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Obojsmerná	elektronická	komunikácia	spustená
Od	 1.januára	 2022	 sme	 spustili	 obojsmernú	 elektronickú	 komunikáciu	 pre
oblasť	 daňovú	 (OBK-OD).	 Za	 prvé	 tri	 dni	 sme	 odoslali	 daňovým	 subjektom
spolu	 901	 zásielok,	 resp.	 úradných	 dokumentov,	 a	 z	 toho	 537	 na	 Ústredný
portál	verejnej	správy	(www,slovensko,sk).

Viac	info

Informačné	videá	k	OBK
Pripravili	sme	pre	vás	krátke	informačné	videá	k	zavádzaniu	obojsmernej
elektronickej	komunikácie.	Nájdete	ich	na	špecializovanej	podstránke	na
portáli	finančnej	správy.

Klientom	 sú	 už	 od	 1.	 januára	 k
dispozícii	 viaceré	 elektronické
formuláre	 daňových	 priznaní.
Zverejnili	 sme	 formuláre	pre	 daňové
priznanie	 k	 dani	 z	 príjmov	 fyzických
osôb	 typu	 A	 aj	 B,	 ako	 aj	 daňové
priznanie	k	dani	z	príjmov	právnickej
osoby.	

Viac	info

Formuláre	k	DP	už
dostupné

Otvoriť	v	prehliadači
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Viac	info

Predvyplnené	DP	k	dani	z
motorových	vozidiel
Vypĺňanie	daňového	priznania	(DP)	k
dani	 z	motorových	vozidiel	bude	pre
vás	 jednoduchšie	 aj	 tento	 rok.	 Už	 v
najbližších	 dňoch	 (od	 8.1.)
rozpošleme	 predvyplnené	 daňové
priznania	 k	 tejto	 dani.	 Dostanú	 ho
daňové	subjekty,	 ktoré	majú	aktívnu
elektronickú	 schránku	 na	 portáli
finančnej	 správy	 a	 zároveň	 podali
daňové	 priznanie	 za	 zdaňovacie
obdobie	2020.

Viac	info

Daňový	kalendár
Aktualizovaný	 Daňový	 kalendár	 na
rok	 2022	 je	 už	 dostupný	 na	 portáli
finančnej	 správy.	 Naplnený	 je
dôležitými	 daňovými	 a	 colnými
udalosťami	na	 tento	rok.	Návštevníci
portálu	 finančnej	 správy	 sa	 k	 nemu
dostanú	 cez	 sekciu	 Elektronické
služby.	 Prostredníctvom	kalendára	 si
môžete	 pozrieť	 nadchádzajúce
udalosti,	 ako	 sú	 napr.	 termíny	 na
zaplatenie	 dane,	 či	 podanie
kontrolného	výkazu.

Podnikatelia	 si	 od	 1.	 januára	 môžu	 na	 portáli
finančnej	 správy	 overiť,	 či	 platia	 za	 tovar	 alebo
službu	na	účet,	ktorý	dodávateľ	oznámil	ako	účet
používaný	 na	 podnikanie.	 Zverejnili	 sme	 totiž
zoznam	 bankových	 účtov,	 ktoré	 nahlásili
platitelia	dane	z	pridanej	hodnoty	(DPH).	Zoznam
je	aktualizovaný	na	dennej	báze.

Viac	info

Zverejnili	sme	zoznam	bankových
účtov

Daňové	príjmy	štátu	boli	ku	koncu	minulého	roka
vyššie	o	1,7	miliardy	eur	ako	boli	 rozpočtované.
Vyššie	 príjmy	 boli	 vybraté	 u	 viacerých	 daní,
najviac	 prekročili	 rozpočet	 príjmy	 z	 dane	 z
príjmov	 právnických	 osôb	 (DPPO).	 Plnenie
daňových	 príjmov	 štátneho	 rozpočtu	 k
31.12.2021	nájde	verejnosť	na	OpenData	portáli
finančnej	správy.

