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 Novela zákona o dani z príjmov 
Novela zákona č.595/2003 Z.z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o dani z príjmov“) zo dňa 
22.9.2015 podpísaná prezidentom 
Slovenskej republiky priniesla množstvo 
zmien, úprav a upresnení. Zhrnutie pár  
z tých najvýznamnejších uvádzame 
nižšie: 

• zdaňovanie príjmov fyzickej osoby 
z kapitálového majetku v rámci 
osobitného základu dane samostatne  

• možnosť oslobodenia sociálnej 
výpomoci od dane z príjmov fyzickej 
osoby 

• možnosť oslobodenia príjmov 
fyzickej osoby z predaja cenných 
papierov prijatých na obchodovanie 

na regulovanom trhu od dane 
z príjmov fyzickej osoby 

• možnosť oslobodenia príjmov 
fyzickej osoby z predaja cenných 
papierov, predaja opcií a 
derivátových operácií od dane 
z príjmov fyzickej osoby 

• doplnenie ustanovenia týkajúceho sa 
oslobodenia od dane z príjmov 
fyzickej osoby v prípade rodinných 
prídavkov, materských príspevkov, 
sociálnych dávok a daňových 
bonusov o tie, ktoré fyzickej osobe 
plynú z EÚ a EHP 

• nové ustanovenie týkajúce sa najmä 
hybridných finančných nástrojov / 
dividend prijatých právnickou osobou 

• úpravy v oblasti transferového 
oceňovania 

• upresnenie pojmu „poradenské a 
právne služby“, ktorých daňová 
uznateľnosť je od roku 2015 
podmienená zaplatením 

• zmena týkajúca sa daňovej 
uznateľnosti výdavkov na získanie 
noriem a certifikátov 

• úprava týkajúca sa daňovej 
uznateľnosti cestovných náhrad nad 
rámec zákona o cestovných 
náhradách 

• nové ustanovenie v súvislosti 
s oceňovaním finančného majetku 
(cenných papierov a podielov)  
na daňové účely 

 
Zmeny v slovenskej legislatíve a ďalšie témy 
 
Vítame Vás v našom októbrovom vydaní Daňových a právnych aktualít, v ktorom Vám  
prinášame informácie v nasledujúcich oblastiach: 
 
• Novela zákona o dani z príjmov, 
• Novela zákona o DPH, 
• Novela daňového poriadku, 
• Zrážková daň – zdravotní pracovníci, 
• Rozšírenie tém záväzných stanovísk Finančného riaditeľstva SR, 
• OECD vydala finálny balík BEPS opatrení, 
• Odpočítanie DPH holdingovými spoločnosťami, 
• Slovenská vláda schválila Nariadenie, ktorým sa ustanovuje maximálna  

intenzita investičnej pomoci, 
• Novela zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Prajeme Vám príjemné čítanie. 
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• úpravy týkajúce sa možnosti daňovej 
uznateľnosti opravnej položky 
k príslušenstvu pohľadávky, odpisu 
pohľadávky vrátane príslušenstva, 
postúpenia pohľadávky vrátanie 
príslušenstva 

• úpravy v oblasti daňovej uznateľnosti 
odpisov prenajímaného hmotného 
majetku, uplatňovania daňovej 
zostatkovej ceny 

• zavedenie pravidiel proti zneužívaniu 
• zmeny v oblasti zdaňovania 

peňažných a nepeňažných plnení 
vyplatených / poskytnutých držiteľom 
(napr. držiteľ registrácie lieku, 
farmaceutická spoločnosť) 
poskytovateľovi zdravotnej 
starostlivosti 
 

Viac informácií nájdete v našom Tax 
Alert. 
 
Autor: Michal Mularčík 
Kontakt: mmularcik@kpmg.sk 

 
Novela zákona o DPH 
Dňa 1. októbra 2015 bola parlamentom 
schválená novela zákona č. 222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov, ktorá už bola 
podpísaná prezidentom. Medzi hlavné 
navrhované zmeny, ktorých účinnosť by 
mala byť od 1. januára 2016, patrí: 
 
• vznik daňovej povinnosti po prijatí 

platby od zákazníka 
• tuzemský prenos daňovej povinnosti 

pri dodaní stavebných prác 
• dobrovoľná DPH registrácia – 

zrušenie povinnosti zložiť zábezpeku 
na daň 

• rozšírenie uplatnenia prenosu 
daňovej povinnosti na príjemcu 

• zmiernenie podmienok na zrýchlené 
vrátenie nadmerného odpočtu 

• podrobnejšie informácie  
o tuzemských nákupoch  
v kontrolnom výkaze (účinnosť  
od 1. apríla 2016) 

• zníženie DPH na potraviny – dodanie 
vybraných druhov mäsa, rýb, mlieka, 
smotany, masla a chleba bude 
predmetom 10 % DPH. 
 

