Spravodajca 01/2018
V tomto Spravodajcovi Vás chceme oboznámiť s najdôležitejšími povinnosťami, ktoré je
potrebné splniť do konca januára 2018 a informovať o zmenách týkajúcich sa vymeriavacích
základov sociálneho a zdravotného poistenia od 1.1.2018. Súčasne upozorníme na zmenu
legislatívy, ktorá sa vzťahuje na ochranu osobných údajov.
1. Povinnosti daňových subjektov, ktoré je potrebné splniť v januári 2018
Daň z motorových vozidiel
Oproti zdaňovaciemu obdobiu 2016 nedošlo v zákone o dani z motorových vozidiel k žiadnym
zmenám, ktoré by mali vplyv na daňové povinnosti ako je podávanie daňového priznania za
zdaňovacie obdobie 2017 a zaplatenie dane alebo pomernej časti dane z motorových vozidiel.
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa teda
stále podáva do 31.1. nasledujúceho roka; termín na podanie daňového priznania za rok 2017 je
31. január 2018. Do 31. januára 2018 je potrebné túto daň daňovému úradu aj zaplatiť. V prípade,
že daňovník platil počas roka 2017 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
2017 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 2018 preddavky na
daň z motorových vozidiel (mesačné alebo kvartálne).
Finančná správa SR pripravila od 1.1.2018 novinku v podobe predvyplneného daňového priznania
k dani z motorových vozidiel. Táto novinka sa týka iba tých daňovníkov, ktorí komunikujú
s finančnou správou elektronicky. Daňové priznanie nájde daňovník vo svojej schránke na portáli
finančnej správy v časti “Prijaté dokumenty“.
Predvyplnené priznanie je pomôckou pre daňovníka na podanie daňového priznania, nie je
záväzné a má pre daňovníka informatívny charakter. Daňové priznanie bude predvyplnené na
základe údajov z posledného platného daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2016, ktoré bolo
daňovému úradu podané elektronicky. V prípade využitia predvyplneného daňového priznania,
daňovník je povinný ho skontrolovať, doplniť aktuálne údaje týkajúce sa roka 2017 o ktorých
daňový úrad nemal informácie a daňové priznanie podať a to aj v prípade, ak v ňom nič
neupravoval.
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Daň z nehnuteľností
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch je potrebné do 31. januára 2018 podať daňové priznanie
k dani z nehnuteľností, ak sa subjekt v priebehu roka 2017 stal vlastníkom, správcom, nájomcom
alebo užívateľom nehnuteľnosti a táto skutočnosť trvá aj k 1. 1. 2018.
Tí daňovníci, u ktorých nedošlo v priebehu roka 2017 k žiadnym zmenám, nepodávajú žiadne
daňové priznanie a daň z nehnuteľností im vyrubí správca dane doručením platobného výmeru.
2. Zmeny vymeriavacích základov pre sociálne a zdravotné poistenie od 1.1.2018
Sociálne poistenie
Hodnota maximálneho vymeriavacieho základu pre sociálne poistenie sa zvýšila zo sumy 6.181
EUR na sumu 6.384 EUR, toto sa netýka úrazového poistenia, ktoré nemá stanovený maximálny
vymeriavací základ.
Zdravotné poistenie
Napriek tomu, že hodnota maximálneho vymeriavacieho základu pri zdravotnom poistení pri
príjmoch zo závislej činnosti bola zrušená už od 1.1.2017, pre úplnosť uvádzame:
Zdravotné odvody sa od 1.1.2017 platia z celého príjmu zo závislej činnosti. Maximálny ročný
vymeriavací základ v sume 54 720 EUR platí pre zdravotné poistenie pri príjmoch z dividend, ak sú
vyplatené v roku 2018 z hospodárskych výsledkov rokov 2011 až 2016.
3. Ochrana osobných údajov
Dňa 25.5.2018 nadobudnú účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679,
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 a nový Zákon o ochrane osobných
údajov, ktorý dňa 19.12.2017 podpísal prezident Slovenskej republiky.
Podľa týchto právnych noriem sú spracovatelia osobných údajov povinní prijať primerané opatrenia,
aby zabezpečili spracovanie osobných údajov v súlade s týmito právnymi normami. Hlavnou
súčasťou pri ochrane osobných údajov je neustále vyhodnocovanie rizík, ktoré vznikajú pri
spracovateľských operáciách, a ktoré by mohli viesť k vysokému riziku pre práva a slobody
fyzických osôb. Nové právne normy už nevyžadujú spracovanie tzv. bezpečnostného projektu,
bezpečnosť spracúvania osobných údajov bude po novom upravovať tzv. posúdenie vplyvu na
ochranu osobných údajov.
Uvedené právne normy novo definujú resp. zavádzajú nové práva dotknutých osôb (napr. právo na
informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na zabudnutie, právo na
prenosnosť, na profilovanie), riešia postavenie a povinnosti zodpovednej osoby, určujú nové
pravidlá pre určenie zodpovednej osoby, pre spracúvanie osobitných kategórií osobitných údajov,
riešia vzájomný vzťah prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a ich zodpovednosti, novo upravujú
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záznamové povinnosti, oznamovacie povinnosti v prípade porušenia ochrany osobných údajov
úradu aj dotknutej osobe a s tým súvisiace lehoty (72 hodín) atď.
Za porušenie právnych noriem platných od 25.5.2018 môže byť udelená pokuta až do výšky 20
Mio EUR.

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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