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Dane

Ministerstvo financií vydalo nové usmernenie
o určení obsahu dokumentácie
transferového oceňovania
Významné zmeny nastali v samotných kritériách pre stanovenie rozsahu dokumentačnej povinnosti
daňovníka, ako aj v obsahu jednotlivých typov dokumentácií. Nové Usmernenie sa prvýkrát použije pri
predložení dokumentácie transferového oceňovania za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. decembri 2017.

Martin Zima

Petra Bohovičová

mzima@kpmg.sk
2 5998 4111

pbohovicova@kpmg.sk
2 5998 4111

Koncom roka 2018 bolo vydané nové Usmernenie Ministerstva ﬁnancií Slovenskej republiky č.
MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Usmernenie MF SR 2018“), ktoré nahrádza
Usmernenie Ministerstva ﬁnancií Slovenskej republiky č. MF/014283/2016-724 (ďalej ako „Usmernenie MF
SR 2016“).
Obsah úplnej dokumentácie je v zmysle tohto nového Usmernenia do veľkej miery harmonizovaný
s obsahom dokumentácie podľa odporúčaní OECD v rámci projektu BEPS 13.
Usmernenie MF SR 2018 sa prvýkrát použije pri predložení dokumentácie transferového oceňovania za
zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. decembri 2017. Správca dane môže požiadať o predloženie
dokumentácie za rok 2018 najskôr 1. apríla 2019, pričom pri predložení dokumentácie do 30. júna 2019
môže daňovník v rámci tohto prechodného obdobia postupovať podľa Usmernenia MF SR 2016 alebo aj
už podľa nového Usmernenia MF SR 2018, podľa toho ako sa rozhodne. Pri predložení dokumentácie po
30. júni 2019 už bude musieť postupovať iba podľa Usmernenia MF SR 2018.
Usmernenie MF SR 2018 rozlišuje aj naďalej tri typy dokumentačnej povinnosti v závislosti od jej rozsahu
– skrátenú, základnú a úplnú, avšak oproti Usmerneniu MF SR 2016 nastali významné zmeny
v samotných kritériách pre stanovenie rozsahu dokumentačnej povinnosti daňovníka, ako aj v obsahu
jednotlivých typov dokumentácií. Napríklad skrátená dokumentácia bude vo forme predpísaného tlačiva,
ktoré je prílohou k Usmerneniu MF SR 2018. Najzásadnejšou zmenou prešla Všeobecná dokumentácia
(tzv. Master File) v dokumentácií úplného rozsahu, ktorá je omnoho komplexnejšia. Jej vypracovanie
slovenskými pobočkami zahraničných podnikov bude vzhľadom na typ informácií veľmi náročné bez
spolupráce s materskou spoločnosťou. Z týchto dôvodov Vám odporúčame vyčleniť dostatočnú časovú
rezervu pre jej vypracovanie.
Nižšie uvádzame niekoľko (okrem mnohých iných) konkrétnych príkladov zmeny dokumentačnej
povinnosti daňovníka:

Kritérium / Rok

Druh
transakcie

Významnosť /
Hodnota
transakcie
(EUR)

Usmernenie MF SR
2016

2018
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Daňovník s povinnosťou
vykazovať výsledok
hospodárenia
v individuálnej účtovnej
závierke podľa
medzinárodných štandardov
pre ﬁnančné výkazníctvo
(IFRS)
Daňovník s obratom od
8 000 000 EUR do
170 000 000 EUR
Daňovník s obratom od
750 000 EUR do 2 000 000
EUR

cezhraničná

Nevýznamná
a zároveň v
hodnote
nad 1 000 000
(do 10 000 000)

úplná

základná

cezhraničná

nad 10 000 000

základná

úplná

tuzemská

nevýznamná

skrátená

žiadna

cezhraničná

nevýznamná

skrátená

žiadna

Vzhľadom na významné zmeny, ktoré Usmernenie MF SR 2018 prináša, a zároveň skutočnosť, že nimi je
ovplyvnený každý daňovník uskutočňujúci transakcie so závislými osobami, odporúčame dôkladné
preverenie vplyvov Usmernenia MF SR 2018 v každom individuálnom prípade a zostavenie dokumentácie
podľa nových pravidiel čo možno najskôr. Upozorňujeme, že lehota na predloženie dokumentácie sa
nezmenila, t.j. 15 dní od vyžiadania a jej predĺženie nie je možné.
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Právo

