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Dane

Prehľad zmien vyplývajúcich z novely
zákona o sociálnom poistení
Jednou z najvýznamnejších zmien je bezpochyby zavedenie platenia poistného na sociálne poistenie formou
preddavkov, ktoré sa následne zúčtovávajú v ročnom zúčtovaní. Cieľom tejto právnej úpravy má byť
zamedzenie odvodovej optimalizácie subjektov v sociálnom poistení.

Martina Čižmariková
mcizmarikova@kpmg.sk
2 5998 4111
Novela zákona o sociálnom poistení (č. 461/2003 Z.z. ) bola schválená 23. októbra 2018. V súčasnosti
čaká na vydanie v Zbierke zákonov. Jednou z najvýznamnejších zmien, ktoré novela prináša, je
bezpochyby zavedenie platenia poistného na sociálne poistenie formou preddavkov, ktoré sa následne
zúčtovávajú v ročnom zúčtovaní. Cieľom tejto právnej úpravy má byť zamedzenie odvodovej
optimalizácie subjektov v sociálnom poistení.
Poistné zamestnanca a zamestnávateľa sa upravuje nasledovne:
Preddavkami sa bude platiť poistné zamestnanca na poistné
na nemocenské poistenie,
na starobné poistenie,
na invalidné poistenie,
na poistenie v nezamestnanosti a
poistné do rezervného fondu solidarity.
Garančné poistenie a úrazové poistenie sa preddavkovo platiť nebudú, nebudú ani predmetom ročného
zúčtovania.
Vďaka zavedeniu platenia poistného preddavkami sa zavádzajú aj zmeny v ustanoveniach
o vymeriavacom základe zamestnanca. Maximálny mesačný vymeriavací základ zamestnanca a teda aj
zamestnávateľa sa touto novelou ruší. Určený bude už len maximálny ročný vymeriavací základ
zamestnanca a to vo výške 7-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR platného
v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.
U zamestnávateľa naďalej nie je obmedzenie maximálnej výšky vymeriavacieho základu pre úrazové
poistenie.
Keďže nie je určený maximálny mesačný vymeriavací základ, preddavok na sociálne poistenie
zamestnanca/zamestnávateľa sa bude platiť mesačne z celej výšky vymeriavacieho základu. Ak
v niektorom mesiaci dosiahne úhrn vymeriavacích základov zamestnanca od začiatku zúčtovacieho
obdobia (ktorým je kalendárny rok) maximálny ročný vymeriavací základ, preddavky na poistné sa od
ďalšieho mesiaca až do konca zúčtovacieho obdobia neplatia. Maximálny ročný vymeriavací základ sa
bude pomerne znižovať v prípadoch, keď poistenie netrvalo celý kalendárny rok (napr. pri skončení
zárobkovej činnosti pred skončením kalendárneho roka).
Ročné zúčtovanie poistného vykoná Sociálna poisťovňa do 30. septembra, prípadne do 31. októbra, ak
má platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.
Nedoplatok vyplývajúci z vykonaného ročného zúčtovania preddavkov na sociálne poistenie bude splatný
do 45 dní od právoplatnosti rozhodnutia o výsledku ročného zúčtovania. Preplatok z ročného zúčtovania
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zdaní Sociálna poisťovňa pri výplate zrážkovou daňou. Ak bude suma preplatku alebo nedoplatku na
poistnom nižšia ako 5 eur, povinnosť zaplatiť nedoplatok ani povinnosť vrátiť preplatok nevznikne.
Ročné zúčtovanie preddavkov na poistnom vykonáva príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.
Ustanovenia o preddavkoch na poistnom a o ročnom zúčtovaní poistného nadobudnú účinnosť od
1. januára 2022. Sociálna poisťovňa tak vykoná ročné zúčtovanie prvýkrát v roku 2023 za zúčtovacie
obdobie roka 2022.
Novela ďalej prináša zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky. Študenti pracujúci na dohodu
o brigádnickej činnosti a dôchodcovia pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo o vykonaní pracovnej
činnosti (ďalej len „dohoda“) mali doteraz výnimku z platenia odvodov na sociálne poistenie z príjmu
z určenej dohody do výšky 200 eur mesačne. Podľa novely im bude vznikať sociálne poistenie od
začiatku po skončenie trvania dohody, ale zároveň si budú pri určenej dohode môcť uplatniť odvodovú
odpočítateľnú položku pre sociálne poistenie. Ide vlastne o zníženie vymeriavacieho základu dohodára
z ním určenej dohody až do výšky 200 eur mesačne.
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V skratke

Prezident vrátil novelu zákona o podpore
cestovného ruchu
Prezident SR vrátil novelu zákona o podpore cestovného ruchu, ktorú na októbrovej schôdzi schválil
parlament. Novela upravuje problematiku rekreácie zamestnancov, a okrem iného zavádza rekreačné poukazy
ako nový nástroj financovania rozvoja cestovného ruchu.

