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Dane

Hlavné zmeny v zdaňovaní zamestnancov
V minulom vydaní našich daňových a právnych aktualít sme vás už informovali o najdôležitejších zmenách,
ktoré od budúceho roka prinesú schválené novely zákona o dani z príjmov spoločnostiam a podnikateľom. V
tomto vydaní sa budeme venovať hlavne novým oslobodeniam na vybrané druhy príjmov zo zamestnania a
tiež niektorým zjednodušeniam v povinnostiach zamestnávateľov, ktoré tieto novely prinášajú. Všetky
spomínané novely zákona o dani z príjmov už vyšli v Zbierke zákonov.
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1. Nové oslobodenia zamestnaneckých príjmov
Príspevok zo sociálneho fondu zamestnávateľa na lekársku preventívnu prehliadku –
cieľom tohto oslobodenia je podporiť účasť zamestnancov na lekárskych preventívnych
vyšetreniach, ktoré sú nad rámec prehliadok vyplývajúcich zo zákona.
Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi do výšky 500 eur - oslobodenie sa môže
uplatniť na akékoľvek nepeňažné plnenie, ktoré nie je daňovým výdavkom na strane
zamestnávateľa. Môže ísť napríklad o zabezpečenie parkovacieho miesta, teambuildingové akcie,
či ﬁremné večierky. Oslobodenie sa uplatní do výšky 500 eur za jedno zdaňovacie obdobie,
sumárne od všetkých zamestnávateľov. Účinnosť tohto ustanovenia je stanovená až na 1. januára
2022.
Suma vynaložená na vzdelávanie zamestnanca – novela zákona upravuje oslobodenie na
vzdelávanie zamestnanca. Ak ide o zvyšovanie stupňa vzdelania na niektorej z vysokých škôl, pre
uplatnenie oslobodenia musí byť splnená podmienka trvania pracovnoprávneho vzťahu u
zamestnávateľa najmenej 24 mesiacov. Ako doposiaľ, vzdelávanie musí súvisieť s podnikateľskou
činnosťou zamestnávateľa.
Doprava zamestnanca na miesto výkonu práce a späť –novela zjednodušuje doterajšie
ustanovenie. Výška oslobodenia je stanovená na 60 eur mesačne na zamestnanca. Ak plnenie
prepočítané na jedno miesto v motorovom vozidle presiahne 60 eur, zdaní sa rozdiel nad túto
sumu. Novela zákona tak reaguje na znevýhodnenie zamestnancov, ktorí v súčasnosti musia
znášať náklady aj za neobsadené miesta vo vozidle. Účinnosť tohto ustanovenia je až od 1.
januára 2021.
Ubytovanie zamestnanca –oslobodený príjem od zamestnávateľa vyrábajúceho vo viaczmennej
prevádzke sa zvyšuje zo súčasných 60 eur na 100 eur mesačne na zamestnanca.

2. Zjednodušenia v povinnostiach zamestnávateľa
Novelizovaný zákon umožňuje na základe dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom
vystavenie a doručovanie dokladov elektronicky, napr. pre účely ročného zúčtovania dane,
vystavenia potvrdení a pod. Upravuje tiež, akým spôsobom majú byť elektronicky doručované
doklady podpísané zamestnávateľom a ako ich doručenie musí byť zabezpečené a potvrdené.
Výrazné zjednodušenie prinesie zrušenie povinnosti každoročného podpisovania
vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daňového bonusu. Novela umožňuje
zamestnancovi podať toto vyhlásenie jednorazovo, pri nástupe do zamestnania, a ďalej len v
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prípade zmeny.
Spresňuje sa dátum na odvedenie preddavkov u ekonomického zamestnávateľa (za
pridelených zamestnancov).
Zjednodušením je aj jednotné zaokrúhľovanie na dve desatinné miesta pre všetky daňové
výpočty.
3. Ostatné zmeny v zdaňovaní fyzických osôb
Oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia sa
uplatní už len za podmienky, že uplynul jeden rok aj od ich prijatia na regulovaný trh. Zamedzuje
sa tak špekulatívnym prijatiam na regulovaný trh krátko pred predajom.
Okrem vyššie spomínaných zmien prinášajú novely zmeny aj v ďalších oblastiach zdaňovania fyzických
osôb. O významnejších z nich sme informovali už v našom predošlom čísle - napr. o znížení sadzby dane
pre menších podnikateľov, zvýšení nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a zvýšení limitu na
platenie preddavkov.
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Dane

Povinná výmena informácií pre daňové
subjekty a sprostredkovateľov
V súlade so smernicou EÚ o povinnej výmene informácií (DAC6), slovenský parlament v septembri schválil
novelu zákona č. 442/2012 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších
predpisov, ktorá implementuje DAC6. Uvedená novela bola publikovaná v Zbierke zákonov dňa 15. októbra
2019 pod číslom 305/2019 Z.z. Príslušné ustanovenia nadobudnú účinnosť 1. júla 2020. Daňové subjekty
alebo sprostredkovatelia budú príslušnému úradu musieť oznamovať cezhraničné transakcie, ktoré naplnia
charakteristické znaky určené DAC6. Sprostredkovateľmi sú zjednodušene poradcovia daňových subjektov v
súvislosti s danými transakciami.

