
Všetky prepoèty pod¾a zákona o dani z príjmov sa vykonajú
s presnos�ou na dve desatinné miesta, prièom druhá èíslica
za desatinnou èiarkou sa upraví pod¾a èíslic, ktoré nasledujú
po nej, tak, �e
a)zaokrúh¾ovaná èíslica, po ktorej nasleduje èíslica menšia

ako pä�, zostáva bez zmeny,
b)zaokrúh¾ovaná èíslica, po ktorej nasleduje èíslica pä� alebo

èíslica väèšia ako pä�, sa zväèšuje o jednu.

Èíslo Názov Finanèný
spravodajca

MF/014711/2019−721 Oznámenie MF SR o urèení
vzorov tlaèív pod¾a zákona
è. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskor−
ších predpisov v súvislosti
s príjmami zo závislej èin−
nosti

Príspevok
è. 14

MF/013624/2019−721 Opatrenie MF SR z 22. au−
gusta 2019, ktorým sa mení
a dopåòa opatrenie MF SR
z 8. novembra 2018
è. MF/010685/2018−721,
ktorým sa ustanovujú vzory
tlaèív daòových priznaní
k dani z príjmov

Príspevok
è. 15

MF/014886/2019−721 Oznámenie MF SR o vydaní
pouèení na vyplnenie daòo−
vých priznaní k dani z príj−
mov

MF/015139/2019−721 Oznámenie MF SR o vydaní
vzorov potvrdení o podaní
daòového priznania k dani
z príjmov

Príspevok
è. 17

MF/018885/2019−721 Oznámenie MF SR o vydaní
opravy k pouèeniu na vypl−
nenie daòového priznania
k dani z príjmov právnickej
osoby

Príspevok
è. 22
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MF/011498/2020−721 Oznámenie MF SR o vydaní
doplnenia k pouèeniu na
vyplnenie daòového prizna−
nia k dani z príjmov fyzickej
osoby – typ B a k pouèeniu
na vyplnenie daòového pri−
znania k dani z príjmov
právnickej osoby

Príspevok è. 8

MF/017128/2020−721 Oznámenie MF SR o vydaní
pouèenia k daòovému pri−
znaniu dane z príjmov práv−
nickej osoby

Príspevok
è. 14

MF/020519/2020−721 Oznámenie MF SR o vydaní
vzorov tlaèív daòových pri−
znaní k dani z príjmov

Príspevok
è. 22

MF/020521/2020−721 Oznámenie MF SR o vydaní
pouèení na vyplnenie daòo−
vých priznaní k dani z príj−
mov

Príspevok
è. 23

MF/020527/2020−721 Oznámenie MF SR o vydaní
vzorov potvrdení o podaní
daòového priznania k dani
z príjmov

Príspevok
è. 24

MF/015679/2020−721 Oznámenie Ministerstva fi−
nancií Slovenskej republiky
o urèení vzorov tlaèív pod¾a
zákona è. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení ne−
skorších predpisov v súvis−
losti s príjmami zo závislej
èinnosti

Príspevok
è. 33

Daòové odpisy

V prvom roku odpisovania zaradí daòovník hmotný majetok
v triedení pod¾a kódu štatistickej klasifikácie produktov pod¾a
èinností (CPA) vydanej Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorý je rozhodujú−
ci na zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny a
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Miestom nadobudnutia tovaru z iného èlenského štátu je

Ak
nadobúdate¾ tovaru objedná tovar pod identifikaèným èíslom
pre daò, ktoré mu pridelil èlenský štát iný, ako je èlenský štát,
v ktorom sa skonèí odoslanie alebo preprava tovaru, za
miesto nadobudnutia tovaru z iného èlenského štátu sa po−
va�uje èlenský štát, ktorý nadobúdate¾ovi pridelil identifikaè−
né èíslo pre daò, ak nadobúdate¾ nepreuká�e, �e toto
nadobudnutie bolo predmetom dane v èlenskom štáte, v kto−
rom sa skonèilo odoslanie alebo preprava tovaru.