Právna úprava otvára nové možnosti na zápis
atypických označení ochrannej známky
Medzi najzásadnejšie zmeny Zákona o ochranných známkach, ktorý nadobudol účinnosť 14. januára 2019,
patrí odstránenie podmienky grafického znázornenia označenia ochrannej známky. Ochrannú známku bude
možné vyjadriť v akejkoľvek primeranej forme, nielen graficky. Zároveň sa zavádza princíp tzv. skutočného
používania ochrannej známky.
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Dňa 14. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony (ďalej len „Novela“).
Medzi najzásadnejšie zmeny Zákona o ochranných známkach patrí odstránenie podmienky
graﬁckého znázornenia označenia ochrannej známky a ochrannú známku bude možné vyjadriť
v akejkoľvek primeranej forme (nielen graﬁcky). Nová právna úprava tak otvára nové možnosti na zápis
atypických označení. Napríklad v zmysle novelizovaného vykonávacieho predpisu k Zákonu o ochranných
známkach sa zavádza tzv. multimediálna ochranná známka, ktorá je tvorená kombináciou obrazu
a zvuku alebo ktorej súčasťou je kombinácia obrazu a zvuku.
Novela zaviedla tzv. princíp skutočného používania ochrannej známky. To znamená, že:
ak sa majiteľ ochrannej známky domáha zákazu používať označenie treťou osobou
žalobou podanou najmenej päť rokov od zápisu ochrannej známky, musí preukázať jej skutočné
používanie počas predchádzajúcich piatich rokov, alebo dôvody na jej nepoužívanie treťou
osobou,
ak ku dňu podania prihlášky novým prihlasovateľom uplynulo od zápisu staršej ochrannej
známky najmenej päť rokov, Úrad zapíše ochrannú známku v prospech nového
prihlasovateľa, ak jej majiteľ nepreukáže skutočné používanie počas piatich rokov,
alebo dôvody na jej nepoužívanie treťou osobou,
Úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak ochranná známka nie je reálne
používaná po dobu piatich rokov.
Novela zákona o ochranných známkach priniesla zmenu aj v oblasti absolútnych a relatívnych
prekážok zápisnej spôsobilosti. Podľa Novely, Úrad už ex oﬀo neskúma zhodu ochrannej známky so
staršou ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary a služby.
Absolútnou prekážkou zápisu ochrannej známky je jej rozpor s právnymi predpismi alebo záväzkami
Slovenskej republike alebo Európskej únie z medzinárodných zmlúv, týkajúcich sa najmä ochrany
označení pôvodu a zemepisných označení, tradičných pojmov pre víno a zaručených tradičných špecialít
a ktoré vo svojich podstatných prvkoch reprodukujú starší názov odrody rastliny.
Novela rozšírila relatívne prekážky zápisu. Úrad nezapíše označenie ako ochrannú známku do
registra aj vtedy, ak námietky podá osoba, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá
nebola podaná v dobrej viere.
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V skratke

Povinnosť podať návrh na zápis konečného
užívateľa výhod do obchodného registra
Od 1.novembra 2018 je každá spoločnosť zapísaná do obchodného registra pred 31. októbrom 2018 povinná
podať návrh na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra najneskôr do 31. decembra 2019
pod hrozbou pokuty až do výšky 3 310 eur. Táto povinnosť sa nevzťahuje na spoločnosti registrované v
Registri partnerov verejného sektora. Nové spoločnosti, zapísané v obchodnom registri po 31. októbri 2018
nebudú zapísané do obchodného registra bez identifikácie konečného užívateľa výhod. Informácia o
konečnom užívateľovi výhod je zapisovaná do neverejnej časti obchodného registra.

