
Nárok na daòový bonus na zaplatené úroky vzniká poèas
piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch, po−
ènúc mesiacom, v ktorom sa zaèalo úroèenie úveru na býva−
nie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere
na bývanie.
Daòovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške
50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaòovacom ob−
dobí, najviac však do výšky 400 € za rok.
Daòový bonus na zaplatené úroky mo�no uplatni� najviac do
výšky dane vypoèítanej za príslušné zdaòovacie obdobie
pod¾a tohto zákona zní�enej o daòový bonus pod¾a § 33. Ak
suma dane zní�enej o daòový bonus pod¾a § 33 vypoèítaná
za príslušné zdaòovacie obdobie je ni�šia ako suma uplatòo−
vaného daòového bonusu na zaplatené úroky, daòovník,
ktorý podáva daòové priznanie, po�iada správcu dane o vy−
platenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daòového bo−
nusu na zaplatené úroky a sumou dane vypoèítanou za prí−
slušné zdaòovacie obdobie zní�enej o daòový bonus pod¾a
§ 33.

Preddavky na daò – v období od prvého dòa nasledujúceho
po uplynutí lehoty na podanie daòového priznania za pred−
chádzajúce zdaòovacie obdobie do posledného dòa lehoty
na podanie daòového priznania v nasledujúcom zdaòovacom
období – platí daòovník, ktorého posledná známa daòová po−
vinnos� presiahla 2 500 €. Posledná známa daòová povinnos�
sa vypoèíta z posledného daòového priznania takto:

– nezdanite¾ná èas� ZD pod¾a § 11 ods. 2 písm. a) ZDP plat−
ná v zdaòovacom období, na ktoré sú platené preddavky
na daò

x sadzba dane pod¾a § 15 ZDP platná v zdaòovacom obdo−
bí, na ktoré sú platené preddavky na daò

= daò
– daòový bonus
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presiahla 2 500 €

a nepresiahla
16 600 €

štvr�rok/do konca
ka�dého kalendárne−
ho štvr�roka

1/4 poslednej známej
daòovej povinnosti

presiahla 16 600 € mesiac/do konca
ka�dého kalendárne−
ho mesiaca

1/12 poslednej zná−
mej daòovej povin−
nosti

Daòovník, ktorého ZD tvorí súèet ÈZD z príjmov pod¾a § 5 a
§ 6, neplatí preddavky na daò, ak ÈZD z príjmov pod¾a § 5
tvorí viac ako 50 % zo súètu ÈZD pod¾a § 5 a § 6. Ak ÈZD
z príjmov zo závislej èinnosti tvorí 50 % a menej, preddavky
na daò sa platia v poloviènej výške.
V odôvodnených prípadoch mô�e správca dane na �iados�
daòovníka urèi� preddavky inak, ak suma preddavkov nezod−
povedá predpokladanej výške dane, na ktorú sú platené. Ak
daòovník skonèil podnikanie, inú samostatnú zárobkovú èin−
nos�, prenájom a výkon závislej èinnosti nie je povinný plati�
preddavky na daò, a to od platby preddavku, ktorá je splatná
po dni, v ktorom došlo k zmene rozhodujúcich skutoèností;
tieto skutoènosti oznámi daòovník správcovi dane.
Preddavky na daò ktorý poberal v pred−
chádzajúcom zdaòovacom období len príjmy uvedené v § 7
ZDP alebo § 8 ZDP, alebo príjmy, z ktorých sa daò vyberá
zrá�kou pod¾a § 43 ZDP, alebo príjmy zo závislej èinnosti,
ktoré sú zdaòované preddavkovo pod¾a § 35 ZDP, prièom
mô�e ís� aj o kombináciu takýchto príjmov.
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materskej úètovnej jednotky a správa audítora sa zverejòu−
jú pod¾a právne záväzných aktov Európskej únie,

d) dcérska úètovná jednotka uvádza v poznámkach k indivi−
duálnej úètovnej závierke názov a sídlo materskej úètovnej
jednotky zostavujúcej konsolidovanú úètovnú závierku
uvedenú v písmene a) a pouká�e na to, �e bola od povin−
nosti oslobodená.

Toto oslobodenie sa nevz�ahuje na materskú úètovnú jed−
notku, ktorá emitovala cenné papiere a tieto cenné papiere
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu èlenského
štátu alebo štátu Európskeho hospodárskeho priestoru.
Konsolidovaná úètovná závierka musí by� overená audítorom.

Zverejòovanie údajov z úètovnej závierky

Úètovná jednotka je povinná ulo�i� v registri, ktorý je infor−
maèným systémom verejnej správy a spravuje ho MF SR
(prevádzkovate¾om registra je rozpoètová organizácia minis−
terstva DataCentrum), nasledovné dokumenty:

a) riadne individuálne úètovné závierky,
b) mimoriadne individuálne úètovné závierky,
c) riadne konsolidované úètovné závierky,
d) mimoriadne konsolidované úètovné závierky,
e) súhrnné úètovné závierky verejnej správy,
f) výkazy vybraných údajov z úètovných závierok pod¾a § 17a

a 22 ZoU,
g) správy audítorov,
h) individuálne výroèné správy,
i) konsolidované výroèné správy,
j) roèné finanèné správy emitenta cenných papierov pod¾a

§ 34 zákona è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov
v znení neskorších predpisov,

k) oznámenie o dátume schválenia úètovnej závierky.