Viac informácií nájdete v našom Tax 
Alert. 
 
O ďalších krokoch v legislatívnom 
procese Vás budeme informovať.  
 
Autor: Zuzana Šidlová 
Kontakt: zsidlova@kpmg.sk   

Novela daňového poriadku 
Hlavnými zmenami, ktoré novela 
daňového poriadku účinná od 1.1.2016 
prináša, sú  
• aktualizácia a zavedenie nových 

zoznamov zverejňovaných 
Finančnou správou SR,  

• možnosť podania dodatočného 
daňového priznania aj po začatí 
daňovej kontroly,  

• odstupňovanie výšky pokút 
v závislosti od doby vzniku 
správneho deliktu,  

• rozšírenie možností zmeniť alebo 
zrušiť záložné právo  

• zavedenie absorpčnej zásady  
pri ukladaní pokút.  

 
Viac informácií nájdete v našom Tax 
Alert.  
 
Autor: Michal Šupej 
Kontakt: msupej@kpmg.sk 

 
Zrážková daň – zdravotní pracovníci  
Zákon o dani z príjmov predstavuje  
od 1.1.2016 novinky v oblasti zdaňovania 
príjmov zdravotných pracovníkov, ktoré 
im plynú od držiteľov povolenia  
na distribúciu liekov.  
Do príjmov oslobodených od dane sa 
bude po novom zahŕňať aj hodnota stravy 
do limitu podľa zákona o cestovných 
náhradách poskytnutá poskytovateľovi 
zdravotnej starostlivosti na akomkoľvek 
odbornom podujatí  určenom výhradne na 
vzdelávací účel. Hodnota poskytnutého 
ubytovania a dopravy budú aj naďalej 
považované za zdaniteľný nepeňažný 
príjem.  
 
Periodicita pre vyberanie dane zrážkou 
a oznamovacích plnení pre nepeňažné 
plnenia sa predlžuje z kalendárneho 
štvrťroka na kalendárny rok. V prípade 
plnení poskytnutých po 31.12.2015  
držiteľ oznámi výšku nepeňažného 
plnenia do 15.1.2017 poskytovateľovi 
zdravotnej starostlivosti a príjemca 
vyberie daň zrážkou a zašle oznámenie 
do 30.1 2017.  
 
Ak nepeňažné plnenie poskytne držiteľ 
prostredníctvom tretej osoby (držiteľa), 
oznamovacie povinnosti je povinná splniť 
táto tretia osoba. Výnimka môže nastať 
ak i) existuje písomná dohoda alebo ii) 
tretia osoba je zahraničná osoba.  
Aj nerezidenti – poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti - budú zdaňovať svoj príjem 
plynúci z aktivít na území SR  
z peňažných a nepeňažných plnení 
od držiteľa – rezidenta, alebo 
nerezidenta, ktorý má na území 

Slovenskej republiky organizačnú zložku 
alebo stálu prevádzkareň. 
 
Príjmy z peňažných a nepeňažných 
plnení plynúce zo zahraničia budú 
podliehať dani vybratej zrážkou. Bude ich 
zdaňovať rezident (prijímateľ plnenia) raz 
ročne v termíne do 30 dní po uplynutí 
kalendárneho roka – uvedené 
zjednodušenie však nemožno využiť, ak 
budú tieto plnenia poskytnuté 
zahraničným držiteľom, ktorý má  
na území Slovenskej republiky 
organizačnú zložku alebo stálu 
prevádzkareň. 
 
Posledná zmena sa týka príjemcov 
plnení, ktorí predstavujú držiteľa aj 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
zároveň. Ak  držiteľ poskytne peňažné 
alebo nepeňažné plnenie poskytovateľovi 
zdravotnej starostlivosti, ktorý je zároveň 
aj držiteľom, zodpovedný za správne 
odvedenie dane bude príjemca plnenia. 
Ak bude konať v postavení poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti, daň sa vyberie 
zrážkou bez ohľadu na to, či ide 
o peňažné alebo nepeňažné plnenie 
a vyberie ju sám prijímateľ plnenia.  
Ak prijímateľ bude konať v postavení 
držiteľa, daň sa nevyberie. 
 
