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ÚVOD  

Od 1.januára 2017 vstúpili do platnosti novely 

väčšiny zákonov, ktoré ovplyvňujú kvalitu 

podnikateľského prostredia na Slovensku.  

Od nového roka sa zvýšila minimálna mzda, 

zaviedlo sa zdanenie dividend právnických 

a fyzických osôb a zrušili sa stropy pre odvody 

na zdravotné poistenie.  

Na druhej strane však prináša nový rok aj 

zníženie korporátnej dane z 22% na 21% 

a právo podnikateľov na peňažný nárok 

v podobe úrokov pri zadržaní nadmerného 

odpočtu správcom dane. 

Naši odborníci pripravili eBook, ktorý stručne 

opisuje najvýznamnejšie zmeny, ktoré vstúpili do 

platnosti od roku 2017. 

O ďalších zmenách Vás budeme postupne 

informovať. 

 

Váš Accace tím 
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DANE 

1.1 DPH 

Právo na úroky z omeškania pri zadržaní nadmerného odpočtu 

správcom dane z dôvodu daňovej kontroly 

Ak bude vrátenie nadmerného odpočtu zo strany správcu dane zadržané viac 

ako 6 mesiacov odo dňa uplynutia lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu z 

dôvodu daňovej kontroly, bude platiteľovi dane priznaná peňažná náhrada v 

podobe úroku z nadmerného odpočtu. Tento úrok by mal byť vypočítaný za 

každý deň po uplynutí spomínaných 6 mesiacov až do jeho vrátenia, a to pri 

uplatnení sadzby vo výške 2-násobku základnej sadzby ECB platnej v prvý 

deň daného kalendárneho roka, za ktorý sa úrok z nadmerného odpočtu 

počíta. Minimálny úrok je počítaný pri ročnej úrokovej sadzbe 1,5%. Uvedené 

sa uplatní aj na prípady, ak daňová kontrola začala pred 1.1.2017, avšak 

k 1.1.2017 nebola ukončená. 

Prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach 

S ohľadom na problémy v praxi pri zaraďovaní stavebnej činnosti do 

klasifikácie CPA podľa Nariadenia komisie (EÚ) č. 1209/2014 sa zavádza 

právna fikcia tak, aby v prípade, ak dodávateľ na základe odôvodneného 

predpokladu, že ním dodaná stavebná služba podlieha prenosu daňovej 

povinnosti, uvedie na faktúre informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, 

príjemca plnenia (platiteľ dane) bol osobou povinnou platiť daň bez ďalšieho 

overovania správnosti zatriedenia činnosti podľa klasifikácie CPA.  

V nadväznosti na túto zmenu sa od 1.1.2017 upravilo aj tlačivo kontrolného 

výkazu; nové tlačivo sa prvý krát uplatní za zdaňovacie obdobie január 2017, 

resp. 1. kvartál 2017. 

Podrobnejšie informácie o prijatých zmenách nájdete TU. 

 

1.2 Daň z príjmov 

Zníženie sadzby dane pre právnické osoby 

Znižuje sa sadzba dane z príjmov pre právnické osoby zo súčasných 22% na 

21%. Nová sadzba sa použije po prvýkrát pri výpočte dane za zdaňovacie 

obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017. 

Zdaňovanie dividend fyzických osôb 

Dividendy vyplácané FO, rezidentom i nerezidentom, tuzemskou 

spoločnosťou podliehajú od 1.1.2017 zrážkovej dani vo výške 7%, pokiaľ 

http://accace.sk/newsroom/aktualne-novinky/114909/105018/najvyznamnejsie-zmeny-v-daniach-ocakavane-od-roku-2017
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medzinárodná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia neurčí inak. Ak príjemcom bude fyzická 

osoba z nezmluvného štátu, uplatní sa sadzba dane 35%. Zavedené zdanenie dividend u FO má 

za následok, že tieto dividendy nebudú predmetom odvodov na zdravotné poistenie. Podiely na zisku 

nebudú oslobodené ani u zamestnanca bez účasti na základnom imaní spoločností a budú 

zdaňované ako príjem zo závislej činnosti preddavkovým spôsobom. Zavedené zdanenie sa 

nevzťahuje na dividendy zo ziskov vykázaných za roky 2004 až 2016. 

