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Osobitný odvod pre obchodné reťazce od 1.1.2019 - poslanci
prelomili prezidentove veto
Vo štvrtok, 13.12.2018 NR SR opätovne rokovala o zákone, ktorým sa má zaviesť osobitný odvod pre
obchodné reťazce vo výške 2,5% z ich čistého obratu. Napriek námietkam vyjadreným zo strany
prezidenta SR, bol tento kontroverzný zákon schválený v pôvodnom znení a s účinnosťou od 1.1.2019.
Predmetným zákonom sa novelizuje aj zákon o dani z príjmov. Aby prijaté pravidlá nadobudli platnosť,
musia byť zverejnené v Zbierke zákonov; toto sa očakáva v najbližších dňoch. Nižšie uvádzame základné
informácie týkajúce sa tejto novej odvodovej povinnosti.

Ktorých obchodných reťazcov sa
osobitný odvod týka?
Osobitný odvod budú platiť obchodné reťazce, v
ktorých aspoň 25 % čistého obratu pochádza z
predaja potravín konečnému spotrebiteľovi a
majú prevádzky minimálne v 15 % všetkých
okresov.
Z tejto povinnosti sú však vylúčené zariadenia
spoločného stravovania, malé a stredné podniky
vo všeobecnosti, podnikové predajne, kde je
výrobca aj predajcom potraviny a rovnako aj o
maloobchodné predajne, ktoré predávajú výlučne
jednu sortimentnú skupinu potravín.

Základ odvodu a sadzba
Základom odvodu je čistý obrat obchodného
reťazca za príslušné odvodové obdobie. Čistým
obratom sa rozumejú výnosy z predaja po
odpočítaní zliav.
Do základu odvodu sa nezapočítava čistý obrat
obchodných prevádzok z najmenej rozvinutých
okresov (pozn. Zoznam najmenej rozvinutých
okresov zverejňuje Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny) a ktoré majú max. 10
zamestnancov
a
obchodných
prevádzok
nachádzajúcich sa v obci, kde sú najviac tri
obchodné prevádzkarne, ktoré predávajú
potraviny konečnému spotrebiteľovi.
Sadzba odvodu je 2,5%.

Odvodové obdobie a platenie odvodu
Odvod sa platí štvrťročne, pričom odvodovým
obdobím sú tri po sebe nasledujúce kalendárne

mesiace príslušného účtovného obdobia.
Povinnosť platiť odvod vzniká počnúc prvým
odvodovým obdobím patriacim do účtovného
obdobia, ktoré začína po 31.12.2018.
Do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po odvodovom období je obchodný reťazec
povinný doručiť príslušnému daňovému úradu
písomné oznámenie o výške odvodu na
predpísanom tlačive a odvod zaplatiť.
Pokiaľ výška odvodu za odvodové obdobie
nepresiahne 5 000 EUR, odvod sa neplatí.
Nesplnenie povinnosti podať oznámenie alebo
zaplatiť odvod bude sankcionované pokutou vo
výške 0,2% zo súčtu výnosov z prevádzkovej a
finančnej činnosti za predchádzajúce účtovné
obdobie, resp. aktuálne účtovne obdobie, pokiaľ
obchodný reťazec nemá predchádzajúce
účtovné obdobie.

Daňová uznateľnosť výdavkov na
osobitný odvod pre účely dane z
príjmov
V súvislosti so zavedením tohto osobitného
odvodu sa súčasne novelizuje aj zákon o dani z
príjmov.
Náklady na osobitný odvod obchodných reťazcov
budú považované za daňové výdavky. Ich
uplatnenie v daňových výdavkoch bude
možné až po ich zaplatení.
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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O Accace
S viac ako 550 zamestnancami a 2 000 medzinárodnými klientmi sa Accace radí medzi popredných
poskytovateľov poradenských služieb v regióne strednej a východnej Európy.
Accace má vlastné pobočky v 13 krajinách Európy, a to v Bosne a Hercegovine, Českej republike, Čiernej
hore, Chorvátsku, Macedónsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku a
na Ukrajine. Služby v iných krajinách sveta vieme zastrešiť prostredníctvom našej siete dlhodobých
partnerov.
Viac na www.accace.sk