Autor: Lenka Slezáková 
Kontakt: lslezakova@kpmg.sk 
  
Rozšírenie tém záväzných stanovísk 
Finančného riaditeľstva SR  
Vyhláškou Ministerstva financií SR sa 
s účinnosťou od 15. septembra 2015 
rozširuje rozsah ustanovení, 
k uplatňovaniu ktorých môže Finančné 
riaditeľstvo SR (FRSR) vydať záväzné 
stanovisko.  
 
Finančná správa pri uplatňovaní 
ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. 
o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov (ZDP) od 15. septembra 2015 
môže vydávať záväzné stanovisko 
k posúdeniu: 
• zdroja príjmov daňovníka  

s obmedzenou daňovou povinnosťou 
podľa § 16 ZDP, 

• predaja a kúpy podniku alebo jeho 
časti v reálnych hodnotách podľa  
§ 17a ZDP,  

(k vyššie uvedeným oblastiam sa 
záväzné stanovisko mohlo vydávať už  
od 01.09.2014), 
• úpravy základu dane o sumu 

neuhradeného záväzku alebo jeho 
časti po lehote splatnosti podľa  
§ 17 ods. 27 a 32 ZDP, 

• daňovej uznateľnosti výdavkov 
(nákladov) podľa § 19 ZDP, 

http://www.kpmg.com/SK/sk/IssuesAndInsights/Tax-Legal-News/Documents/TAX-ALERT-novela-zakona-dan-z-prijmov.pdf
http://www.kpmg.com/SK/sk/IssuesAndInsights/Tax-Legal-News/Documents/TAX-ALERT-novela-zakona-dan-z-prijmov.pdf
mailto:mmularcik@kpmg.sk
http://www.kpmg.com/SK/sk/IssuesAndInsights/Tax-Legal-News/Documents/TAX-ALERT-novela-zakona-dph.pdf
http://www.kpmg.com/SK/sk/IssuesAndInsights/Tax-Legal-News/Documents/TAX-ALERT-novela-zakona-dph.pdf
mailto:zsidlova@kpmg.sk
http://www.kpmg.com/SK/sk/IssuesAndInsights/Tax-Legal-News/Documents/TAX-ALERT-novela-danoveho-poriadku.pdf
http://www.kpmg.com/SK/sk/IssuesAndInsights/Tax-Legal-News/Documents/TAX-ALERT-novela-danoveho-poriadku.pdf
mailto:msupej@kpmg.sk
mailto:lslezakova@kpmg.sk
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• odpočtu daňovej straty podľa  
§ 30 ods. 1 až 4 ZDP, 

• správnosti uplatnenia ustanovení  
§ 43 ZDP pri dani vyberanej zrážkou. 

Pri uplatňovaní ustanovení zákona  
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov 
(ZDPH) od 15. septembra 2015 môže 
vydávať záväzné stanovisko k posúdeniu: 
• vzniku daňovej povinnosti podľa  

§ 19 až § 21 ZDPH, 
• sadzby dane za tovar podľa  

§ 27 ZDPH, 
• osoby povinnej platiť daň z pridanej 

hodnoty podľa § 69 ods. 12 ZDPH,  
(k vyššie uvedeným oblastiam sa 
záväzné stanovisko mohlo vydávať už  
od 01.09.2014), 
• splnenia podmienok existencie 

prevádzkarne podľa § 4  
ods. 5 ZDPH. 
 

Autor: Andrea Zahradníková 
Kontakt: azahradnikova@kpmg.sk 
   
OECD vydala finálny balík BEPS 
opatrení 
Dňa 5. októbra 2015 vydala Organizácia 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
(OECD) finálny balík opatrení v súvislosti 
s Akčným plánom boja proti erózii 
základov dane a presunom ziskov („Base 
erosion and Profit shifitng – BEPS“) spolu 
s plánom ďalších činností a časovým 
harmonogramom na implementáciu 
týchto opatrení.  
 
Akčný plán OECD BEPS, ktorý bol 
spustený v júli 2013 a podporovaný 
Skupinou G20, obsahuje 15 kľúčových 
opatrení zameraných na identifikáciu a 
zníženie agresívneho daňového 
plánovania a praktík a modernizáciu 
medzinárodného daňového systému.  
V septembri 2014, vydalo OECD prvú 
sadu finálnych výstupov k 7 z 15 akčných 
opatrení. Tieto návrhy z roku 2014 boli 
zjednotené s ostatnými návrhmi z roku 
2015 aby tak spolu vytvorili finálny balík 
opatrení BEPS. Mnohé krajiny už prijali 
alebo sú pripravené prijať zmeny  
do svojich medzinárodných daňových 
systémov na základe odporúčaní OECD 
(vrátane Slovenska). 
 