Úètovná jednotka ukladá riadnu individuálnu úètovnú závier−
ku a mimoriadnu individuálnu úètovnú závierku v registri naj−
neskôr do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa úètovná
závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
Úètovná jednotka, na ktorú sa vz�ahuje povinnos� zostavova�
riadnu konsolidovanú úètovnú závierku alebo mimoriadnu
konsolidovanú úètovnú závierku pod¾a § 22 alebo § 22a ZoÚ,
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zástupcami zamestnancov. Základný pracovný èas je èaso−
vý úsek, v ktorom je zamestnanec povinný by� na pracovisku.
Volite¾ný pracovný èas je èasový úsek, v ktorom je zamestna−
nec povinný by� na pracovisku v takom rozsahu, aby odpra−
coval prevádzkový èas. Prevádzkový èas je celkový pracov−
ný èas, ktorý je zamestnanec povinný odpracova� v pru�nom
pracovnom období urèenom zamestnávate¾om. Pru�né pra−
covné obdobie sa uplatní ako pracovný deò, pracovný tý�−
deò, štvortý�dòové pracovné obdobie alebo iné pracovné
obdobie. Då�ka pracovnej zmeny pri uplatnení pru�ného pra−
covného èasu mô�e by� najviac 12 hodín. Pru�ný pracovný
èas sa neuplatní, ak zamestnávate¾ vyšle zamestnanca na
pracovnú cestu. Zamestnávate¾ na tento úèel urèí pevný za−
èiatok a koniec pracovnej zmeny.

Dovolenka
Druh

dovolenky Kto má nárok Výmera dovolenky

dovolenka za
kalendárny
rok

zamestnanec, ktorý po−
èas nepretr�itého trva−
nia pracovného
pomeru k tomu istému
zamestnávate¾ovi vyko−
nával u neho prácu as−
poò 60 dní
v kalendárnom roku

– základná výmera dovo−
lenky je najmenej
4 tý�dne

– najmenej 5 tý�dòov
u zamestnanca, ktorý
do konca kalendárneho
roka dovàši  najmenej
33 rokov veku

– najmenej 8 tý�dòov
v kalendárnom roku
u uèite¾ov vrátane riadi−
te¾ov škôl a ich zástup−
cov, uèite¾ov materských
škôl vrátane riadite¾ov
týchto škôl a ich zástup−
cov, asistentov uèite¾ov,
majstrov odbornej vý−
chovy trénera športovej
školy, trénera športovej
triedy, korepetítora, za−
hranièného lektora,
a vychovávate¾ov
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Najvýznamnejšie zmeny

Od 1. januára 2019 sa opä� upravujú sadzby poistného pla−
teného do zdravotných pois�ovní a Sociálnej pois�ovne.
Z dôvodu medziroènej zmeny priemernej mzdy v hospodár−
stve SR z 912 eur (za rok 2016) na 954 eur (za rok 2017) sa
mení najmä výška minimálnych a maximálnych vymeriava−
cích základov a tým aj výška minimálnych a maximálnych
poistných odvodov.

Od 1. januára 2019 sa zvyšuje minimálny aj maximálny vyme−
riavací základ.

(zvýšenie zo 456,00 eur). Suma poistného vypo−
èítaná z tohto nového minimálneho vymeriavacieho základu
pre povinne poistenú samostatne zárobkovo èinnú osobu
(SZÈO) je (zvýšenie zo 151,16 eura).

(zvýše−
nie zo 6 384,00 eur), a to pre všetky fondy sociálneho poiste−
nia – nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poiste−
nie v nezamestnanosti, garanèné poistenie, rezervný fond
solidarity (s výnimkou úrazového poistenia). Suma poistného
vypoèítaná z tohto vymeriavacieho základu pre povinne po−
istenú SZÈO je (zvýšenie z 2 116,29 eura).
Minimálny aj maximálny vymeriavací základ sa vz�ahuje na
obdobie od januára 2019. Sociálna pois�ovòa tieto zmeny
oznamuje �ivnostníkom a ostatným SZÈO listom; oznámenie
dostanú v januári 2019.
Poistné z týchto nových vymeriavacích základov za január
2019 zaplatia do 8. februára 2019 tie SZÈO, ktoré do 31. de−
cembra 2018 platili poistné z minimálneho vymeriavacieho
platného do 31. decembra 2018 (456,00 eur) alebo zo sku−
toène dosiahnutého vymeriavacieho základu v rozpätí od
456,01 eura do 476,99 eura. Tie SZÈO, ktorých skutoène do−
siahnutý vymeriavací základ je urèený v rozpätí od maximál−
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neho vymeriavacieho základu platného do 31. decembra
2018 (6 384,00 eur) do výšky nového maximálneho vymeria−
vacieho základu 6 678,00 eur, platia poistné zo skutoène
dosiahnutého vymeriavacieho základu v uvedenom rozpätí.
Platí to aj pre dobrovo¾ne poistenú osobu, ktorá si urèila mini−
málny vymeriavací základ platný do 31. decembra 2018 ale−
bo si vymeriavací základ urèila v rozpätí súm od 456,01 eura
do 476,99 eura, t. j. od 1. januára 2019 platí poistné z nového
minimálneho vymeriavacieho základu 477,00 eur.

