predmetná správa by sa prvý krát mala podávať 

za rok 2016. 

Vyšší základ pre odvody na sociálne 

a zdravotné poistenie  

Zvýšenie vymeriavacieho základu pre 

odvody na sociálne poistenie 

Od 1.1.2017 sa zvyšuje maximálny 

vymeriavací základ na platenie odvodov na 

sociálne poistenie pre zamestnanca i 

zamestnávateľa (na 7-násobok priemernej 

mesačnej mzdy, t.j. 6 181 EUR). 

 

 

 

 

 

 

Zrušenie stropov pre odvody na zdravotné 

poistenie 

Na základe novely zákona o zdravotnom 

poistení schválenej v NR SR dňa 30.11.2016 sa 

s účinnosťou od 1.1.2017 ruší maximálny 

vymeriavací základ pre odvod na zdravotné 

poistenie. 

Pre účely ročného zúčtovania zdravotného 

poistenia za rok 2016 sa bude postupovať 

v zmysle pravidiel platných do 31.12.2016, t. j. 

s prihliadnutím na maximálny ročný vymeriavací 

základ 51 480 EUR. 

Dividendy, ktoré budú od 1.1.2017 naďalej 

podliehať odvodom na zdravotné poistenie 

(t. j. vyplatené po 31.12.2016 zo ziskov 

dosiahnutých v období 2011-2016), budú 

podliehať maximálnemu vymeriavaciemu 

základu pre odvod poistného z tohto príjmu, 

ktorý je stanovený ako 60-násobok priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve 

SR zistenej štatistickým úradom za kalendárny 
rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu 

obdobiu.  

Zavedenie odvodovej povinnosti 

v oblasti neživotného poistenia 

Prostredníctvom novely zákona o poisťovníctve 

schválenej v NR SR dňa 22.11.2016 sa 

s účinnosťou od 1.1.2017 zavádza odvodová 

povinnosť z prijatého poistného pre poisťovne, 

ktoré vykonávajú činnosť na území Slovenskej 

republiky v odvetviach neživotného poistenia. 

Odvodová povinnosť sa vzťahuje na poistné 

zmluvy uzatvorené po 31.12.2016. Výška 

odvodu je 8% z prijatého poistného. 

Tieto odvody sa budú odvádzať na osobitný 

príjmový účet Daňového úradu pre vybrané 

daňové subjekty. 

 

 

  

 

 

Upozornenie 

Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje všeobecné informácie a usmernenia týkajúce sa danej 

problematiky a teda nepredstavuje odborné poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v 

newsletteri môžu byť po jeho zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. Spoločnosť Accace nepreberá 

zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených v 

newsletteri. 
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Kontakt  

Katarína Balogová     

Tax Director     

Katarina.Balogova@accace.com    

Tel: +421 2 325 53 000     

O Accace  

Accace je medzinárodným poskytovateľom poradenských služieb a kompletného outsourcingu v oblasti 

spracovania účtovníctva, mzdovej agendy a daňového poradenstva. S viac ako 330 zamestnancami a 

1400 klientmi sa radí medzi popredných poskytovateľov poradenských služieb nie len na Slovensku             

ale aj v regióne strednej a východnej Európy.  

Aktuálne má Accace 7 pobočiek v Európe a prostredníctvom siete partnerov rozširuje svoje globálne 

pôsobenie. Kancelárie Accace nájdete na Slovensku, v Českej republike, Nemecku, Maďarsku, 

Rumunsku, Poľsku a na Ukrajine.  

Viac na www.accace.sk 
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