Viac	info

Vyššie	daňové	príjmy	štátneho
rozpočtu

Často	kladené	otázky

Otázka	č.	1
V	nadväznosti	na	osobitnú	úpravu	DPH	pri	predaji	 tovaru	na	diaľku
na	 území	 EÚ	 One	 Stop	 Shop	 (OSS)	 vznikajú	 pri	 prepočte	 faktúr
vystavených	a	hradených	v	cudzích	menách	mnohonásobné	kurzové
rozdiely,	ktoré	sa	účtujú	v	prospech	alebo	na	ťarchu	účtu	343	–	daň	z
pridanej	 hodnoty	 a	 súvzťažne	 na	 ťarchu	 alebo	 v	 prospech	 vecne
príslušného	účtu	výnosov	 (602,604)	podľa	 charakteru	 rozdielu.	Ako
sa	uvedené	rozdiely	zahŕňajú	do	základu	dane	právnickej	osoby?
Odpoveď:
Nakoľko	 zákon	 o	 dani	 z	 príjmov	 neustanovuje	 pre	 daňovníka	 účtujúceho	 v
sústave	 podvojného	 účtovníctva	 osobitnú	 úpravu	 základu	 dane	 vo	 vzťahu	 k
rozdielom	 vznikajúcim	 pri	 OSS,	 takto	 vzniknuté	 rozdiely	 budú	 súčasťou
základu	dane	z	príjmov	podľa	§	17	ods.	1	písm.	b)	zákona	o	dani	z	príjmov	v
takej	 výške	 a	 v	 tom	 zdaňovacom	 období,	 v	 ktorej	 ovplyvňujú	 výsledok
hospodárenia.

Otázka	č.	2
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Spoločnosť	uplatňuje	ako	zdaňovacie	obdobie	hospodársky	rok,	ktorý
skončil	30.9.2021.	V	decembri	2021	si	oznámením	predĺžil	lehotu	na
podanie	 daňového	 priznania	 do	 31.1.2022.	 Na	 akom	 tlačive	 má
daňové	priznanie	za	toto	zdaňovacie	obdobie	podať?
Odpoveď:
Keďže	 posledný	 deň	 lehoty	 na	 podanie	 daňového	 priznania	 –	 aj	 predĺženej,
uplynul	 v	 roku	 2022,	 daňovník	 je	 povinný	 daňové	 priznanie	 za	 toto
zdaňovacie	obdobie	podať	už	na	„novom“	tlačive	daňového	priznania	k	dani	z
príjmov	právnickej	osoby	č.	MF/010700/2021-721	platnom	od	1.1.2022.

Otázka	č.	3
Daňové	 priznanie	 k	 dani	 z	 motorových	 vozidiel	 sa	 za	 zdaňovacie
obdobie	 2021	 podáva	 v	 termíne	 do	 konca	 januára	 2022,	 alebo	 sa
lehota	posúva	do	konca	marca	ako	za	zdaňovacie	obdobie	2020?
Odpoveď:
Daňové	priznanie	k	dani	z	motorových	vozidiel	za	zdaňovacie	obdobie	2021
sa	podáva	správcovi	dane	v	zmysle	§	9	ods.	2	zákona	č.	361/2014	Z.	z.	o	dani
z	 motorových	 vozidiel	 a	 o	 zmene	 a	 doplnení	 niektorých	 zákonov	 v	 znení
neskorších	predpisov	do	31.	 januára	po	uplynutí	 zdaňovacieho	obdobia,	 t.	 j.
do	31.01.2022.	V	tejto	lehote	je	daň	aj	splatná.

Otázka	č.	4
Ako	sa	budú	v	pokladnici	e-kasa	klient	evidovať	 jednorazové	vratné
obaly	od	01.01.2022	?
Odpoveď:
Pri	predaji	tovaru	v	jednorazových	obaloch	vymedzených	v	§	2	a	§	3	zákona	č.
302/2019	 Z.	 z.	 o	 zálohovaní	 jednorazových	 obalov	 na	 nápoje	 a	 o	 zmene	 a
doplnení	niektorých	zákonov	v	znení	neskorších	predpisov	bude	podnikateľ	v
pokladnici	e-kasa	klient	evidovať	záloh	na	jednorazový	obal	na	nápoje	(t.	j.	na
PET	 fľaše	 a	 plechovky)	 a	 pri	 vrátení	 tohto	 obalu	 bude	 záloh	 považovať	 za
zápornú	 položku	 podľa	 §	 2	 písm.	 ak)	 zákona	 č.	 289/2008	 Z.	 z.	 o	 používaní
elektronickej	 registračnej	 pokladnice	 a	 o	 zmene	 a	 doplnení	 zákona	 SNR	 č.
511/1992	 Zb.	 o	 správe	 daní	 a	 poplatkov	 a	 zmenách	 v	 sústave	 územných
finančných	orgánov	v	znení	neskorších	predpisov,	t.	j.	uplatní	rovnaký	postup
ako	v	súčasnosti	pri	opakovane	používaných	zálohovaných	obaloch.

