Spravodajca 01/2019
V tomto Spravodajcovi Vás chceme oboznámiť s najdôležitejšími povinnosťami, ktoré je
potrebné splniť do konca januára 2019 a informovať o zmenách týkajúcich sa vymeriavacích
základov sociálneho a zdravotného poistenia od 1.1.2019. Súčasne upozorníme na niektoré
zmeny týkajúce sa dani z príjmov, ktoré sú platné od 1.1.2019 a boli prijaté koncom roka 2018
a na zmeny týkajúce sa používania elektronickej registračnej pokladnice.
1. Povinnosti daňových subjektov, ktoré je potrebné splniť v januári 2019
Daň z motorových vozidiel
Oproti zdaňovaciemu obdobiu 2017 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 2018 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 2018 je
31. január 2019. Do 31. januára 2019 je potrebné túto daň daňovému úradu aj zaplatiť. V prípade,
že daňovník platil počas roka 2018 preddavky, do konca januára doplatí rozdiel dane. 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 2018 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 nevzniká povinnosť platiť počas roku 2019 preddavky na
daň z motorových vozidiel (mesačné alebo kvartálne).
Predvyplnené daňové priznanie za rok 2018 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 2017, ktoré bolo
daňovému úradu podané elektronicky. V prípade využitia predvyplneného daňového priznania,
daňovník je povinný ho skontrolovať, doplniť aktuálne údaje týkajúce sa roka 2018 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 2019 podať daňové priznanie
k dani z nehnuteľností, ak sa subjekt v priebehu roka 2018 stal vlastníkom, správcom, nájomcom
alebo užívateľom nehnuteľnosti a táto skutočnosť trvá aj k 1. 1. 2019.
Tí daňovníci, u ktorých nedošlo v priebehu roka 2018 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 1.1.2019
Sociálne poistenie

Hodnota maximálneho vymeriavacieho základu pre sociálne poistenie sa zvýšila zo sumy
6.384 EUR na sumu 6.678 EUR, toto sa netýka úrazového poistenia, ktoré nemá stanovený
maximálny vymeriavací základ.
Zdravotné poistenie
Zdravotné odvody sa od 1.1.2017 platia z celého príjmu zo závislej činnosti. Maximálny ročný
vymeriavací základ v sume 57 240 EUR platí pre zdravotné poistenie pri príjmoch z dividend, ak sú
vyplatené v roku 2019 z hospodárskych výsledkov rokov 2011 až 2016.
3. Daň z príjmov
Príspevok na rekreáciu zamestnancov a rekreačné poukazy
Od 1.1.2019 bude zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, povinný
poskytnúť zamestnancovi, ktorý je u tohto zamestnávateľa zamestnaný dlhšie ako 24 mesiacov,
príspevok na rekreáciu, ak o to zamestnanec požiada. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi
príspevok vo výške 55% výdavkov na rekreáciu, maximálne 275 EUR za kalendárny rok.
Príspevok na rekreáciu môže byť zamestnancovi poskytnutý buď vo forme preplatenia
skutočných výdavkov na rekreáciu alebo vo forme rekreačného poukazu, ktorý by mal byť
organizovaný podobne ako stravné lístky.
Príspevok na rekreáciu, ktorý spĺňa zákonné požiadavky je u zamestnanca oslobodený od dane
z príjmov (a tým aj od sociálneho a zdravotného poistenia) a u zamestnávateľa je daňovým
výdavkom.
V prípade zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov je príspevok na
rekreáciu dobrovoľný.
Príspevok na rekreáciu nad rozsah, ktorý určuje Zákonník práce, je možné použiť sociálny fond.
V prípade, ak si zamestnanec uplatní u svojho zamestnávateľa príspevok na rekreáciu za pobyt
v kúpeľoch, nie je možné, aby si uplatnil aj nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú
starostlivosť. Nie je teda možné využiť obe výhody na ten istý kúpeľný pobyt.
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Daňový bonus na dieťa v roku 2019
Od 1.apríla 2019 sa zvyšuje daňový bonus na každé vyživované dieťa vo veku do 6 rokov na
dvojnásobok, teda z 22,17 EUR na 44,34 EUR za mesiac. Zvýšený daňový bonus sa uplatní
poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.
Oslobodenie príjmov pri nepeňažnom plnení pri poskytnutí ubytovania
Novelou zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa
novelizoval aj zákon o dani z príjmu. Novelou sa rozšíril okruh príjmov zo závislej činnosti
oslobodených od dane. Doplnené bolo oslobodenie zamestnaneckého benefitu poskytnutého
zamestnávateľom vo forme bezplatného ubytovania zamestnanca za podmienky, že
zamestnávateľom je výrobná firma s viaczmennou prevádzkou, oslobodenie bude maximálne 60
EUR mesačne, a ubytovaný bude zamestnanec zamestnaný v riadnom pracovnom pomere.
Náklady na ubytovanie u zamestnávateľa budú uznané ako daňový výdavok v plnom rozsahu.
Cez prechodné ustanovenie sa upravilo, že oslobodenie sa bude týkať spätne aj roku 2018.
Oslobodenie je možné uplatniť buď cez ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti alebo cez
podanie daňového priznania dane z príjmov FO za rok 2018. Sociálne poistenie sa spätne
upravovať nebude.
4. Elektronická registračná pokladnica
Novela zákona 289/2008 Z.z. zavádza na účely evidencie prijatých tržieb povinnosť používať
tzv. pokladnicu e-kasa klient, ktorá bude prepojená so systémami finančnej správy, tzv. systém
e-kasa.
Podnikateľ, ktorý už používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu môže
dobrovoľne používať e-kasu najskôr od 1. apríla 2019. Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť
evidovať tržby cez registračnú pokladnicu prvýkrát od 1. apríla 2019, je povinný používať
pokladnicu e-kasa klient už od 1. apríla 2019. Všetci ostatní podnikatelia sú povinní zaviesť
používanie e-kasy najneskôr od 1. júla 2019.
Systém e-kasa bude pripojený na centrálnu databázu finančnej správy, zasielanie údajov bude
možné tak v reálnom čase, ako aj v off-line režime.
Systém e-kasa umožní finančnej správe vykonávať prehľad a triedenie získaných dát a ich
využitie na účely daňovej kontroly.

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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