Daňové a právne oddelenie
kpmg@kpmg.sk
2 5998 4111
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V skratke

Parlament schválil zmenu podmienok
oslobodenia 13. platu
Dňa 30.1.2019 bol v Národnej rade SR schválený zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Tento zákon obsahuje aj novelu zákona o dani z príjmov, v ktorej upravuje podmienky oslobodenia 13. platu
zamestnancov vo výške 500 eur. Aby bolo možné uplatniť oslobodenie do výšky 500 eur, 13. plat nebude
musieť byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca ako to bolo podľa
doterajšieho znenia, ale len vo výške najmenej 500 eur. Ostatné podmienky, ako aj podmienky na
oslobodenie 14. platu, ostávajú nezmenené.

Daňové a právne oddelenie
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Právne prípady

Poskytnutie služby vs. náhrada škody pri
predčasnom ukončení zmluvy
Súdny dvor EÚ vydal rozsudok k predbežným otázkam týkajúcim sa DPH posúdenia náhrady prijatej
operátorom v prípade predčasného ukončenia zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb – C-295/17
MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA proti Autoridade Tributária e Aduaneira.

Zuzana Šidlová
zsidlova@kpmg.sk
2 5998 4111
Predmet sporu
Hlavnou činnosťou portugalskej spoločnosti MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA (ďalej len
„MEO“) je poskytovanie telekomunikačných služieb na území Portugalska.
Spoločnosť MEO so svojimi zákazníkmi uzatvára zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb,
prístupu na internet a televíznych a multimediálnych služieb, z ktorých niektoré stanovujú minimálnu
dobu viazanosti a súčasne zákazníkom poskytujú zvýhodnené podmienky, najmä v podobe nižšieho
mesačného paušálu.
Tieto zmluvy ďalej stanovujú, že v prípade deaktivácie produktov a služieb pred uplynutím dohodnutej
minimálnej doby viazanosti na žiadosť zákazníkov alebo z dôvodu, za ktorý sú zodpovední zákazníci, má
spoločnosť MEO nárok na náhradu vo výške dohodnutého mesačného paušálu vynásobeného rozdielom
medzi dohodnutou minimálnou dobou viazanosti a počtom mesiacov, počas ktorých už služba bola
poskytovaná.
Suma, ktorú zákazník dlhuje spoločnosti MEO pri predčasnom ukončení zmluvy, teda predstavuje paušál
za celú minimálnu dobu viazanosti, a to aj vtedy, ak sa zákazníkovi nebudú poskytovať služby až do
konca tohto obdobia. Túto sumu je zákazník povinný zaplatiť v prípade deaktivácie, ku ktorej dôjde pred
koncom minimálnej doby viazanosti, najmä ak si nesplní svoju povinnosť uhradiť dohodnutý mesačný
paušál.
Spoločnosť MEO neodviedla DPH zo sumy, ktorú vyfakturovala zákazníkom v nadväznosti na predčasné
ukončenie zmlúv, keďže sa domnievala, že tieto náhrady nepodliehali DPH, pretože nie sú protihodnotou
za poskytovanie služieb.
Správca dane však počas daňovej kontroly dorubil spoločnosti MEO DPH, keďže zastával názor, že sumy
fakturované zákazníkom pri predčasnom ukončení zmluvy predstavujú protihodnotu za poskytnuté
služby.
Predmetom sporu boli teda otázky, či:
vopred stanovená suma prijatá poskytovateľom v prípade predčasného ukončenia
zmluvy o poskytovaní služieb s minimálnou dobou viazanosti zo strany zákazníka alebo
z dôvodu, za ktorý zodpovedá zákazník, ktorá predstavuje sumu, ktorú by
poskytovateľ prijal po zvyšok tejto doby, má byť považovaná za protihodnotu za
poskytovanie služieb a či podlieha DPH,
je pre DPH posúdenie sumy, ktorú je zákazník povinný zaplatiť v prípade predčasného
ukončenia zmluvy, relevantná skutočnosť, že:
účelom paušálnej sumy je odradiť zákazníkov od nedodržania minimálnej doby
viazanosti a nahradiť škodu, ktorá poskytovateľovi služieb vznikla z dôvodu
nedodržania tejto doby,
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odmena prijatá obchodným zástupcom za uzavretie zmluvy s minimálnou dobou
viazanosti je vyššia ako odmena za uzavretie zmlúv, ktoré takúto dobu
viazanosti nestanovujú,
podľa vnútroštátneho práva možno túto sumu považovať za zmluvnú pokutu.
Argumenty uvedené v rozsudku Súdneho dvora EÚ
Poskytnutie služby vs. náhrada škody
Súdny dvor EÚ na úvod zdôraznil, že:
poskytnutie služieb sa uskutočňuje „za protihodnotu“, a teda podlieha DPH len
vtedy, ak medzi poskytovateľom a príjemcom existuje právny vzťah, v rámci
ktorého dôjde k vzájomnej výmene plnení, pričom odmena prijatá