Otázka	č.	5
Zamestnanec	si	objednal	pobyt	v	Tatrách	na	tri	noci,	pričom	úhradu
vykonal	v	decembri	2021.	Rekreácie	sa	však	zúčastní	až	v	roku	2022.
Do	ktorého	roka	sa	započíta	príspevok	na	rekreáciu?
Odpoveď:
Pre	 uplatnenie	 príspevku	 na	 rekreáciu	 podľa	 §	 152a	 Zákonníka	 práce	 je
rozhodujúce,	kedy	sa	rekreácia	uskutočnila,	nie	v	ktorom	roku	bola	vykonaná
úhrada	 za	 pobyt.	 To	 znamená,	 ak	 zamestnanec	 absolvuje	 rekreáciu	 v	 roku
2022,	potom	môže	požiadať	zamestnávateľa	o	príspevok	na	rekreáciu	za	rok
2022.

Otázka	č.	6
Zamestnanec	 si	 v	 rámci	 zabezpečenia	 stravovania	 vybral	 finančný
príspevok	 na	 stravovanie.	 Zamestnávateľ	 chce	 zabezpečiť
stravovanie	 zamestnancom	 aj	 za	 dni	 dovolenky.	 Bude	 finančný
príspevok	na	stravovanie	poskytnutý	za	dni	dovolenky	oslobodeným
príjmom	pre	zamestnanca?
Odpoveď:
V	súlade	s	§	152	ods.	9	Zákonníka	práce,	zamestnávateľ	môže	po	prerokovaní
so	zástupcami	zamestnancov	(resp.	v	internom	predpise)	rozšíriť	okruh	osôb,
ktorým	 zabezpečí	 stravovanie	 alebo	 upraviť	 podmienky,	 za	 ktorých	 bude
zamestnancom	 poskytovať	 stravovanie.	 Ak	 by	 zamestnávateľ	 zabezpečoval
zamestnancom	 stravovanie	 poskytovaním	 stravovacej	 poukážky,
prostredníctvom	ktorej	si	zamestnanec	zabezpečí	teplé	hlavné	jedlo	a	podľa	§
152	 ods.	 9	 písm.	 a)	 Zákonníka	 práce	 po	 prerokovaní	 so	 zástupcami
zamestnancov,	by	upravil	podmienky,	za	ktorých	bude	týmto	zamestnancom
poskytovať	 stravovanie,	 napr.	 počas	 dovolenky,	 alebo	 inej	 ospravedlnenej
neprítomnosti	 v	 práci	 (prekážka	 na	 strane	 zamestnávateľa),	 potom
zamestnanci	majú	 právo	 výberu	 podľa	 §	 152	 ods.	 7	 Zákonníka	 práce	 aj	 pri
týchto	 skutočnostiach,	 t.j.	 môžu	 si	 vybrať	 medzi	 stravovacou	 poukážkou	 a
finančným	príspevkom	na	stravovanie.	To	znamená,	že	finančný	príspevok	na
stravovanie	za	dni	dovolenky	poskytnutý	v	súlade	so	Zákonníkom	práce	bude
pre	zamestnanca	oslobodeným	príjmom	podľa	§	5	ods.	7	písm.	b)	zákona	o
dani	z	príjmov.

Otázka	č.	7
K	 zriadeniu	 účtu	 v	 zahraničnej	 banke	 žiadajú,	 aby	 som	 predložil
daňové	 číslo,	 na	 základe	 ktorého	 som	 registrovaný	 na	 Slovensku.
Nakoľko	 viem,	 že	 DIČ	 sa	 prideľuje	 len	 PO	 a	 FO,	 ktoré	 podnikajú,
neviem	aké	číslo	mám	zaslať.
Odpoveď:
V	 zahraničí	 od	 Vás	 ako	 daňového	 rezidenta	 SR	 požadujú	 tzv.	 TIN	 číslo.	 TIN
číslo	je	Tax	Identifikation	Number,	t.j.	daňové	identifikačné	číslo	(DIČ).
DIČ	 pridelí	 správca	 dane	 v	 SR	 len	 tomu	 daňovníkovi,	 ktorému	 vznikla
povinnosť	registrácie	k	dani	z	príjmov	v	zmysle	§	49a	zákona	o	dani	z	príjmov
(t.	 j.	 daňovníkovi	 ,	 ktorý	 na	 území	 SR	 získal	 povolenie	 alebo	 oprávnenie	 na
podnikanie,	 ktorý	 začal	 na	 území	 SR	 vykonávať	 inú	 samostatnú	 zárobkovú