Zuzana Blažejová
zblazejova@kpmg.sk
2 5998 4111
Povinná osoba bude musieť príslušnému úradu oznámiť kvaliﬁkujúce sa opatrenia do 30 dní počnúc:
nasledujúcim dňom po dni, keď bolo cezhraničné opatrenie podliehajúce vykazovaniu dostupné na
implementáciu, alebo
nasledujúcim dňom po dni, keď bolo cezhraničné opatrenie podliehajúce oznamovaniu pripravené
na implementáciu, alebo
keď bol uskutočnený prvý krok na implementáciu cezhraničného opatrenia podliehajúceho
oznamovaniu,
a to podľa toho, čo nastane skôr.
Povinná osoba zároveň musí každé tri mesiace predkladať príslušnému úradu správy o opatreniach, ak
má od predloženia poslednej správy k dispozícii nové informácie podliehajúce oznamovaniu, a to do 30
dní od posledného dňa kalendárneho štvrťroka, v ktorom boli informácie predložené príslušnému orgánu.
Povinné osoby budú musieť do 31. augusta 2020 podať príslušnému úradu informácie o oznamovaných
opatreniach, pri ktorých sa prvý úkon na zavedenie vykonal od 25. júna 2018 do 30. júna 2020.

Medzi informácie, ktoré povinná osoba bude musieť oznámiť príslušnému úradu, patria:
identiﬁkačné údaje sprostredkovateľa a používateľa,
podrobné údaje o charakteristických znakoch,
obsah oznamovaného opatrenia,
deň uskutočnenia prvého úkonu pri zavedení oznamovaného opatrenia,
predpokladaná hodnota oznamovaného opatrenia,
podrobnosti o ustanoveniach právnych predpisov, ktoré sú využívané pri oznamovanom opatrení,
identiﬁkácia členského štátu používateľa alebo používateľov a všetky ostatné členské štáty, na
ktoré sa oznamované opatrenie môže vzťahovať,
identiﬁkácia ďalšej fyzickej osoby alebo subjektu v rozsahu ktorom by sa ho oznamované
opatrenie mohlo týkať,
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iné údaje o sprostredkovateľoch, o používateľoch a o oznamovanom opatrení.
Príslušný úrad uloží povinnej osobe za nesplnenie povinnosti podať informácie, vyhlásenie alebo spoločné
vyhlásenie v zákonom stanovenej lehote pokutu do 30 000 eur, a to aj opakovane.
Slovenskí daňoví poradcovia, advokáti a v istom zmysle aj štatutárni audítori beneﬁtujú z povinnosti
zachovávať mlčanlivosť, preto oznamovacia povinnosť spadne na daňové subjekty, alebo v obmedzenom
počte prípadov na sprostredkovateľov mimo Slovenska.

5 | Daňové a právne aktuality | október 2019
© 2020 KPMG Slovensko Advisory k.s., slovenská komanditná spoločnosť a člen KPMG, siete nezávislých ﬁriem pridružených ku KPMG
International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Právo

V novembri nadobudne účinnosť zákon
zamedzujúci geografickej diskriminácii na
vnútornom trhu EÚ
Nová právna úprava, ktorá má nastoliť kontrolné mechanizmy zamedzujúce neodôvodnenej geografickej
diskriminácii zákazníka na vnútornom trhu Európskej únie, nadobudne účinnosť 1. novembra 2019.

Milina Schifferdeckerová
mschiﬀerdeckerova@kpmg.sk
2 5998 4111
Zákon č. 299/2019 o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geograﬁckej diskriminácie zákazníka
na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov („Zákon“) nadobúda účinnosť 1. novembra 2019. Zákon
je implementáciou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 („Nariadenie“). Cieľom
Nariadenia je odstránenie neodôvodneného geograﬁckého blokovania a iných foriem diskriminácie z
dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu Európskej únie.