Miestom nadobudnutia tovaru z iného èlenského štátu pri
trojstrannom obchode je

– sa na obchode zúèastòujú tri osoby a predmetom obcho−
du je dodanie toho istého tovaru, ktorý je odoslaný alebo
prepravený priamo od prvého dodávate¾a k druhému od−
berate¾ovi z jedného èlenského štátu do iného èlenského
štátu,

– osoby zúèastnené na obchode sú identifikované pre daò
v troch rôznych èlenských štátoch,

– prvý odberate¾ nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzka−
reò, bydlisko alebo sa obvykle nezdr�iava v èlenskom štáte
druhého odberate¾a a voèi prvému dodávate¾ovi a druhému
odberate¾ovi pou�ije rovnaké identifikaèné èíslo pre daò,

– tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávate¾ alebo prvý od−
berate¾, alebo iná osoba na ich úèet z èlenského štátu iné−
ho ako je èlenský štát identifikácie prvého odberate¾a do
èlenského štátu druhého odberate¾a,

– druhý odberate¾ pou�ije identifikaèné èíslo pre daò pridele−
né èlenským štátom, v ktorom sa odoslanie alebo prepra−
va tovaru skonèí, a

– druhý odberate¾ je osobou povinnou plati� daò.

150

DANE



Zdanite¾ný
obchod

Deò vzniku daòovej
povinnosti

dodanie tovaru dòom dodania tovaru1

dodanie slu�by, vrátane cezhraniè−
ných slu�ieb (slu�by dodala zdani−
te¾ná osoba z iného èlenského
štátu alebo z tretieho štátu a oso−
bou povinnou plati� daò v tuzem−
sku je príjemca slu�by pod¾a § 69
ods. 2 a� 3 ZoDPH) – okrem ni�šie
uvedeného dodania slu�ieb

dòom dodania slu�by

dodanie tovaru alebo slu�by usku−
toèòované èiastkovo alebo opako−
vane poèas trvania zmluvy –
neplatí pre ni�šie uvedené opako−
vané zdanite¾né obchody

– najneskôr posledným dòom
obdobia na ktoré sa platba
za opakovaný alebo èiast−
kovo dodávaný tovar alebo
slu�bu vz�ahuje

dodanie tovaru alebo slu�by usku−
toèòované èiastkovo alebo opako−
vane poèas trvania zmluvy,
s platbou dohodnutou za obdobie
dlhšie ako 12 kalendárnych mesia−
cov – neplatí pre ni�šie uvedené
opakované zdanite¾né obchody

– posledným dòom ka�dého
12. kalendárneho mesiaca,
a� kým sa dodanie tovaru
alebo slu�by neskonèí

úhrada za presne dodané mno�stvo
elektriny, plynu, vody a tepla po�a−
dovaná za ka�dé obdobie opakova−
ne poskytovaného nájmu nehnute¾−
nosti popri nájomnom osobitne

– dòom vyhotovenia faktúry,
ktorou platite¾ po�aduje
platbu za tieto tovary

dodanie slu�by uskutoèòované
èiastkovo alebo opakovane poèas
trvania zmluvy, s platbou dohodnu−
tou za obdobie dlhšie ako 12 ka−
lendárnych mesiacov – dodané
zdanite¾nou osobou z iného èlen−
ského štátu alebo z tretieho štátu,
pri ktorej sa miesto dodania urèuje
pod¾a § 15 ods.1 a osobou povin−
nou plati� daò v tuzemsku je prí−
jemca slu�by