Opatrenia obsiahnuté v záverečných 
správach: 
 
• Opatrenie 1 – Adresovať daňové 

výzvy v oblasti digitálnej ekonomiky 
• Opatrenie 2 – Neutralizovať účinky 

hybridných schém 

• Opatrenie 3 – Vytvoriť účinné 
pravidlá pre kontrolu spriaznených 
zahraničných spoločností 

• Opatrenie 4 – Obmedziť erózie 
základov dane prostredníctvom 
úrokových nákladov a iných 
finančných nákladov 

• Opatrenie 5 – Efektívnejšie bojovať 
proti škodlivým daňovým praktikám, 
zohľadňovať transparentnosť 
a podstatu 

• Opatrenie 6 – Predchádzať 
udeľovaniu výhod vyplývajúcich  
zo zmlúv o zamedzení dvojitého 
zdanenia za nevhodných okolností 

• Opatrenie 7 – Zamedziť umelému 
obchádzaniu stálej prevádzkarne 

• Opatrenia 8 -10 – Zosúladiť výsledky 
transferového oceňovania  
s vytváraním hodnôt 

• Opatrenie 11 – Vyvinúť metódy  
na zber a analýzu informácií o BEPS 

• Opatrenie 12 – Pravidlá povinného 
ohlasovania (agresívnych alebo dane 
obchádzajúcich štruktúr a ich 
užívateľov) 

• Opatrenie 13 – Pokyny  
k dokumentácii transferového 
oceňovania a k dokumentáciám  
za jednotlivé krajiny 

• Opatrenie 14 – Zefektívniť 
mechanizmy riešenia sporov 

• Opatrenie 15 – Vyvinúť multilaterálny 
nástroj pre účely úprav bilaterálnych 
daňových zmlúv 
 

Finálne opatrenia sú sprístupnené pod 
týmto odkazom:  
http://www.oecd.org/tax/aggressive/beps-
2015-final-reports.htm 
 
Autor: Zuzana Nespalová  
Kontakt: znespalova@kpmg.sk 

 
Odpočítanie DPH holdingovými 
spoločnosťami 
Dňa 16. júla 2015 vydal Súdny dvor 
Európskej únie (ďalej len „SD EÚ“ alebo 
„Súdny dvor“) rozsudok v spojených 
prípadoch  C-108/14 Larentia + Minerva 
mbH & Co. KG proti Finanzamt 
Nordenham a C-109/14 Finanzamt 
Hamburg-Mitte proti Marenave 
Schiffahrts AG.  
 
Rozsudok sa týka podmienok  
na odpočítanie dane z prijatých plnení 
v súvislosti s akvizíciou majetkových 
účastí holdingovými spoločnosťami. 
Zaoberá sa tiež podmienkami vytvorenia 
DPH skupiny a možnosťami domáhať sa 
priameho účinku smernice v oblasti 
úpravy skupiny na účely DPH. 

Predmet sporu 
 
Spoločnosti Larentia + Minerva mbH 
& Co. KG  (ďalej len „Larentia + Minerva“) 
a Marenave Schiffahrts AG (ďalej len 
„Marenave“) sú spoločnosti založené 
podľa nemeckého práva. 
 
Obe predstavovali tzv. riadiace 
holdingové spoločnosti, ktoré svojim 
dcérskym spoločnostiam poskytovali 
služby za protihodnotu a aktívne sa 
podieľali na ich každodennej 
podnikateľskej činnosti. 
 
Spoločnosť Larentia + Minerva 
poskytovala administratívne a obchodné 
služby, ktoré sú predmetom DPH. 
Marenave okrem zdaniteľných 
manažérskych služieb poskytovala 
finančné služby oslobodené od DPH bez 
nároku na odpočítanie dane. 
 
Obe holdingové spoločnosti uplatnili 
odpočítanie DPH z prijatých plnení 
v súvislosti so získaním kapitálu  
za účelom nadobudnutia podielov 
v dcérskych spoločnostiach. Nemecké 
daňové úrady však odpočítanie DPH 
čiastočne neuznali. Dôvodili, že 
predmetné prijaté plnenia súviseli aj 
s jednoduchým nadobudnutím a držbou 
podielov, ktoré nie je možné z hľadiska 
DPH považovať za ekonomickú činnosť 
podliehajúcu DPH. 
 