Zdaňovanie dividend právnických osôb 

U právnickej osoby bude príjem z dividend zdaňovaný, len ak bude plynúť od daňovníka z 

nezmluvného štátu, a to v rámci osobitného základu dane pri sadzbe dane 35%. Rovnako 

predmetom zdanenia budú aj dividendy vyplácané tuzemskou právnickou osobou v prospech 

daňovníka z nezmluvného štátu, a to zrážkovou daňou 35%. Zavedené zdanenie sa nevzťahuje na  

dividendy zo ziskov vykázaných za roky 2004 až 2016. 

Transferové oceňovanie 

Od 1.1.2017 sa zaviedli dvojnásobné sankcie pri úmyselnom porušení princípu nezávislého vzťahu 

medzi závislými osobami. Tieto prísnejšie pravidlá sa uplatnia na doruby z daňovej kontroly začatej 

po 31.12.2016. Ak daňovník pochybenie uzná a zaplatí rozdiel vyrubenej dane v stanovenej výške, 

dvojnásobné sankcie sa neuplatnia. 

Od nového roka sa zároveň zmenila aj výška tzv. APA poplatkov (poplatkov za odsúhlasenie metódy 

transferového oceňovania vopred so správcom dane).Tie sa po novom neodvíjajú od hodnoty 

obchodného prípadu, ale sú pevne stanovené: 

 za jednostranné APA: 10 000 EUR, 

 za viacstranné APA: 30 000 EUR. 

Rozšírenie vymedzenia výdavkov podliehajúcich podmienke zaplatenia 

Zoznam výdavkov, u ktorých je potrebné testovať pre účely ich uplatnenia v daňových výdavkoch 

podmienku zaplatenia sa rozšíril o licenčné poplatky. Uvedené je potrebné zohľadniť už v daňovom 

priznaní za rok 2016 podávanom v roku 2017.  

Testovacie a predvádzacie vozidlá 

Ak držiteľ úplne nového vozidla (výrobca, zástupca výrobcu, autorizovaný predajca) neprevedie 

držbu tohto vozidla na inú osobu do 1 roka a do 15 dní po tomto termíne neuhradí plnú hodnotu 

registračného poplatku v zmysle osobitného predpisu, bude mať povinnosť zvýšiť základ dane o 

súvisiace daňové odpisy, náklady na prevádzku, technické zhodnotenie alebo opravy. 

Výdavky na materiálnu humanitárnu pomoc do zahraničia 

Od 1.1.2017 sa za daňový výdavok považuje aj poskytnutie materiálnej humanitárnej pomoci do 
zahraničia, ktorú daňovník bezodplatne odovzdá Ministerstvu vnútra SR na základe darovacej 
zmluvy. 

Zvýšenie limitov pre uplatňovanie paušálnych výdavkov u fyzických osôb 

Limit pre uplatnenie paušálnych výdavkov pri príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej 

činnosti sa od 1.1.2017 zvýšil z pôvodných 40% na 60% z dosiahnutých príjmov, najviac však do 

maximálnej sumy 20 000 EUR. 
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Podrobnejšie informácie o prijatých zmenách nájdete TU. 
 

1.3 Správa daní a medzinárodná výmena informácii 

Skrátené vyrubovacie konanie 

V prípade pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného 

daňového priznania alebo jeho príloh môže správca dane vyzvať daňový subjekt 

na ich odstránenie.  Ak ich daňový subjekt neodstráni v lehote určenej správcom 

dane, tak v prípade takých nedostatkov, ktoré majú vplyv na výšku dane, môže 

správca dane vykonať daňovú kontrolu alebo vyrubiť daň prostredníctvom tzv. 

nového inštitútu „vyrubovacieho rozkazu“.  

Daňový subjekt bude mať možnosť podať proti vyrubovaciemu rozkazu odpor, 

ktorým sa iniciuje štandardný proces vyrubenia dane (daňová kontrola a 

vyrubovacie konanie). Pokiaľ daňový subjekt odpor nepodá, považuje sa to za 

jeho súhlas s vyrubením  dane, preto ani opravné prostriedky nebudú prípustné.  

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. 

Automatická výmena cezhraničných záväzných stanovísk 

Zintenzívňuje sa spolupráca medzi členskými štátmi v úsilí zameranom na boj 

proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Od 1.1.2017 nadobudla účinnosť 

novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorej 

cieľom je posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi. 

Predmetom automatickej výmeny informácii budú aj nasledovné rozhodnutia 

vydané slovenským 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. 

