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Spravodajca 01/2010 
 
 

V tomto Spravodajcovi Vás chceme oboznámiť s najdôležitejšími zmenami v zákone o DPH               
a v zákone o dani z príjmov, ktoré boli parlamentom schválené tesne pred koncom roka 2009, 
ako aj s najdôležitejšími povinnosťami obchodných spoločností pripadajúcimi na január 2010.  
Dňa 23. 12. 2009 bola v Zbierke zákonov uverejnená novela č. 563/2009 Z.z.,                 
ktorá s účinnosťou  od 1. januára 2010 prináša zmeny okrem iného v nasledovných zákonoch: 

1) zákon o DPH 
2) zákon o dani z príjmov 
3) zákon o správe daní 

 
1. Zmeny v zákone o DPH – odpočet DPH z osobných motorových vozidiel  
Novela zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2010 
umožňuje odpočítať DPH pri kúpe a nájme osobného automobilu registrovaného v kategórii 
M1. 
Na automobily kategórie M1 kúpené alebo obstarané formou finančného prenájmu na základe 
zmluvy uzavretej do 31. 12. 2009 sa vzťahuje doterajšie znenie zákona, ktoré zamedzovalo 
odpočet DPH.  
Predaj osobného automobilu, obstaraného pred 1.1.2010, u ktorého nebolo možné uplatniť 
odpočet DPH pri jeho kúpe alebo obstaraní formou finančného prenájmu, bude naďalej 
oslobodený od DPH. 

 
2. Zmeny v zákone o dani z príjmov – splatnosť preddavkov na daň zo závislej 

činnosti 
Pôvodne zamýšľané predĺženie doby splatnosti preddavkov dane z príjmov zo závislej činnosti 
(do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po dni výplaty) bolo zrušené a zákonodarcovia obnovili               
znenie § 35 ods. 6 platné do 31. 12. 2009. Podľa neho je zamestnávateľ, ktorý je platiteľom 
dane zo závislej činnosti odvedie preddavky na daň najneskôr do piatich dní po dni výplaty, 
poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru, ak správca dane na 
žiadosť zamestnávateľa neurčí inak. 
 

3. Zmeny v zákone o správe daní 
Novela č. 563/2009 zverejnená v zbierke zákonov dňa 23. 12. 2009 prináša významné zmeny 
v celom znení zákona o správe daní. Uvedené zmeny zákona o správe daní nadobudnú 
účinnosť od 1. 1. 2012. Podrobnejšie o týchto zmenách vás budeme informovať v nasledovnom 
Spravodajcovi. 
Novela č. 563/2009 tiež upresňuje niektoré skutočnosti účinné od 1. 1. 2010, z ktorých 
najhlavnejšie je ustanovenie povinnosti fyzickým osobám registrovať sa (resp. splniť si 
oznamovaciu povinnosť) ak prenajímajú byt alebo nebytový priestor alebo ich časti alebo 
nehnuteľnosť alebo jej časť okrem pozemku.  Od 1. 1. 2010 sa posudzuje ako zdaniteľný 
príjem z prenájmu už aj prenájom časti bytu, nebytového priestoru alebo nehnuteľnosti.                 
Tie fyzické osoby, ktoré už sú registrované ako samostatne zárobkovo činné osoby si len splnia 
oznamovaciu povinnosť. Osoby dosiaľ neregistrované sa musia registrovať.    
Obe tieto povinnosti je potrebné splniť najneskôr do 28. februára 2010. 
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Povinnosti daňových subjektov, ktoré je potrebné splniť v januári 2010 
 
Daň z motorových vozidiel 
Termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2009                 
je  31. január 2010. Do konca januára 2010 je potrebné túto daň daňovému úradu aj zaplatiť. 
V prípade, že daňovník platil počas roka 2009 preddavky, do konca januára doplatí rozdiel 
dane. 
Osobitne chceme upozorniť na skutočnosť, že povinnosť uhradiť daň z motorových vozidiel sa 
viaže na všetky vozidlá, ktoré subjekt použil na svoju podnikateľskú činnosť na území SR. Týka 
sa to teda aj vozidiel, kde je v dokladoch zapísaná iná osoba ako subjekt, ktorý toto vozidlo 
použil počas roku 2009 na svoju podnikateľskú činnosť. Ide najmä o vozidlá, kde je 
v dokladoch o vozidle uvedený ako držiteľ zamestnanec a tento zamestnanec použil svoje 
súkromné vozidlo na služobnú cestu (t.j. na podnikanie zamestnávateľa).  
Počas roka je potrebné aby si daňovník plnil svoju oznamovaciu povinnosť o vzniku alebo 
zániku daňovej povinnosti (t.j. o použití alebo o ukončení používania motorového vozidla na 
podnikanie)  a to do 30 dní od okamihu kedy táto skutočnosť nastala. 
Je tiež potrebné preveriť, či spoločnosti nevznikla povinnosť platiť počas roku 2010 preddavky 
na daň z motorových vozidiel (mesačné alebo kvartálne).  
 
Daň z nehnuteľností 
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch je potrebné do 31. januára podať daňové priznanie 
k dani z nehnuteľností, ak sa subjekt v priebehu roka 2009 stal vlastníkom, správcom, 
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti a táto skutočnosť trvá aj  k 1. 1. 2010.   
Tí daňovníci, u ktorých nedošlo v priebehu roka 2009 k žiadnym zmenám, nepodávajú žiadne 
daňové priznanie a daň z nehnuteľností im vyrubí správca dane doručením platobného výmeru.  
 
Oznamovacia povinnosť voči bankám 
V zmysle Zákona č. 118/1996 o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov sú chránené 
vklady tých právnických osôb (okrem akciových spoločností), ktorých účtovná závierka nemusí 
byť overená audítorom. Z tohto dôvodu je právnickým osobám v zákone uložená povinnosť, že 
každá právnická osoba je podľa § 26 ods. 5 tohto zákona povinná do 15. januára príslušného 
roka oznámiť každej banke u ktorej má zriadený účet, k akému dátumu zostavuje účtovnú 
závierku a či má alebo nemá povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom.  
Na tento účel sme pre Vás pripravili vzor oznámenia, ktorý nájdete v prílohe v slovenskej 
a nemeckej verzii. Nemecká verzia je informatívna a slúži pre nemecky hovoriacich klientov na 
vyplnenie slovenskej verzie. Prosíme Vás, vyplňte slovenskú verziu oznámenia a najneskôr 
do 15. 1. 2010 zašlite do príslušnej banky. Podpisy konateľov na oznámení nemusia byť 
notársky overené. Ak si obchodná spoločnosť (okrem akciovej spoločnosti) nesplní voči banke 
oznamovaciu povinnosť v uvedenej lehote, jej vklad v príslušnej banke nie je chránený podľa 
tohto zákona až do prvého dňa kalendárneho štvrťroku nasledujúceho po dni, keď táto 
obchodná spoločnosť doručí príslušnej banke uvedené písomné oznámenie.  
 
 
Materiál uvedený v tomto Spravodajcovi má len informatívny charakter a nenahrádza právne a daňové poradenstvo. 
Ak by došlo pri použití týchto všeobecných informácií k nesprávnej interpretácii, nemôžeme znášať zodpovednosť za 
prípadné chyby a nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Pri riešení konkrétnych 
záležitostí Vám odporúčame obrátiť sa na pracovníkov našej kancelárie.  