Daňové a právne oddelenie
kpmg@kpmg.sk
2 5998 4111
Novela zákona o podpore cestovného ruchu nepriamo novelizuje viacero právnych predpisov, o.i. aj
Zákonník práce, kde deﬁnuje viaceré podmienky poskytovania rekreačného príspevku:
povinnosť poskytnúť rekreačný príspevok platí pre zamestnávateľov s viac ako 49
zamestnancami,
rekreačný príspevok sa poskytuje na žiadosť zamestnanca,
príspevok je vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne však 275 eur na rok
u zamestnanca pracujúceho na plný pracovný úväzok (pri čiastočnom úväzku sa rekreačný
príspevok pomerne kráti),
rekreačný príspevok môže byť poskytnutý formou rekreačného poukazu alebo aj bez neho formou výplaty príspevku po preukázaní nároku a predložení dokladov.
Daňové dôsledky rekreačného príspevku upravuje novela zákona o dani z príjmov, ktorá je tiež súčasťou
novely zákona o podpore cestovného ruchu. O ďalšom vývoji legislatívneho procesu vás budeme
informovať.
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Dane

Návrh novely zákona o DPH
Národná rada SR v októbri schválila a prezident SR podpísal novelu zákona o DPH, ktorá zavádza zníženie
sadzby DPH na ubytovacie služby na 10 %. Táto zmena by mala byť účinná od 1. januára 2019. Ministerstvo
financií SR ďalej predložilo návrh novely o DPH s účinnosťou od 1. januára 2019.

Zuzana Šidlová
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2 5998 4111
Hlavné navrhované zmeny sú:
Zmeny v oslobodení od DPH v prípade dodania a nájmu nehnuteľností
Vykonanie stavebných prác, ktorých náklady dosiahnu najmenej 40 % z hodnoty stavby pred ich
začatím, bude považované za „nové“ prvé obývanie.
Dodávateľ nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorá spĺňa podmienky na oslobodenie od DPH, sa
nebude môcť rozhodnúť jej dodanie zdaniť, ak je predmetom dodania byt alebo apartmán
v bytovom dome alebo ak je táto nehnuteľnosť určená na bývanie.
Nájom bytu, rodinného domu a apartmánu v bytovom dome alebo ich častí bude oslobodený od
DPH bez možnosti uplatniť zdanenie.
Nová povinnosť upraviť výšku odpočítanej dane pri nadobudnutí hnuteľného hmotného majetku
s obstarávacou cenou najmenej 3 319,39 EUR, ktorý je používaný tak na podnikanie, ako aj na iný
účel ako podnikanie, v závislosti od zmeny rozsahu jeho použitia.
Implementácia EU legislatívy v súvislosti s poukazmi a miestom dodania telekomunikačných
služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb poskytnutých inej
ako zdaniteľnej osobe.
„Tuzemské“ samozdanenie konkrétnych druhov poľnohospodárskych plodín a kovov sa neuplatní
v prípade, že dodávateľ vyhotoví zjednodušenú faktúru okrem opravných faktúr.
Medzi ostatné navrhované zmeny o. i. patria:
nová deﬁnícia pojmu „obrat“,
zrušenie zábezpeky na daň pri DPH registrácii,
zmeny vo vrátení DPH cestujúcim pri vývoze tovaru.
O ďalších krokoch v legislatívnom procese vás budeme informovať.
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Slovensko ratifikovalo Mnohostranný dohovor
Slovenská republika 21. septembra 2018 oficiálne uložila Ratifikačnú listinu k Mnohostrannému dohovoru,
ktorý tak vstúpi do platnosti 1. januára 2019.
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2 5998 4111
Slovenská republika 21. septembra 2018 oﬁciálne uložila Ratiﬁkačnú listinu k Mnohostrannému dohovoru
na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými
zmluvami („Mnohostranný dohovor“) u generálneho tajomníka OECD. Slovensko tak bolo v poradí
dvanástou spomedzi 84 krajín, ktoré pristúpili k Mnohostrannému dohovoru.
Mnohostranný dohovor pre Slovensko vstúpi do platnosti prvým dňom po uplynutí trojmesačného
obdobia po uložení Ratiﬁkačnej listiny (1. január 2019) a bude ovplyvňovať len zmluvy o zamedzení
dvojitého zdanenia uzatvorené s krajinami, ktoré už Mnohostranný dohovor ratiﬁkovali a zároveň zahrnuli
príslušnú zmluvu do zoznamu tzv. pokrytých daňových zmlúv.
V prípade, že si nie ste istí ako Mnohostranný dohovor ovplyvní vaše transakcie, neváhajte nás
kontaktovať: kpmg@kpmg.sk
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