– posledným dòom ka�dého
kalendárneho roka
(31.12.YYYY) a� kým sa do−
danie slu�by neskonèí
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Termín V ktorých prípadoch

do 25 dní po skonèení
zdaòovacieho obdobia,
t. j. v roku 2021
do 26. 4. za 1. štvr�rok,
do 26. 7. za 2. štvr�rok,
do 25. 10. za 3. štvr�rok,
do 25. 1. 2022 za 4. štvr�rok

ak je zdaòovacím obdobím platite¾a
kalendárny štvr�rok1

do 25 dní po skonèení zda−
òovacieho obdobia, t. j.
v roku 2021
do 25. 2. za január,
do 25. 3. za február,
do 26. 4. za marec,
do 25. 5. za apríl,
do 25. 6. za máj,
do 26. 7. za jún,
do 25. 8. za júl,
do 27. 9. za august,
do 25. 10. za september,
do 25. 11. za október,
do 27. 12. za november,
do 25. 1. 2022 za december

ak je zdaòovacím obdobím platite¾a
kalendárny mesiac1

do 25 dní po skonèení zda−
òovacieho obdobia

ak ide o iné zdaòovacie obdobie,
ne� kalendárny mesiac alebo kalen−
dárny štvr�rok v prípade konkurzu
a vyrovnania1

do 25 dní po skonèení ka−
lendárneho mesiaca, v kto−
rom vznikla daòová
povinnos�

ak osobe, ktorá nie je platite¾om,
vznikne povinnos� plati� daò, ak
v zdaòovacom období dodal tovar
oslobodený od dane pod¾a § 43 ale−
bo § 47, dodal tovar pod¾a § 45, na−
dobudol tovar s oslobodením od
dane pod¾a § 44 alebo ak uplatòuje
odpoèítanie dane

do 7 dní od nadobudnutia
nového dopravného pro−
striedku

ak ide o osobu, ktorá nie je registro−
vaná pre daò pod¾a § 4 a� § 7
ZoDPH, pri nadobudnutí nového
dopravného prostriedku z iného
èlenského štátu
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Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzavreté s niektorý−
mi štátmi sú modifikované prostredníctvom Mnohostranné−
ho dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúša−
nia základov dane a presunov zisku súvisiacich s daòovými
zmluvami – Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí a eu−
rópskych zále�itostí Slovenskej republiky è. 339/2018 Z. z.
(ïalej len „MLI“), ktorý pre Slovenskú republiku nadobudol
platnos� 1. januára 2019. Keï�e MLI modifikuje notifikované
dvojstranné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorých
je Slovenská republika zmluvnou stranou, v zmysle výhrad
a oznámení uplatnených pri ratifikácii, vplyv na jednotlivé
zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia v zmysle výhrad
a oznámení oboch zmluvných strán sa v záujme zabezpeèe−
nia väèšej istoty uverejòujú samostatnými oznámeniami MZV
a EZ SR.
Aktuálny status k modifikácii relevantných zmlúv o zamedze−
ní dvojitého zdanenia uvádzame v tabu¾ke:

Zmluvný štát Úèinnos� Èíslo oznámenia
(Z. z.)

1. Austrália 1.1.2019 408/2018

2. Belgicko 1.10.2019 487/2019

3. Bosna a Hercegovina 1.1.2021 327/2020

4. Cyprus 1.5.2020 81/2020

5. Èeská republika 1.9.2020 230/2020

6. Dánsko 1.1.2020 481/2019

7. Fínsko 1.12.2019 255/2019

8. Francúzsko 1.1.2019 405/2018

9. Gruzínsko 1.1.2020 256/2019

10. Holandsko 1.7.2019 486/2019

11. India 1.1.2020 484/2019

12. Indonézia 1.1.2021 11/2021

13. Island 1.1.2020 483/2019

14. Izrael 1.1.2019 414/2018

15. Írsko 1.11.2019 257/2019

16. Japonsko 1.1.2019 406/2018

17. Kanada 1.12.2019 482/2019

18. Kazachstan 1.1.2021 239/2020

19. Kórea 1.9.2020 231/2020



alebo v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného po−
meru dohodnú� odchylne od ZoCN podmienky na poskyto−
vanie stravného, ako aj ni�šie sumy stravného, najviac však
o 5 % z ustanovenej sumy stravného.
Ak zamestnávate¾ vyslaním na pracovnú cestu, ktorá trvá me−
nej ako 5 hodín, neumo�ní zamestnancovi stravova� sa zvy−
èajným spôsobom, mô�e mu poskytnú� stravné a� do sumy
stravného ustanovenej pre èasové pásmo 5 a� 12 hodín ale−
bo zabezpeèi� bezplatné stravovanie.

