Spravodajca 01/2014
V tomto Spravodajcovi Vás chceme oboznámiť s najdôležitejšími povinnosťami, ktoré je
potrebné splniť do konca januára 2014. Súčasne v skratke chceme informovať o zmene zákona
o zdravotnom poistení, ktorá bola prijatá v decembri 2013 a týka sa odvodu poistného do
zdravotnej poisťovne z dividend.

Povinnosti daňových subjektov, ktoré je potrebné splniť v januári 2014
Daň z motorových vozidiel
Termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2013
je 31. január 2014. Do konca januára 2014 je potrebné túto daň daňovému úradu aj zaplatiť.
V prípade, že daňovník platil počas roka 2013 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 2013 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 zániku daňovej
povinnosti (t.j. 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 2014 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 2013 stal vlastníkom, správcom,
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti a táto skutočnosť trvá aj k 1. 1. 2014.
Tí daňovníci, u ktorých nedošlo v priebehu roka 2013 k žiadnym zmenám, nepodávajú žiadne
daňové priznanie a daň z nehnuteľností im vyrubí správca dane doručením platobného výmeru.
Zmena Zákona o zdravotnom poistení
Novela ruší samostatný vymeriavací základ pre platenie odvodov zdravotného poistenia
z dividend a to spätne aj pre rok 2013.
Pri ročnom, zúčtovaní poistného za rok 2013, ktoré sa vykoná v roku 2014, sa teda ako
spoločný maximálny vymeriavací základ použije 60-násobok priemernej mesačnej mzdy (nie
120-násobok, ako predpokladal zákon pred touto novelou).
Z tohto vyplýva, že pri súbehu rôznych príjmov (najčastejšie závislá činnosť a dividendy) zaplatí
fyzická osoba zdravotné odvody z maximálneho vymeriavacieho základu vo výške 60-násobku
priemernej mesačnej mzdy (pre rok 2013 zo 47.160 EUR)
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Preddavok na zdravotné odvody z dividend za rok 2013 odvedie právnická osoba, ktorá
vypláca dividendy do 8 dní od konca mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené a nie, do 8 dní
od výplaty dividend, ako predpokladal pôvodný zákon.

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.
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