
Adventný seminár 2020

09.12.2020



Renáta Bláhová
Judita Kuchtová
Katarína Hoppe
Petra Packová

Eva Kusá

• TAXPARENCY 2020 report:
Akú diétu plánujú najväčší daňovníci podľa prieskumu

• Vitamínový balíček COVID zmien PLUS 
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Vitamínový balíček Covid zmien PLUS

Čo priniesla druhá vlna pandémie?

• Super-rýchle navýšenie finančných prostriedkov prvej pomoci PLUS

• Veľkorysejší prepočet príspevkov na zamestnancov

• Skrátenie dĺžky obdobia udržania pracovného miesta v núdzovom stave

• Rozšírenie nárokov na príspevky prvej pomoci PLUS

• Zmena spôsobu podávania žiadosti v druhej vlne

• Dotácia na nájomné aj za obdobie druhej vlny

• Príspevky aj pre sektor cestovného ruchu

Obsah
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• Hrozienka v indexe daňovej 

spoľahlivosti a správe daní

• Dlho pečený Zákon DzP

• Transferové ceny a COVID

• Zmeny DPH 2021

Silné globálne zastúpenie
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Vitamínový balíček Covid zmien PLUS

1. Finančné príspevky prvej pomoci PLUS

• Finančné príspevky PLUS pre zamestnávateľov – Porovnanie prvá a druhá vlna.

Zdroj: Ministerstvo práce SV a R SR

Opatrenie Príspevky za mesiac marec –

september 2020

Príspevky od mesiaca október 2020

Opatrenie 1 max. 1100 € (80 % hrubej mzdy) max. 1100 € (80 % ceny práce)

Opatrenie 3A max. 880 € (80 % hrubej mzdy) max. 1100 € (80 % ceny práce)

Opatrenie 3B Pokles tržieb Pokles tržieb

od 20 % - 180 € od 20 % - 270 €

od 40 % - 300 € od 40 % - 450 €

od 60 % - 420 € od 60 % - 630 €

80 % a viac – 540 € od 80 % a viac – 810 €
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Vitamínový balíček Covid zmien PLUS

1. Finančné príspevky prvej pomoci PLUS – zásadné zmeny

• pri opatrení č. 1 a č. 3A sa príspevky zvyšujú zo sumy náhrady mzdy, vyplatenej 
zamestnancovi za prekážky v práci na strane zamestnávateľa, na 80% ceny práce 
vypočítanej zo sumy náhrady mzdy,

• najvyššia možná suma na jedného zamestnanca a jeden mesiac sa pri opatrení č. 3A 
zvyšuje z 880 eur na 1100 eur,

• pri opatrení č. 2, č. 3B, č. 4A a č. 4B sú sumy príspevkov o 50% vyššie oproti pôvodným 
sumám,

• pri opatrení č. 3B bola maximálna možná suma príspevku ohraničená sumou danou ako 
80% celkovej hrubej mzdy zamestnanca, po novom je maximálna možná suma príspevku 
ohraničená sumou danou ako 80% celkovej ceny práce zamestnanca.
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Vitamínový balíček Covid zmien PLUS

1. Finančné príspevky prvej pomoci PLUS – zásadné zmeny

• Nárok na príspevky majú aj zamestnávatelia a SZČO, ktorí vznikli po 1.2.2020, najneskôr 
do 2.9.2020,

• nárok na príspevok je aj pri zamestnancoch, u ktorých začal pracovný pomer po 1.3.2020, 
najneskôr k 2.9.2020,

• zmierňuje sa podmienka udržania pracovného miesta - jeden mesiac nasledujúci po
poslednom mesiaci, za ktorý si zamestnávateľ uplatní nárok na príspevok na zamestnanca.
Uvedené platí počas vyhláseného núdzového stavu.

• Žiadosti/výkazy za mesiac október 2020 - formou elektronického podania
prostredníctvom - slovensko.sk. Uvedené platí len pre príspevky v postavení
zamestnávateľov a podanie nie je potrebné podpísať cez elektronický podpis.

• Úpravy po zavedení – oprava elektronického formulára 3A, zmena pri SOS dotácii –
dobrovoľné sociálne poistenie.
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Vitamínový balíček Covid zmien PLUS

2.Dotácia na nájomné – možnosť čerpania aj za obdobie 
druhej vlny

• Vláda schválila v skrátenom legislatívnom konaní dotácie na nájomné aj za druhé 
obdobie pandémie. Zákon bol schválený 01.12.2020.

• Pravidlá sú rovnaké ako v prvej vlne. Štát poskytne dotáciu rovnú výške zľavy, ktorú 
poskytne prenajímateľ, avšak v maximálnej výške 50 % z nájomného.

• Na dotáciu majú nárok všetci, ktorých nájomný vzťah začal pred 1. augustom 2020. 

• Nájomcovia sú povinní začať splácať dlžnú sumu prenajímateľom hneď nasledujúci 
mesiac po skončení pandémie, najneskôr však do apríla 2021. Tento termín je záväzný 
bez ohľadu na to, či pandémia skončí alebo nie.

• Detaily budú zverejnené na webovej stránke https://najmy.mhsr.sk/
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Vitamínový balíček Covid zmien PLUS

3.Finančné príspevky pre sektor cestovného ruchu

• Podniky v sektore cestovného ruchu budú mať nárok na finančný príspevok, v prípade, že sa
im znížili ich tržby o viac ako 40 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

• Výška príspevku je vypočítaná ako 4 % – 10 % z tržieb za každý mesiac, v ktorom
podnikatelia zaznamenali pokles tržieb o viac ako 40 %.

• Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo k uvedenej štátnej pomoci všetky detailné
informácie na svojej webovej stránke: https://www.mindop.sk/cestovnyruch.

• Subjekty cestovného vrchu môžu uvedený finančný príspevok čerpať aj spätne za prvú vlnu
pandémie od 01.04.2020 do 30.12.2021.
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Vitamínový balíček Covid zmien PLUS

3.Finančné príspevky pre sektor cestovného ruchu

• Medzi oprávnených prijímateľov je možné zaradiť tieto subjekty:

SK NACE Názov

49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i.n. – prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov

55 Ubytovanie

56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev

77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb

79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace 

činnosti

82.3 Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav

85.51 Športová a rekreačná výchova

91.02 Činnosti múzeí

91.03 Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí

91.04 Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií

93.11 Prevádzka športových zariadení – aquaparky

93.21 Činnosti zábavných parkov a lunaparkov

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
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Zákon o správe daní 563/2009 Z. z.  

1. Index daňovej spoľahlivosti (Predbežná informácia MF o novele DP)
• Známe transparentné kritériá
• Rozšírenie výhod
• Zamedzenie výhod nespoľahlivým subjektom 

2. Zníženie úrokovej sadzby pri odklade platenia dane, platenia dane v splátkach (z 10 % na 
3 %) – (cez novelu Zákona o Dzp)

3. Simultánne a spoločné daňové kontroly (Predbežná informácia MF o novele DP)

4. Register diskvalifikácie (Predbežná informácia MF o novele DP)

5. Predĺženie lehoty na vyjadrenie a predloženie podkladov k protokolu k daňovej kontrole z 
15 na 30 dní (zatiaľ len pripomienka k predbežnej informácii zo strany Republikovej únie 
zamestnávateľov)
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Zákon o správe daní 563/2009 Z. z. – Pripravovaná 
novela

Ministerstvo financií SR zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanej novele Daňového poriadku,
ktorá má nasledovné tri základné ciele:

1.Posilnenie indexu daňovej spoľahlivosti – FRSR má zverejňovať presne určené ukazovatele
a spôsob pridelenia indexu spoľahlivosti vrátane zoznamu daňových subjektov s ich prideleným
stupňom indexu spoľahlivosti, pričom ku každému typu hodnotenia budú patriť primerané benefity.

2.Zavedenie inštitútu simultánnych daňových kontrol za účelom komplexného preverenia celého
podnikateľského reťazca v rámci jednej daňovej kontroly v prípadoch podozrenia z daňového úniku.

3.Verejný register daňovo nespoľahlivých osôb – ide o úpravu daňového poriadku nadväzne na
ustanovenia Obchodného zákonníka, ktoré sa týkajú diskvalifikovaných osôb. Účelom je
znemožnenie prístupu takýchto osôb k pozíciám v obchodných spoločnostiach a zefektívnenie boja
proti daňovým podvodom.
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Daň z príjmov FO, PO, Zákonník práce

Obsah:

1. Zavedenie CFC pre FO

2. Oslobodenie COVID príspevkov a súbeh superodpočtu a príspevkov podľa 3B

3. Sadzba 15 % pre mikrodaňovníkov

4. Hybridné a transparentné subjekty

5. Spresnenie daňovej rezidencie PO

6. Odpočet straty 2020 - pripomenutieß

7. Zmluvné pokuty 2020 - pripomenutie

8. Zmeny v dani z príjmov FO 2021, Zmeny Zákonník práce 2021

9. Koncept Kurzarbeit

10.Cezhraniční zamestnanci

KOMPLETNÚ PREZENTÁCIU tejto časti vám radi doručíme na požiadanie, stačí zaslať mail na

zuzana.tomasova@bmb.sk

Obsah

• Vitamínový balíček COVID 

zmien PLUS

• Hrozienka v indexe 

daňovej spoľahlivosti a 

správe daní

• Dlho pečený Zákon DzP

• Transferové ceny a COVID

• Zmeny DPH 2021

Silné globálne zastúpenie

Kontakt

Kde nás nájdete

mailto:zuzana.tomasova@bmb.sk


BMB Partners

• najväčšia nezávislá organizácia 

v oblasti daňového poradenstva 

na svete

• 400 poradenských firiem a viac 

ako 2000 daňových poradcov

• 50 krajín
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Silné globálne zastúpenie

Slovensko
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• Ďakujeme  za pozornosť a prajeme príjemné prežitie 
vianočných sviatkov. 

• Tel.: 02/212 99 000

• Email: 

renata.blahova@bmb.sk

judita.kuchtova@bmb.sk

katarina.hoppe@bmb.sk

petra.packova@bmb.sk

eva.kusa@bmb.sk

mailto:renata.blahova@bmb.sk
mailto:judita.kuchtova@bmb.sk
mailto:katarina.hoppe@bmb.sk
mailto:petra.packova@bmb.sk


Zámocká 34

Bratislava
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Kde nás nájdete

BMB Partners

tax audit advisory

Zámocká 34

811 01 Bratislava

Slovak Republic

+421 2 212 99 000 

bmb@bmb.sk