Prejudiciálne otázky 
 
Federálny finančný súd 
(Bundesfinanzhof) v Nemecku položil SD 
EÚ prejudiciálne otázky ohľadom metódy, 
akú má holdingová spoločnosť použiť  
pri vyčíslení odpočítateľnej DPH 
z prijatých plnení v súvislosti so získaním 
kapitálu za účelom nadobudnutia 
podielov v dcérskych spoločnostiach,  
ak táto spoločnosť v prospech svojich 
dcérskych spoločností následne 
uskutočňuje, tak ako mala od začiatku 
v úmysle, rôzne zdaniteľné plnenia 
(dodania). 
  
SDEÚ mal ďalej rozhodnúť, či sa určité 
formy podnikania, ktorým vnútroštátne 
právo nepriznáva právnu subjektivitu, 
môžu stať členmi skupiny na účely DPH. 
Napokon sa zaoberal otázkou, či sa môže 
zdaniteľná osoba domáhať priameho 
účinku smernice, pokiaľ ide o úpravu 
vytvorenia skupiny na účely DPH. 
 
Rozsudok 
 
Úplné odpočítanie DPH u tzv. aktívnej 
holdingovej spoločnosti 
 

mailto:azahradnikova@kpmg.sk
http://www.oecd.org/tax/aggressive/beps-2015-final-reports.htm
http://www.oecd.org/tax/aggressive/beps-2015-final-reports.htm
mailto:znespalova@kpmg.sk
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Pokiaľ ide o názor Federálneho 
finančného súdu v Nemecku, že prijaté 
plnenia v súvislosti s nadobudnutím 
kapitálu na účely nadobudnutia podielov 
v dcérskych spoločnostiach by uvedené 
spoločnosti mali rozvrhnúť medzi 
ekonomickú a inú ako ekonomickú 
činnosť, Súdny dvor namieta 
v nadväznosti na predchádzajúci 
rozsudok z 27. septembra 2001 vo veci  
C-16/00 Cibo Participations. 
 
V zmysle uvedeného rozsudku, na ktorý 
sa Súdny dvor odvoláva, sa 
nadobudnutie a držba obchodných 
podielov samé osebe nemajú považovať 
za ekonomickú činnosť, ktorá je 
predmetom DPH. Zároveň SD EÚ 
uvádza, že zapojenie holdingovej 
spoločnosti do riadenia spoločností, 
v ktorých nadobudla obchodný podiel, 
predstavuje podnikanie podliehajúce 
DPH.  
 
Súdny dvor ďalej pripomína, že právo  
na odpočítanie DPH v prospech 
zdaniteľnej osoby je prípustné aj  
pri absencii priamej a bezprostrednej 
súvislosti medzi konkrétnym prijatým 
plnením a zdaniteľným dodaním  
na výstupe s právom na odpočítanie 
DPH, ak náklady na prijaté plnenia tvoria 
súčasť režijných nákladov zdaniteľnej 
osoby a sú ako také podstatnými prvkami 
tvoriacimi cenu tovarov alebo služieb, 
ktoré poskytuje. 
 
Podľa SD EÚ náklady vynaložené 
holdingovou spoločnosťou v súvislosti 
s nadobudnutím podielov v dcérskych 
spoločnostiach, do riadenia ktorých sa 
zapája a vykonáva tak ekonomickú 
činnosť, treba posúdiť tak, že patria 
k ekonomickej činnosti tejto spoločnosti 
a DPH zaplatená z titulu týchto prijatých 
plnení je odpočítateľná v plnom rozsahu. 
Súdny dvor sa priamo nezaoberal 
porovnaním výšky predmetných nákladov 
a objemom vykonaných zdaniteľných 
transakcií, resp. neskúmal, či a v akej 
výške sa tieto náklady prejavili  
v dosiahnutom objeme zdaniteľných 
transakcií. Javí sa však, že SD EÚ  
na tieto náklady vo všeobecnosti nahliada 
ako na súčasť režijných nákladov 
riadiacej holdingovej spoločnosti, ktoré 
tak určitým spôsobom vždy vstupujú  
do kalkulácie ceny poskytovaných 
služieb. V takom prípade si môže podľa 
SD EÚ spoločnosť odpočítanie DPH plne 
uplatniť vo väzbe na poskytované 
zdaniteľné manažérske služby. 
 