Právny
predpis

Stravné
platí od

Trvanie pracovnej cesty
v hodinách

5 a� 12 12 a� 18 nad 18

è. 467/2003 Z. z. 1. 12. 2003 80 Sk 122 Sk 188 Sk

è. 615/2005 Z. z. 1. 1. 2006 89 Sk 135 Sk 208 Sk

è. 180/2008 Z. z. 1. 6. 2008 98 Sk 149 Sk 230 Sk

è. 621/2008 Z. z. 1. 1. 2009 3,30 € 5 € 7,70 €

è. 110/2009 Z. z. 1. 4. 2009 3,60 € 5,40 € 8,30 €

è. 533/2010 Z. z. 1. 1. 2011 3,80 € 5,70 € 8,80 €

è. 248/2012 Z.z. 1. 9. 2012 4,00 € 6,00 € 9,30 €

è. 296/2014 Z. z. 1. 11. 2014 4,20 € 6,30 € 9,80 €

è. 309/2016 Z. z. 1. 12. 2016 4,50 € 6,70 € 10,30 €

è. 148/2018 Z. z. 1. 6. 2018 4,80 € 7,10 € 10,90 €

è. 176/2019 Z. z. 1. 7. 2019 5,10 € 7,60 € 11,60 €

Pri zahraniènej pracovnej ceste zamestnancovi patrí za
ka�dý kalendárny deò zahraniènej pracovnej cesty za pod−
mienok ustanovených ZoCN stravné v eurách alebo v cudzej
mene. Stravné je ustanovené v závislosti od èasu trvania
zahraniènej pracovnej cesty mimo územia SR v kalendárnom
dni, prièom èas trvania zahraniènej pracovnej cesty mimo
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Stupeò
Koeficient
minimálnej

mzdy

Minimálna
mzda

mesaèná

Minimálna
mzda

hodinová

1 1,0 623 € 3,58 €

2 1,2 739 € 4,247 €

3 1,4 855 € 4,914 €

4 1,6 971 € 5,580 €

5 1,8 1 087 € 6,247 €

6 2,0 1 203 € 6,914 €

Pri ustanovení tý�denného pracovného èasu na menej ako
40 hodín sa hodinové sumy minimálnych mzdových nárokov
úmerne zvýšia.
Suma minimálneho mzdového nároku ustanoveného v € na
hodinu sa zaokrúh¾uje na tri desatinné miesta. Suma mini−
málneho mzdového nároku ustanoveného v € za mesiac sa
zaokrúh¾uje na najbli�ších 10 eurocentov.

Charakteristiky stupòov nároènosti
pracovných miest

Stupeò nároènosti práce 1.:
– výkon pomocných, prípravných alebo manipulaèných

prác pod¾a presných postupov a pokynov.
Stupeò nároènosti práce 2.:
– výkon ucelených obslu�ných rutinných prác alebo odbor−

ných rutinných kontrolovate¾ných prác pod¾a daných po−
stupov alebo prevádzkových re�imov, alebo prác spoje−
ných s hmotnou zodpovednos�ou,

– výkon jednoduchých remeselných prác; výkon opakova−
ných, kontrolovate¾ných prác administratívnych, hospo−
dársko−správnych, prevádzkovo−technických alebo eko−
nomických pod¾a pokynov alebo ustanovených postupov,

– výkon sanitárnych pracovných èinností v zdravotníctve.
Stupeò nároènosti práce 3.:
– výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odbor−

ných prác alebo samostatné zabezpeèovanie menej zlo�i−
tých agend,
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Najvýznamnejšie zmeny

Od 1. januára 2021 sa opä� upravujú sadzby poistného pla−
teného do zdravotných pois�ovní a do Sociálnej pois�ovne.
Z dôvodu medziroènej zmeny priemernej mzdy v hospodár−
stve SR z 1 013 eur (za rok 2018) na 1 092 eur (za rok 2019)
sa mení najmä výška minimálnych a maximálnych vymeria−
vacích základov a tým aj výška minimálnych a maximálnych
poistných odvodov.