Novela zákona o sociálnom poistení predl�uje u profesionál−
nych športovcov termín na platenie poistného a prihlásenie
do registra Sociálnej pois�ovne. Ide o tých športovcov, ktorí
vykonávajú èinnos� na základe zmluvy o profesionálnom vy−
konávaní športu. Pôvodne mal takýto športovec výnimku
z platenia poistného na sociálne poistenie do 31. decembra
2018, novelou zákona sa tento termín posunul o ïalšie tri
roky, t. j. na 31. decembra 2021.
Ak má teda športovec so športovou organizáciou uzatvorenú
zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu pod¾a § 35 zá−
kona o športe, profesionálny športovec na základe tejto
zmluvy nemá postavenie zamestnanca na úèely sociálneho
poistenia do 31. decembra 2021, a preto ho zamestnávate¾
do uvedeného dátumu neprihlasuje do Sociálnej pois�ovne
ako zamestnanca a neplatí a neodvádza za neho ani poistné
na sociálne poistenie.

Sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie (II. pilier) sa od roku 2019 zvýši na 4,75 % z vymeria−
vacieho základu. Sadzba sa ka�doroène zvyšuje o 0,25 % a
bude stúpa� a� do roku 2024, kedy dosiahne 6 % z vymeria−
vacieho základu. Poistencom, ktorí sú sporite¾mi v II. pilieri,
sa výška odvodov do I. piliera bude v danom období adek−
vátne zni�ova� tak, aby odvody do I. a II. piliera v�dy v súète
dosahovali 18 %.

295

Najvýznamnejšie zmeny



Pomoc v hmotnej núdzi

Hmotná núdza je stav, keï príjem èlenov domácnosti nedosahu−
je sumy �ivotného minima a èlenovia domácnosti si nevedia ale−
bo nemô�u prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného
práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpeèi� príjem alebo
zvýši� príjem.

Dávka,
resp.

príspevok
Popis Výška

dávka na zabezpeèenie zá−
kladných �ivotných
podmienok

– u jednotlivca 61,60 €

mesaène
– u jednotlivca s die�a�om ale−

bo najviac so štyrmi de�mi
117,20 € mesaène

– dvojice bez detí 107,10 € me−
saène

– u dvojice s die�a�om alebo naj−
viac so štyrmi de�mi 160,40 €

mesaène
– u jednotlivca s viac ako štyr−

mi de�mi 171,20 €

mesaène
– u dvojice s viac ako štyrmi

de�mi 216,10 € mesaène
dávka sa zni�uje o sumu 61,60 €

za ka�dého plnoletého èlena do−
mácnosti, ktorý nie je v právnom
vz�ahu, ktorý zakladá nárok na
príjem zo závislej èinnosti, a ne−
zúèastní sa na základe písomnej
dohody medzi úradom a obcou,
rozpoètovou organizáciou alebo
príspevkovou organizáciou, kto−
rej zriaïovate¾om je obec, alebo
právnickou osobou so sídlom na
území Slovenskej republiky, kto−
rá organizuje alebo sprostredkú−
va dobrovo¾nícku èinnos� pre inú
osobu s jej súhlasom v jej pro−
spech alebo vo verejný pro−
spech v rozsahu 32 hodín me−
saène na vykonávaní
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Nepriame dane

Èlenské štáty si ponechali právo upravova� svoju daòovú po−
litiku samostatne. Aby nebolo vytvorenie spoloèného trhu na−
rušované rozdielnymi daòovými systémami a pravidlami,
udelili èlenské štáty èlánkom 113 ZFEU (Zmluvy o fungovaní
EÚ) splnomocnenie k harmonizácii nepriamych daní, tým je
autonómia jednotlivých štátov obmedzená len do tej miery,
ktorá je potrebná na dosiahnutie cie¾ov EÚ.

28. 11. 2006
Vyk.1: 1. 1. 2008

4. 10. 2017
Doteraz
neschválený

30. 1. 2018

(pozri ïalej
jednotlivé
opatrenia)

Prepracovaná Šiesta
smernica o DPH 77/388/EHS vrátane všetkých
novelizácií.
Kontext:
Návrh Smernice KOM(2017)569, ktorým sa
mení Smernica 2006/112/ES o harmonizácii a
zjednodušení urèitých predpisov v oblasti DPH
a zavedení koneèného systému zdaòovania
medzi èlenskými štátmi EÚ.
BREXIT: Oznámenie KOM – Vystúpenie Spoje−
ného krá¾ovstva a pravidlá EÚ v oblasti ciel
a nepriamych daní
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