Krátenie DPH treba vykonať iba ak 
zdaniteľná osoba uskutočňuje 
kombináciu zdaniteľných plnení,  

t. j. uskutočňuje plnenia, pri realizácii 
ktorých má plné právo na odpočítanie 
dane a súčasne uskutočňuje dodanie 
tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené 
od dane bez nároku na odpočítanie DPH. 
 
Obmedzenie odpočítania DPH u tzv. 
zmiešanej zdaniteľnej osoby 
 
Súdny dvor objasňuje, že obmedzenie 
práva na odpočítanie by sa uplatnilo aj 
vtedy, ak by holdingová spoločnosť 
vykonávala súčasne činnosť, ktorá je 
z hľadiska DPH ekonomickou činnosťou, 
a transakcie, ktoré nie sú ekonomickou 
činnosťou (išlo by o tzv. zmiešanú 
zdaniteľnú osobu). Ak by vnútroštátny 
súd zistil, že výdavky vynaložené 
holdingovými spoločnosťami súviseli 
s nadobudnutím podielov vo viacerých 
dcérskych spoločnostiach, pričom  
na vedení niektorých z nich by sa tieto 
holdingové spoločnosti nepodieľali, DPH 
z týchto prijatých plnení by bolo možné 
odpočítať len čiastočne. 
 
V takomto prípade totiž len samotné 
vlastníctvo podielov v týchto dcérskych 
spoločnostiach nemožno posúdiť ako 
ekonomickú činnosť holdingových 
spoločností. Preto je potrebné DPH 
z prijatých plnení rozdeliť na DPH, ktorú 
je možné prisúdiť ekonomickej činnosti, 
a DPH, ktorá sa týka inej ako ekonomickej 
činnosti týchto holdingových spoločností. 
Odpočítanie dane možno uplatniť iba 
v rozsahu, v akom sú výdavky správne 
priradené k ekonomickej činnosti. Metódu 
výpočtu ponecháva v kompetencii 
členských štátov. Odvoláva sa pritom  
na predchádzajúci rozsudok SD EÚ  
vo veci C-437/06 Securenta, podľa 
ktorého možno pri výpočte pomeru použiť 
napr. investičný kľúč, kľúč plnení alebo 
akýkoľvek vhodný kľúč bez povinnosti 
obmedziť sa len na jednu z týchto metód. 
 
Podmienky na vytvorenie DPH skupiny, 
priamy účinok smernice o DPH v oblasti 
vytvorenia skupiny na účely DPH 
 
Podľa SDEÚ pravidlá na vytvorenie DPH 
skupiny podľa smernice o DPH bránia 
tomu, aby vnútroštátna právna úprava 
vyhradzovala možnosť vzniku DPH 
skupiny len pre osoby s právnou 
subjektivitou a subjektom vo vzájomnom 
hierarchickom vzťahu, ibaže by tieto 
požiadavky boli nevyhnutné a primerané 
za účelom predchádzať zneužívajúcemu 
konaniu a s cieľom boja proti daňovým 
podvodom a únikom. 
 
Súdny dvor tiež dospel k záveru, že 
ustanovenia smernice o DPH 
umožňujúce vytvorenie DPH skupiny  
na účely DPH nespĺňajú predpoklady  

na to, aby vyvolali priamy účinok 
smernice, keďže majú podmienenú 
povahu a vyžadujú spresnenie  
na vnútroštátnej úrovni. 
 
Autor: Elvíra Ungerová  
Kontakt: eungerova@kpmg.sk 

 

Slovenská vláda schválila Nariadenie, 
ktorým sa ustanovuje maximálna 
intenzita investičnej pomoci 
Vláda Slovenskej republiky schválila 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky  
č. 219/2015, ktorým sa ustanovuje 
maximálna intenzita investičnej pomoci  
a výška investičnej pomoci v jednotlivých 
regiónoch Slovenskej republiky. 
Nové nariadenie implementuje regionálnu 
mapu investičnej pomoci, ktorú schválila 
Európska komisia v rámci pravidiel EU 
pre štátnu pomoc. 
 