Nová regulácia cezhraničného obchodu v rámci Európskej Únie reaguje na situácie, keď obchodníci v
niektorých prípadoch odmietajú predávať tovar alebo poskytovať služby zákazníkom z iného členského
štátu EÚ bez akéhokoľvek objektívneho dôvodu, alebo odmietajú ponúkať rovnako výhodné ceny alebo
podmienky, aké majú miestni zákazníci.
Samotné Nariadenie upravuje zákaz takýchto diskriminačných praktík, a to zákaz diskriminácie
niektorých zákazníkov prostredníctvom uplatňovania odlišných všeobecných podmienok prístupu k
tovaru alebo službám, rozdielnych podmienok na vykonanie platobnej transakcie či blokovania a
obmedzovania prístupu zákazníka k online rozhraniu z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo
sídla zákazníka.
Zákon zavádza kontrolné mechanizmy dodržiavania predmetnej právnej úpravy na slovenskom trhu, a
to:
Slovenská obchodná inšpekcia („SOI“) bude orgánom ohľadu nad dodržiavaním povinností
vyplývajúcich obchodníkom z Nariadenia pri cezhraničnom obchode s tovarom a službami vrátane
online predaja. Zároveň bude pôsobiť ako orgán poskytujúci pomoc spotrebiteľom;
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky („MH SR“) bude orgánom oprávneným
poskytnúť pomoc spotrebiteľovi v prípade sporu medzi ním a obchodníkom;
Sankcie. Za porušenie povinností vyplývajúcich obchodníkom z Nariadenia bude SOI oprávnená
uložiť pokuty v rozmedzí od 100 do 50 tisíc eur v závislosti od závažnosti, spôsobu, času trvania a
následkov protiprávneho konania obchodníkov usadených na území Slovenskej republiky.

6 | Daňové a právne aktuality | október 2019
© 2020 KPMG Slovensko Advisory k.s., slovenská komanditná spoločnosť a člen KPMG, siete nezávislých ﬁriem pridružených ku KPMG
International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

7 | Daňové a právne aktuality | október 2019
© 2020 KPMG Slovensko Advisory k.s., slovenská komanditná spoločnosť a člen KPMG, siete nezávislých ﬁriem pridružených ku KPMG
International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Právo

Pobyt a pracovné podmienky britských
občanov na Slovensku v prípade Brexitu bez
dohody
Občania Spojeného kráľovstva budú po Brexite pre účel ich pobytu na Slovensku považovaní za štátnych
príslušníkov tretej krajiny. Tí, ktorí pred Brexitom bez dohody nepožiadajú o registráciu práva občana EÚ na
pobyt na Slovensku, budú musieť po Brexite bez dohody požiadať o prechodný pobyt ako občania tretej
krajiny, alebo budú musieť do 90 dní Slovensko opustiť.
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Občanom Spojeného kráľovstva, ktorí budú mať ako občania EÚ ku dňu Brexitu bez dohody na území
Slovenska registrovaný pobyt, sa po Brexite bez dohody ich pobyt na Slovensku zmení na:
dlhodobý pobyt - v prípade pobytu na Slovensku registrovaného dlhšie ako 5 rokov; alebo
trvalý pobyt na 5 rokov - v prípade pobytu na Slovensku registrovaného do 5 rokov.

Občania Spojeného kráľovstva, ktorí registráciu práva na pobyt využijú ešte ako občania EÚ pred
Brexitom bez dohody, nemusia o vyššie uvedenú zmenu pobytu žiadať Oddelenie cudzineckej polície PZ,
pretože ich pobyt sa zmení automaticky.
Pobytové preukazy, ktoré občania Spojeného kráľovstva získali na Slovensku do Brexitu bez dohody,
ostanú v platnosti do 31. decembra 2020. Najneskôr do tohto dátumu musia občania Spojeného
kráľovstva, ktorí po Brexite bez dohody ostanú na Slovensku, požiadať o vydanie nového dokladu o
pobyte na príslušnom Oddelení cudzineckej polície PZ.
Občania Spojeného kráľovstva, ktorí po Brexite bez dohody získajú na Slovensku dlhodobý pobyt alebo
trvalý pobyt na 5 rokov, majú rovnaké právne postavenie v právnych vzťahoch vznikajúcich podľa zákona
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti ako občania Slovenskej republiky.
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V skratke

Parlament schválil novely daňových právnych
predpisov
Poslanci na októbrovej schôdzi schválili viacero daňových právnych predpisov.

Daňové a právne oddelenie
kpmg@kpmg.sk
2 5998 4111
Národna rada na svojej októbrovej schôdzi schválila novely viacerych daňových právnych predpisov.
Novela zákona o DPH
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=7&CPT=15
94
Novela zákona o správe daní (daňový poriadok)
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=1595
Novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=7&CPT=15
93
Novela zákona o účtovníctve
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=7&CPT=15
96

Príslušné novely ešte musí podpísať prezidentka SR a musia vyjsť v Zbierke zákonov.
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