činnosť	alebo	ktorý	na	území	SR	prenajal	nehnuteľnosť).	Ak	daňovník	nemá
správcom	dane	pridelené	DIČ,	máme	za	to,	že	uvádza	svoje	rodné	číslo.

Otázka	č.	8
Naša	spoločnosť	zaslala	v	roku	2018	na	Finančnú	správu	oznámenie
DAC4/DbCR.	 Má	 spoločnosť	 povinnosť	 toto	 oznámenie	 posielať
každoročne?	Tzn.	aj	v	prípade,	že	údaje	a	identifikačné	číslo	sú	stále
rovnaké?
Odpoveď:
Ak	 nedošlo	 k	 zmene	 (alebo	 zániku)	 skutočností,	 ktoré	 ste	 oznámili	 v	 roku
2018,	 nemá	 Vaša	 spoločnosť	 povinnosť	 podať	 Oznámenie	 DAC4/CbCR
opakovane.

Otázka	č.	9
Som	 samostatne	 hospodáriaci	 roľník	 účtujúci	 v	 sústave
jednoduchého	účtovníctva	a	prijal	som	v	decembri	2021	dotáciu	ako
jednotnú	 platbu	 na	 plochu	 v	 rámci	 priamych	 platieb
poľnohospodárom.	 Som	 povinný	 túto	 dotáciu	 zdaniť	 v	 zdaňovacom
období	2021?
Odpoveď:
Áno,	 nakoľko	 dotácia	 zo	 štátneho	 rozpočtu	 prijatá	 v	 súvislosti	 s	 výkonom
podnikateľskej	 činnosti	 nie	 je	 oslobodená	od	dane	 z	 príjmov.	 Prijatá	 priama
platba	 na	 plochu	 predstavuje	 príjem	 z	 podnikania,	 ktorý	 sa	 započítava	 do
úhrnu	 celkových	príjmov	 z	 podnikania	 v	 tom	zdaňovacom	období,	 v	 ktorom
bol	príjem	dosiahnutý.

Otázka	č.	10
V	 súvislosti	 so	 začatím	 podnikania	 som	 v	 decembri	 2021	 obdržal	 z
Úradu	 práce,	 sociálnych	 vecí	 a	 rodiny	 SR	 príspevok	 na	 čiastočnú
úhradu	 nákladov	 súvisiacich	 s	 prevádzkovaním	 samostatnej
zárobkovej	 činnosti.	 Do	 konca	 roka	 2021	 som	 však	 nestihol	 tento
príspevok	použiť	na	daňové	výdavky.	Som	povinný	príspevok	zahrnúť
do	 zdaniteľných	 príjmov	 v	 roku	 2021,	 keď	 účtujem	 v	 sústave
jednoduchého	účtovníctva?
Odpoveď:
Príspevok	 obdržaný	 na	 úhradu	 nákladov	 podnikateľa	 účtujúceho	 v	 sústave
jednoduchého	účtovníctva	sa	zahrňuje	do	zdaniteľných	príjmov	v	období	jeho
čerpania.	 Ak	 ste	 teda	 tento	 príspevok	 nepoužili	 na	 úhradu	 daňových
výdavkov	v	roku	2021,	nezahrniete	ho	do	zdaniteľných	príjmov	v	roku	2021.
Príspevok	 zahrniete	 do	 zdaniteľných	 príjmov	 v	 tom	 zdaňovacom	 období,	 v
ktorom	bude	použitý.
	

Máte	otázky?
Obráťte	sa	na	naše	call	 centrum:	048/4317
222,	dostupné	v	pracovných	dňoch	od	8:00
do	16:00	hod.
	
Ak	 máte	 akékoľvek	 pripomienky	 alebo
nápady,	pošlite	nám	ich:	

podnety@financnasprava.sk
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