poskytovateľom služby predstavuje hodnotu zaplatenú príjemcom služby,
je to tak vtedy, ak existuje priama súvislosť medzi poskytnutou službou a prijatou
protihodnotou – v tejto súvislosti:
Súdny dvor EÚ pripomenul svoj rozsudok vo veci C-250/14 a C-289/14 Air
France-KLM a Hop !Brit-Air, v ktorom o. i. konštatoval, že:
v prípade predaja leteniek, ktoré cestujúci nevyužili a za ktoré cestujúci
nemohli dostať náhradu, je protihodnotou za cenu zaplatenú pri kúpe
letenky teda právo cestujúceho mať prospech z plnenia záväzkov
vyplývajúcich zo zmluvy o preprave, a to bez ohľadu na to, či cestujúci toto
právo využije, keďže letecká spoločnosť poskytne cestujúcemu službu už
tým, že mu umožní tieto služby využiť,
na existenciu priamej súvislosti teda nemá vplyv skutočnosť, že
zákazník uvedené právo nevyužil,
je teda potrebné určiť, či suma dlhovaná z dôvodu nedodržania minimálnej doby
viazanosti v zmysle dotknutých zmlúv predstavuje protihodnotu za službu,
v prejednávanom prípade podľa spôsobu výpočtu predstavuje táto suma
výšku mesačného paušálu vynásobenú rozdielom medzi minimálnou dobou
viazanosti a počtom mesiacov, počas ktorých už služba bola poskytovaná –
vyplatenie tejto sumy tak spoločnosti MEO v zásade umožní získať
rovnaké príjmy ako v prípade, keby zákazník zmluvu predčasne
neukončil.
K dôležitosti zmluvných dojednaní pri kvaliﬁkovaní plnenia ako zdaniteľného plnenia
Súdny dvor EÚ uviedol:
základným kritériom aplikácie spoločného režimu DPH je zohľadnenie
ekonomickej a obchodnej reality,
keďže pri nedodržaní zmluvne dohodnutej minimálnej doby viazanosti má spoločnosť MEO
nárok na vyplatenie rovnakej sumy, akú by získala ako protihodnotu za poskytované
služby v prípade, ak by zákazník zmluvu predčasne neukončil, čo musí overiť vnútroštátny
súd, nemení predčasné ukončenie zmluvy zákazníkom alebo z dôvodu, za ktorý
zodpovedá zákazník, ekonomickú realitu vzťahu medzi spoločnosťou MEO a jej
zákazníkom,
za týchto okolností je teda protihodnotou za sumu, ktorú zaplatil zákazník spoločnosti
MEO, právo zákazníka mať prospech z plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy
o poskytovaní služieb zo strany poskytovateľa, a to aj vtedy, ak zákazník nechce alebo
nemôže toto právo využiť z dôvodu, za ktorý zodpovedá – v prejednávanom prípade totiž
spoločnosť MEO zákazníkovi umožnila využiť tieto služby a nezodpovedá za
ukončenie ich poskytovania,
ak by bola táto suma kvaliﬁkovaná ako náhrada za škodu vzniknutú spoločnosti
MEO, povaha protihodnoty zaplatenej zákazníkom by sa zmenila podľa toho, či
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sa tento zákazník rozhodne predmetnú službu počas zmluvne dohodnutého
obdobia využiť alebo nevyužiť – zákazník, ktorý by ponúkané služby využíval počas
celej minimálnej doby viazanosti, a iný zákazník, ktorý by ukončil zmluvu pred uplynutím
tejto doby, by z hľadiska DPH podliehali rozdielnemu daňovému zaobchádzaniu,
suma dlhovaná z dôvodu nedodržania minimálnej doby viazanosti je teda
protihodnotou za služby poskytované spoločnosťou MEO, a to bez ohľadu na to,
či zákazník uplatní svoje právo využívať tieto služby až do konca minimálnej
doby viazanosti.
V súvislosti s požiadavkou, aby platené sumy predstavovali skutočnú protihodnotu za
identiﬁkovateľnú službu poskytovanú príjemcovi, Súdny dvor EÚ pripomenul, že:
poskytovaná služba, ako aj suma fakturovaná zákazníkovi pri ukončení zmluvy počas
minimálnej doby viazanosti sú určené už pri uzatvorení zmluvy,
suma dlhovaná z dôvodu nedodržania minimálnej doby viazanosti musí byť teda
považovaná za nedeliteľnú súčasť celkovej ceny za poskytovanie služieb, rozdelenej na
mesačné splátky, ktorá je v prípade nesplnenia platobných povinností okamžite splatná,
z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že v súlade s príslušnými
ustanoveniami vnútroštátneho práva je DPH z tejto sumy splatná v deň
vyhotovenia faktúry,
predčasná splatnosť DPH v prípade ukončenia zmluvy však nemá žiaden vplyv na
posúdenie, či ide o poskytovanie služieb,
suma dlhovaná z dôvodu nedodržania minimálnej doby viazanosti teda
predstavuje protihodnotu za poskytovanie identiﬁkovateľných služieb.
K otázke prípadného vplyvu absencie skutočného vymoženia dlžnej sumy pri
predčasnom ukončení zmluvy na splatnosť DPH Súdny dvor EÚ podotkol, že:
základ dane zahŕňa všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú získal alebo má získať
poskytovateľ služieb od svojho zákazníka,
keďže DPH má zaťažiť výlučne konečného spotrebiteľa, základ DPH, ktorú majú daňové
orgány vybrať, nemôže byť vyšší než protihodnota skutočne zaplatená konečným
spotrebiteľom, z ktorej sa stanovila DPH, ktorou je v konečnom dôsledku tento spotrebiteľ
zaťažený,
príslušné vnútroštátne orgány musia v súlade s podmienkami stanovenými vnútroštátnym
právom prípadne opraviť DPH, aby bola DPH odvedená zo sumy, ktorú poskytovateľ
služieb skutočne získal od svojho zákazníka.
Vopred stanovená suma prijatá poskytovateľom v prípade predčasného ukončenia
zmluvy o poskytovaní služieb s minimálnou dobou viazanosti zo strany jeho zákazníka
alebo z dôvodu, za ktorý zodpovedá zákazník, ktorá predstavuje sumu, ktorú by
hospodársky subjekt prijal po zvyšok tejto doby, ak by k predčasnému ukončeniu
zmluvy nedošlo, čo musí overiť vnútroštátny súd, sa musí považovať za protihodnotu
za poskytovanie služieb a ako taká podlieha DPH.
Skutočnosti relevantné pre DPH posúdenie prijatej náhrady
Súdny dvor EÚ ďalej rozoberal vplyv nasledujúcich skutočností na DPH posúdenie sumy,
ktorú je zákazník povinný zaplatiť v prípade predčasného ukončenia zmluvy:
1. účel paušálnej sumy odradiť zákazníkov od nedodržania minimálnej doby viazanosti
a nahradiť škodu, ktorá poskytovateľovi služieb vznikla z dôvodu nedodržania tejto doby
pojem „poskytovanie služieb“ sa musí vykladať bez ohľadu na cieľ a výsledky
dotknutých plnení,
je však nevyhnutné zohľadniť ekonomickú realitu dotknutej transakcie, ktorá je
základným kritériom aplikácie spoločného systému DPH – z ekonomického hľadiska
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zabezpečí suma dlhovaná z dôvodu nedodržania minimálnej doby viazanosti
spoločnosti MEO ﬁxný príjem vo forme zmluvne stanovenej minimálnej odplaty,
účel tejto sumy, ktorým je odradenie zákazníkov od nedodržania minimálnej
doby viazanosti, teda nie je relevantný pre DPH posúdenie tejto sumy,
keďže v súlade s ekonomickou realitou má táto suma spoločnosti MEO v
zásade zabezpečiť rovnaký príjem, aký by získala, ak by zmluva nebola
ukončená pred uplynutím minimálnej doby viazanosti z dôvodu, za ktorý
zodpovedá zákazník,
2. vyššia výška odmeny prijatej obchodným zástupcom za uzavretie zmluvy s minimálnou
dobou viazanosti než za uzavretie zmlúv, ktoré takúto dobu viazanosti nestanovujú
pri určení, či táto suma predstavuje protihodnotu za poskytovanie služieb
podliehajúcich DPH, treba zohľadniť informácie predložené v spise, z ktorých
vyplýva, že táto suma bola vypočítaná na základe výšky základného mesačného
paušálu tak pre obdobie pred ukončením zmluvy, ako aj pre obdobie od jej
ukončenia až do konca minimálnej doby viazanosti,
porovnanie medzi zmluvami stanovujúcimi minimálnu dobu viazanosti
a zmluvami, ktoré takúto dobu nestanovujú, nie je teda relevantné na
zistenie, či suma dlhovaná z dôvodu nedodržania minimálnej doby
viazanosti predstavuje protihodnotu za poskytovanie služieb,
3. povaha tejto sumy ako zmluvnej pokuty v zmysle vnútroštátneho práva
ustanovenie práva EÚ, ktoré výslovne neodkazuje na právo členských štátov, musí
byť v zásade vykladané a jednotne,
preto nie je na účely výkladu ustanovení smernice Rady 2006/112/ES z 28.
novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty relevantné, či
podľa vnútroštátneho práva táto suma predstavuje zmluvnú pokutu,
náhradu škody, odškodnenie alebo protihodnotu,
posúdenie, či zaplatená odmena predstavuje protihodnotu za poskytnutie služieb,
je otázkou práva EÚ, o ktorej je potrebné rozhodnúť nezávisle od posúdenia z
hľadiska vnútroštátnych právnych predpisov.
Pri kvaliﬁkovaní sumy vopred stanovenej v zmluve o poskytovaní služieb, ktorú je
zákazník povinný zaplatiť pri predčasnom ukončení tejto zmluvy, nie je relevantná
skutočnosť, že:
účelom tejto paušálnej sumy je odradiť zákazníkov od nedodržania minimálnej
doby viazanosti a nahradiť škodu, ktorá hospodárskemu subjektu vznikla z
dôvodu nedodržania tejto doby,
odmena prijatá obchodným zástupcom za uzavretie zmluvy s minimálnou dobou
viazanosti je vyššia ako odmena za uzavretie zmlúv, ktoré takúto dobu
viazanosti nestanovujú,
uvedená suma je podľa vnútroštátneho práva kvaliﬁkovaná ako zmluvná pokuta.

