Spravodajca 01/2017
V tomto Spravodajcovi Vás chceme oboznámiť s najdôležitejšími povinnosťami, ktoré je
potrebné splniť do konca januára 2017 a informovať o zmenách týkajúcich sa vymeriavacích
základov sociálneho a zdravotného poistenia od 1.1.2017. Súčasne opäť upozorníme
na ustanovenia Obchodného zákonníka, ktoré sa týkajú spoločnosti v kríze.

1. Povinnosti daňových subjektov, ktoré je potrebné splniť v januári 2017
Daň z motorových vozidiel
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa za predchádzajúce zdaňovacie obdobie podáva
do 31.1. nasledujúceho roka; termín na podanie daňového priznania za rok 2016 je 31. január
2017. Do 31. januára 2017 je potrebné túto daň daňovému úradu aj zaplatiť. V prípade, že
daňovník platil počas roka 2016 preddavky, do konca januára doplatí rozdiel dane. 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 2016 na svoju podnikateľskú činnosť. Najčastejšie ide o vozidlá, za použitie ktorých
vyplatil zamestnávateľ zamestnancovi cestovné náhrady, t.j. zamestnanec použil súkromné
vozidlo na služobnú cestu (t.j. na podnikanie zamestnávateľa). Daň sa v tomto prípade platí za
celý mesiac, v ktorom bolo súkromné auto použité na služobné účely a zamestnancovi bola
vyplatená cestovná náhrada.

Vznik a zánik daňovej povinnosti v zdaňovacom období sa uvádza v daňovom priznaní, okrem
prípadu použitia auta, za ktoré sa zamestnancovi vyplatila cestovná náhrada.
Odporúčame tiež preveriť, či spoločnosti nevznikla povinnosť platiť počas roku 2017 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 2016 stal vlastníkom, správcom,
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti a táto skutočnosť trvá aj k 1. 1. 2017.
Tí daňovníci, u ktorých nedošlo v priebehu roka 2016 k žiadnym zmenám, nepodávajú žiadne
daňové priznanie a daň z nehnuteľností im vyrubí správca dane doručením platobného výmeru.
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2. Zmeny vymeriavacích základov pre sociálne a zdravotné poistenie od 1.1.2017
Sociálne poistenie
Hodnota minimálneho vymeriavacieho základu pre sociálne poistenie zamestnanca nie je
upravená, vychádza sa však zo Zákona o minimálnej mzde, ktorý určuje minimálnu mzdu
zamestnanca; táto sa zvýšila zo sumy 405 EUR na sumu 435 EUR.
Hodnota maximálneho vymeriavacieho základu pre sociálne poistenie sa zvýšila zo sumy
4.290 EUR na sumu 6.181 EUR.
Zdravotné poistenie
Hodnota minimálneho vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie zamestnanca tiež nie je
upravená, tiež sa vychádza sa zo Zákona o minimálnej mzde.
Hodnota maximálneho vymeriavacieho základu pri príjmoch zo závislej činnosti bola zrušená,
zdravotné odvody sa od 1.1.2017 platia z celého príjmu zo závislej činnosti. Maximálny
vymeriavací základ v sume 6.181 EUR platí pre zdravotné poistenie pri príjmoch z dividend, ak
sú vyplatené v roku 2017 z hospodárskych výsledkov rokov 2011 až 2016. Z dôvodu, že pri
príjmoch zo závislej činnosti došlo k zrušeniu maximálneho vymeriavacieho základu platí, že u
zamestnanca, ktorý je súčasne spoločníkom nejakej obchodnej spoločnosti a budú mu z nej
vyplatené dividendy z predchádzajúcich období, sa zdravotnej poisťovni zaplatia v roku 2017
zdravotné odvody z celého príjmu zo závislej činnosti (zamestnanec 4%, zamestnávateľ 10%)
a tiež zdravotné odvody z dividend vo výške 14% z max. vymeriavacieho základu 6.181 EUR.
Zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu u sociálneho poistenia a jeho zrušenie u
zdravotného poistenia spôsobí významné zvýšenie ceny práce u zamestnávateľov, pričom
u dotknutých zamestnancov, ak zamestnávateľ nebude kompenzovať zvýšené odvody
zvýšením ich platu, dôjde k zníženiu ich netto príjmu.
3. Ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa spoločnosti v kríze
Opätovne upozorňujeme, že Obchodný zákonník s platnosťou od 1.1.2015 zaviedol v § 67a až
§ 67k pojem spoločnosť v kríze a povinnosti štatutárneho orgánu v prípade, ak sa spoločnosť
v kríze ocitne. Prvýkrát bol štatutárny orgán spoločnosti povinný na základe týchto ustanovení
preverovať, či sa spoločnosť nenachádza v kríze, na základe riadnej účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2015.
V zmysle Obchodného zákonníka je spoločnosť v kríze, ak je v úpadku (v zmysle zákona o konkurze
a reštrukturalizácii), alebo ak jej úpadok hrozí. Obchodný zákonník definuje, kedy spoločnosti hrozí
úpadok (ak pomer vlastného imania a záväzkov je 8:100; pre prechodné obdobie bol pre rok 2016
stanovený pomer 6:100).
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Ak sa spoločnosť ocitla v kríze, štatutárny orgán je povinný vypracovať návrh opatrení na
prekonanie krízy, zvolať valné zhromaždenie a plán opatrení predložiť na rokovanie tohto valného
zhromaždenia.
Obchodný zákonník určuje plnenia (§67c), ktoré nahrádzajú vlastné zdroje financovania (napr. úver
poskytnutý spoločníkom, štatutárnym orgánom, osobou, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel
aspoň 5% na ZI alebo hlasovacích právach, tichý spoločník) a plnenia, ktoré nenahrádzajú vlastné
zdroje financovania (§67e). Súčasne stanovuje kritéria pre zákaz vrátenia plnenia, ktoré nahrádza
vlastné zdroje a určuje tiež ručenie štatutárneho orgánu a spoločníkov, ak vrátenie planenia
nahradzujúceho vlastné zdroje
bolo uskutočnené v rozpore s ustanoveniami Obchodného
zákonníka.

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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