Kľúčové zmeny oproti súčasnému stavu:  
• Nariadenie ruší Nariadenie vlády SR 

č. 481/2011 Z.z. 
• Nariadenie definuje regióny 

Východné Slovensko, Stredné 
Slovensko a Západné Slovensko, 
okrem Bratislavského kraja 
 

• Nariadenie definuje novú kategóriu 
okresov s mierou nezamestnanosti 
vyššou ako 160% priemernej miery 
nezamestnanosti v Slovenskej 
republike v relevantnom období 
 

• Zóny A, B a C sú zrušené a namiesto 
toho sa intenzita investičnej pomoci 
určuje na základe Regiónu. 
Maximálna miera investičnej pomoci 
pre bývalú Zónu C je rovnaká ako pre 
Západné Slovensko a maximálne 
miery pomoci pre bývalé zóny A a B 
sú identické ako pre Stredné 
a Východné Slovensko. 
 

• Maximálna miera dotácie  
na obstaraný dlhodobý hmotný 
majetok a dlhodobý nehmotný 
majetok vzrástli (25% pre Západné 
Slovensko a 35% pre Východné  
a Stredné Slovensko) 
 

• Maximálna výška úľavy na dani 
z príjmov pre Západné Slovensko je 
25%, čo je rovnaké ako pre súčasnú 
zónu C a 35% pre regióny Stredného 
a Východného Slovenska, čo je 
rovnaké ako pre súčasné zóny A a B. 
 

• Maximálna výška príspevku na jedno 
vytvorené nové pracovné miesto 
vzrástla a je stanovená podľa regiónu 
a miery nezamestnanosti. Zaviedla 
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sa nová kategória okresov s mierou 
nezamestnanosti vyššou ako 160% 
priemernej miery nezamestnanosti. 
Nový strop pre túto kategóriu je  
30 tisíc EUR na jedno pracovné 
miesto (resp. 15 tisíc EUR pre 
priemyselnú výrobu a centrum 
strategických služieb na Západnom 
Slovensku). Podľa Nariadenia 
481/2011 bol strop 8 tisíc EUR aj to 
len pre technologické centrá. 
 

• Maximálna hodnota pomoci pre 
nehnuteľný majetok, ktorý bol 
nadobudnutý prevodom alebo 
zámenou za cenu nižšiu, ako je 
všeobecná hodnota majetku je 
stanovená na 25% pre Západné 
Slovensko a 35% pre Východné 
a Stredné Slovensko.  
 

Maximálna intenzita pomoci pre malé 
a stredné podniky môže byť zvýšená 
o 20% resp. 10%. 
Nové Nariadenie sa použije aj  
pre konania, ktoré neboli právoplatne 
skončené do 14. septembra 2015. 
 
Autor: Viliam Kačeriak 
Kontakt: vkaceriak@kpmg.sk 

 
Novela zákona o verejnom obstarávaní 
Dňa 17. septembra 2015 schválila 
Národná rada Slovenskej republiky  
(po vrátení prezidentom na opätovné 
prerokovanie) zákon, ktorým sa mení  
a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov („zákon 
o verejnom obstarávaní“). Účinnosť 
novely je stanovená na pätnásty deň  
odo dňa jej vyhlásenia, s výnimkou 
vybraných ustanovení, ktoré nadobúdajú 
účinnosť 1. novembra 2015. Predmetná 
novela prináša najmä nasledovné zmeny: 
 
Konečný užívateľ výhod 
 
Zásadnou novinkou právnej úpravy 
verejného obstarávania je zavedenie 
definície konečného užívateľa výhod  
a registra konečných užívateľov výhod. 
Cieľom tejto úpravy je dosiahnuť 
efektívnejšie a transparentné nakladanie 
s verejnými prostriedkami a bojovať proti 
korupcii vo verejnom obstarávaní. 
 
V zmysle novej úpravy verejní 
obstarávatelia a obstarávatelia nebudú 
môcť uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, 
ktorý nemá zapísaných konečných 
užívateľov výhod v registri konečných 
užívateľov výhod. Povinnosť mať 
uvedených konečných užívateľov výhod 
sa vzťahuje aj na subdodávateľa, ktorý sa 

má podieľať na dodaní plnenia v sume 
najmenej 30 % z hodnoty plnenia  
pri nadlimitných zákazkách  
s predpokladanou hodnotou najmenej  
10 mil. eur, alebo pri podiele aspoň 50 % 
pri iných zákazkách. Zmluvy na základe 
verejného obstarávania budú uzatvárať 
iba subjekty so známou vlastníckou 
štruktúrou až po úroveň fyzických osôb.  
Dôležité je ale zdôrazniť, že uvedená 
podmienka sa bude vzťahovať  
na nadlimitné zákazky a podlimitné 
zákazky bez využitia elektronického 
trhoviska. 
 