11 | Daňové a právne aktuality | február 2019
© 2019 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.

V skratke

Prehľad noviel účtovných predpisov v roku
2018
V priebehu roka 2018 boli novelizované viaceré účtovné predpisy. Niektoré z týchto zmien nadobudli účinnosť
1. októbra 2018, niektoré 1. januára 2019 a niektoré 1. februára 2019.

Andrea Šikulová
asikulova@kpmg.sk
2 5998 4111
Dňa 1. októbra 2018 nadobudli účinnosť tieto účtovné predpisy:
- zákonom č. 213/2018 Z. z. z 20. júna 2018 o dani z poistenia bol novelizovaný zákon č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
- opatrením č. MF/015328/2018-74 z 19. septembra 2018 bolo novelizované opatrenie MF SR
č. 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania pre podnikateľov“).
Dňa 1. januára 2019 nadobudli účinnosť tieto účtovné predpisy:
- opatrením č. MF/017028/2018-74 z 21. novembra 2018 boli novelizované postupy účtovania pre
podnikateľov (časť týchto zmien nadobudla účinnosť 1. januára 2019, a časť nadobudne účinnosť
1. februára 2019).
Dňa 1. februára 2019 nadobudnú účinnosť tieto účtovné predpisy:
- ako je uvedené vyššie, časť zmien v postupoch účtovania pre podnikateľov.
Detailnejšie spracované úpravy nájdete na tomto odkaze.
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