Nový minimálny vymeriavací základ za obdobie od
1. januára 2021 do 31. decembra 2021 je urèený pre povinne
poistenú samostatne zárobkovo èinnú osobu (SZÈO) a dob−
rovo¾ne poistenú osobu vo výške 50 % jednej dvanástiny vše−
obecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý
dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí
poistné na sociálne poistenie, t. j. Minimálny vyme−
riavací základ pre zamestnanca u� s úèinnos�ou od 1. janu−
ára 2010 na úèely sociálneho poistenia nie je upravený, av−
šak zamestnávate¾ má naïalej pod¾a pracovnoprávnych
predpisov povinnos� odmeòova� zamestnanca v súlade s
ustanoveniami zákona o minimálnej mzde. Výška poistného
vypoèítaná z tohto vymeriavacieho základu pre povinne po−
istenú samostatne zárobkovo èinnú osobu (SZÈO) bude me−
saène
Nový maximálny vymeriavací základ na rok 2021 bude
7 644 eur. Poistné vypoèítané z tohto vymeriavacieho zákla−
du pre povinne poistenú SZÈO bude
Èo sa týka zdravotného poistenia, ak poèas roka 2020 SZÈO
platili preddavok na zdravotné poistenie vo výške 70,91 eura
(v prípade osoby so zdravotným postihnutím polovicu z tejto
sumy), od 1. januára 2021 budú plati� mesaèný preddavok
najmenej 76,44 eura. Osoby so zdravotným postihnutím
budú plati� najmenej polovicu z tejto sumy, èi�e minimálne
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– 55 % z rozdielu medzi pomernou èas�ou mesaèného VZ
(pomerná èas� mesaèného VZ na urèenie výšky vyrovná−
vacej dávky je 30,4167−násobok denného VZ pripadajúci
na poèet kalendárnych dní, v ktorom mala zamestnanky−
òa po preradení na inú prácu príjem, ktorý sa pova�uje
za VZ zamestnanca pre platenie poistného) a VZ, z ktorého
zamestnankyòa platí poistné na nemocenské poistenie
v jednotlivých kalendárnych mesiacoch po preradení na
inú prácu, ak zamestnankyòa v kalendárnom mesiaci, za
ktorý má nárok na vyrovnávaciu dávku, nevykonávala po−
èas celého kalendárneho mesiaca prácu, za ktorú má prí−
jem, ktorý sa pova�uje za VZ pre platenie poistného,

– za kalendárny mesiac (aj vtedy, ak zamestnankyòa bola
preradená na inú prácu alebo sa preradenie skonèilo po−
èas kalendárneho mesiaca).

Tehotenské

Poènúc 1. aprílom 2021 poistenkyòa, ktorá je tehotná, má
nárok na tehotenské, ak v posledných dvoch rokoch pred za−
èiatkom 27. tý�dòa pred oèakávaným dòom pôrodu urèe−
ným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.
Poistenkyni vzniká nárok na tehotenské od zaèiatku 27. tý�−
dòa pred oèakávaným dòom pôrodu urèeným lekárom a za−
niká dòom skonèenia tehotenstva.
Nárok na tehotenské vzniká aj v období prerušenia
a) nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu èerpania

rodièovskej dovolenky,
b) povinného nemocenského poistenia samostatne zárobko−

vo èinnej osoby, ktorá má nárok na rodièovský príspevok
pod¾a osobitného predpisu a nevykonáva èinnos� povinne
nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej
samostatne zárobkovo èinnej osoby.

Výška tehotenského je 15 % denného vymeriavacieho zákla−
du urèeného pod¾a § 55, pravdepodobného denného vyme−
riavacieho základu urèeného pod¾a § 57 alebo úhrnu den−
ných vymeriavacích základov urèeného pod¾a § 58. Výška
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