Spoločnosti a fyzické osoby budú mať 
povinnosť uviesť svojich konečných 
užívateľov výhod v čestnom vyhlásení, 
ktoré tvorí prílohu k žiadosti o zápis  
do tohto registra. Tieto údaje budú 
následne verejne prístupné na webovom 
sídle Úradu pre verejné obstarávanie. 
  
V prípade nesplnenia povinností  
vo vzťahu k zápisu do registra konečných 
užívateľov výhod novela: 
• zavádza nové druhy správnych 

deliktov a oprávňuje verejného 
obstarávateľa a obstarávateľa 
vypovedať za stanovených 
podmienok zmluvu, koncesnú 
zmluvu alebo rámcovú dohodu; 

• umožňuje vyčiarknuť z registra 
subjekty, ktoré majú adresu alebo 
sídlo v štáte, ktorý nespolupracuje  
s orgánmi Slovenskej republiky  
pri overovaní identifikácie ich 
reálneho vlastníka. 
 

Podlimitné zákazky 
 
Novelou dochádza k zvýšeniu spodnej 
hranice predpokladanej hodnoty 
(podlimitných) zákaziek na dodanie 
tovaru bežne dostupného na trhu, okrem 
potravín, uskutočňovania stavebných 
prác alebo poskytnutie služieb bežne 
dostupných na trhu. Spodná hranica 
predpokladanej hodnoty takejto zákazky 
sa zvýšila z 1000 eur na 5000 eur  
pre všetkých verejných obstarávateľov, 
okrem Slovenskej republiky zastúpenej 
svojimi orgánmi, pre ktoré zostal v tomto 
prípade spodný limit na úrovni 1000 eur. 
Zámerom tejto zmeny je zjednodušenie 
procesu verejného obstarávania pre obce 
a menšie mestá.  
 
Negatívne vymedzenie pôsobnosti 
zákona (právne zastupovanie  
a poradenstvo) 
 
V rámci limitu podlimitnej zákazky 
a zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona 
o verejnom obstarávaní sa z pôsobnosti 
tohto zákona vyníma druh služieb 
spočívajúci v právnom zastupovaní 

klienta advokátom v rozhodcovskom 
konaní, zmierovacom konaní, súdnom 
konaní, správnom konaní alebo inom 
obdobnom konaní a právne poradenstvo 
poskytované advokátom pri príprave 
týchto konaní alebo ak existuje zjavný 
náznak a vysoká pravdepodobnosť, že 
vec, ktorej sa právne poradenstvo týka, 
sa stane predmetom takéhoto konania. 
Elektronické trhovisko a dynamické 
nákupné systémy 
 
K zmenám, ktoré so sebou prináša novela 
zákona o verejnom obstarávaní patrí aj 
zavedenie možnosti využiť elektronické 
trhovisko aj pri nadlimitných zákazkách 
a úprava procesu dynamických 
nákupných systémov, v súvislosti 
s uplatnením pravidiel užšej súťaže. 
 
Autor: Miroslav Kober 
Kontakt: miroslavkober@kpmg.sk 

  
Jednou vetou  
• Finančné riaditeľstvo Slovenskej 

republiky vydalo nasledujúce 
metodické pokyny, usmernenia  
a informácie: 
 

• Metodický pokyn k zmene 
registrácie zdaniteľných osôb  
pre účely DPH (t.j. z registrácie 
podľa § 5 a § 6 na registráciu podľa 
§ 4 a opačne)  
https://www.financnasprava.sk/_img/
pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionaln
a_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Nep
riame_dane/2015/2015.09.22_MP_D
PH.pdf  

 
• Informácia k zdaňovaniu príjmu 

zamestnanca pri poskytnutí 
motorového vozidla 
zamestnancovi na používanie  
na služobné aj súkromné účely 
https://www.financnasprava.sk/_img/
pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/A
ktualne_informacie/dp/2015/2015.09.
22_dan_z_prijmu.pdf  
 

• Dňa 6. októbra 2015 bolo 
ukončené medzirezortné 
pripomienkové konanie k návrhu 
novely zákona o cenných 
papieroch, ktorej cieľom je najmä 
zjednodušiť realizáciu práva 
výkupu v prospech akcionára, ktorý 
má majoritný podiel presahujúci  
95 % v akciovej spoločnosti 
(squeeze out). 
 

• Prezident Slovenskej republiky 
podpísal novely Zákona  
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o spotrebnej dani z tabakových 
výrobkov a Zákona o spotrebnej 
dani z alkoholických nápojov 
schválené parlamentom  
dňa 22. septembra 2015. 
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