Rovnako slovenská daňová správa bude informovaná o záväzných stanoviskách 

vydaných v iných členských štátoch. 

http://accace.sk/newsroom/aktualne-novinky/114909/105018/najvyznamnejsie-zmeny-v-daniach-ocakavane-od-roku-2017


  
 

        
7   |  Prehľad najdôležitejších zmien v slovenskej legislatíve od 2017 

 

 

Country by country reporting pre nadnárodné spoločnosti 

Zavedenie pravidiel EÚ pre tzv. country by country reporting, ktoré sú rovnako považované za nástroj 

na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, sa očakáva s účinnosťou od 1.3.2017. 

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. 

Podrobnejšie informácie o prijatých zmenách nájdete TU. 

 

 

  

http://accace.sk/newsroom/aktualne-novinky/114909/105030/schvalene-zmeny-a-dalsie-ocakavane-zmeny-v-daniach-od-112017-news-flash
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MZDY A ODVODY 

2.1  Zmena hodnoty stravného 

Minimálna hodnota stravného lístku sa zvýšila od 1.12.2016 z 3,15 EUR na 

3,38 EUR. Maximálna hodnota stravného lístku je po novom 4,50 EUR.  

V prípade, že je zamestnanec na pracovnej ceste, nevzniká mu za tento deň 

nárok na stravný lístok, ale na stravné, ktoré sa pri tuzemskej pracovnej 

ceste tiež zmenilo od 1.12.2016.  Suma stravného závisí od dĺžky trvania 

služobnej cesty, a pri tuzemskej pracovnej ceste  je to po novom: 

 5-12 hod: 4,50 EUR 

 12-18 hod.: 6,70 EUR 

 Nad 18 hod.: 10,30 EUR 

Podrobnejšie informácie o prijatých zmenách nájdete TU. 

 2.2  Zvýšenie minimálnej mzdy 

Od 1.januára 2017 sa zvýšila výška mesačnej minimálnej mzdy z aktuálnych 

405 EUR na 435 EUR. Hodinová minimálna mzdy sa zvyšuje z 2,328 EUR 

na 2,50 EUR za hodinu.  

Zvýšená minimálna mzda znamená aj zvýšenie minimálneho mzdového 

nároku - v závislosti od stupňa náročnosti práce, výšky príplatkov za mzdové 

zvýhodnenie za nočnú prácu a neaktívnu pracovnú pohotovosť, ktoré sa 

rátajú z výšky minimálnej mzdy. 

2.3  Zvýšenie vymeriavacieho základu pre sociálne 

poistenie 

Od 1.1.2017 sa zvýšil maximálny vymeriavací základ na platenie odvodov na 

sociálne poistenie pre zamestnanca i zamestnávateľa (na 7-násobok 

priemernej mesačnej mzdy, t.j. 6 181 EUR). 

2.5  Zrušenie stropov pre odvody na zdravotné 

poistenie 

Na základe novely zákona o zdravotnom poistení 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. 

http://accace.sk/newsroom/aktualne-novinky/114909/105025/zmena-hodnoty-stravneho-od-1122016-news-flash
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2.4  Zvýšenie denného vymeriavacieho základu 

Od 01.01.2017 sa zvýšil maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet dávok z nemocenského 

poistenia. Od januára 2017 bude výpočet namiesto z 1,5-násobku všeobecného vymeriavacieho 

základu z 2-násobku.  

Denný vymeriavací základ sa tak zvyšuje z 42,3123 EUR na 58,0603 EUR. 

Zamestnávateľov táto zmena ovplyvní pri vyplácaní práceneschopnosti zamestnancov počas 

prvých 10 dní. 
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INÉ VÝZNAMNÉ ZMENY 

3.1  Zákon o eGovernmente 

Na základe novelizovaného zákona o e-governmente, ktorý vstúpil do 

platnosti 1.7.2015, malo dôjsť k automatickému aktivovaniu elektronických 

schránok všetkých právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek. 

Proces aktivácie sa mal skončiť k 1.1.2017. Avšak, prechodné obdobie, v 

ktorom budú postupne aktivované všetky elektronické schránky, sa presúva 

a skončí k 1.7.2017. 

Podrobnejšie informácie o prijatých zmenách nájdete TU. 

 

3.2  Osobitné odvody pre vybrané subjekty 

Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 

V platení tohto odvodu sa pokračuje aj po roku 2016, napriek tomu, že 

pôvodne sa mal platiť len do konca tohto roku. Odvod platí regulovaná 

osoba, ak jej výsledok hospodárenia dosiahne aspoň sumu 3 milióny EUR 

a len z tých činností, ktoré patria do regulovaných oblastí. Mesačná sadzba 

odvodu bola dočasne zvýšená zo sadzby 0,363% na 0,726% počas obdobia 

20017 – 2018. Potom sa bude sadzba postupne znižovať tak, že v období 

2019 – 2020 mesačná sadzba bude 0,545% a v období od 2021 bude opäť 

0,363%. 

Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcii 

Sadzba odvodu počas obdobia 2017 – 2020 je v zmysle novely vo výške 

0,2% ročne. Od roku 2021 by mala byť nulová.  

Zavedenie odvodovej povinnosti v oblasti neživotného poistenia 

Od nového roka sa zaviedla 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.  

 

 

 

http://accace.sk/newsroom/aktualne-novinky/114909/105032/odklad-povinnej-aktivacie-elektronickych-schranok-pravnickych-osob-news-flash
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3.3 Jednoduchá spoločnosť na akcie 

Od 1.1.2017 nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorou je zavedená nová právna 

forma spoločnosti, a to jednoduchá spoločnosť na akcie.  

Výhodami novej právnej formy sú:  

 minimálne základné imanie je stanovené na 1 euro;  

 jednoduchší vstup a výstup akcionára zo spoločnosti, pričom akcionári budú môcť 

uzavrieť akcionársku dohodu, v ktorej si môžu dohodnúť osobité práva, a to právo pridať 

sa k prevodu akcií, právo požadovať prevod akcií a právo požadovať nadobudnutie akcií;  

 len fakultatívne zriadenie dozornej rady, ktoré je pri klasickej akciovej spoločnosti 

povinné. 

3.4  Rozšírenie katalógu trestnej zodpovednosti právnických osôb 

Od nového roka sa rozšíril katalóg trestných činov právnických osôb (trestná zodpovednosť 

právnických osôb  bola zavedená do právneho poriadku Slovenskej republiky 1.7.2016) a to najmä 

o nasledovné trestné činy: sprenevera, podvod, úverový podvod, poisťovací podvod, podvodný 

úpadok, zavinený úpadok, poškodzovanie veriteľa, zvýhodňovanie veriteľa, neoprávnené podnikanie, 

skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, zneužívanie informácií v obchodnom styku, 

manipulácia s trhom, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, marenie výkonu 

úradného rozhodnutia; pričom tieto trestné činy samozrejme platia aj pre fyzické osoby. 
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3.5  Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii 

Od 1. januára nadobudla účinnosť nová úprava reštrukturalizačných konaní. Od účinnosti novely majú 

byť, vo všeobecnosti, nezabezpečení veritelia v reštrukturalizácii uspokojení v minimálnom rozsahu 

50% ich pohľadávky.  

Zároveň sa zavádza náhodný výber správcov v reštrukturalizácii, čím sa majú pretrhnúť možné väzby 

medzi dlžníkom a správcom. 

 

3.6  Elektronický návrh na vydanie platobného rozkazu 

01.02.2017 nadobúda účinnosť nový zákon o upomínacom konaní, ktorý vytvára elektronickú 

alternatívu k už existujúcemu režimu platobného rozkazu, pričom: 

 elektronické konanie sa bude týkať len konaní s peňažným predmetom sporu; 

 príslušným bude len Okresný súd Banská Bystrica;  

 lehota na vydanie platobného rozkazu bude 10 pracovných dní od podania návrhu (a pri 

splnení zákonných podmienok); a 

 súdny poplatok bude vo výške 50 % zo súdneho poplatku za konanie v klasickej 

„papierovej“ forme.   

Ako vyplýva z podstaty, návrh sa bude podávať výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej 

schránky súdu a bude musieť byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

 

3.7  Zmeny v exekučnom konaní  

V roku 2017 nadobudne účinnosť tzv. veľká novela exekučného poriadku, ktorá zahŕňa najmä 

nasledovné zmeny:  

 vznik jediného exekučného súdu na Slovensku, ktorým je Okresný súd v Banskej Bystrici,  

 vo všeobecnosti zavedenie náhodného výberu súdneho exekútora pre každé exekučné 

konanie;  

 zavedenie paušálnych nákladov, ktorý bude znamenať lepšiu finančnú predvídateľnosť 

pre dlžníkov i súdnych exekútorov;  

 väčšia disciplinárna zodpovednosť exekútorov.  

  

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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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.  
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