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Nové	povinnosti	pri	preprave	tovarov	v	systéme
EMCS
Už	 13.02.2023	 nadobudnú	 účinnosť	 nové	 pravidlá	 vyplývajúce	 zo	 zákona	 o
spotrebnej	dani	 z	minerálneho	oleja.	Pre	podnikateľov	sa	 rozšíria	povinnosti
používať	 systém	EMCS	aj	 pri	 preprave	pohonných	 látok	 v	 daňovom	voľnom
obehu	 v	 rámci	 Slovenska.	 Okrem	 tejto	 povinnosti	 sa	 súčasne	 v	 každom
členskom	 štáte	 Európskej	 únie	 zavádza	 od	 tohto	 dátumu	 povinnosť
(vyplývajúca	z	právnych	predpisov	EÚ)	používať	systém	EMCS	aj	pri	preprave
ostatných	 tovarov	podliehajúcich	spotrebnej	dani	v	daňovom	voľnom	obehu
medzi	členskými	štátmi	EÚ	na	podnikateľské	účely.	Viac	informácií	v	článku.
	

Vymohli	sme	rekordnú	sumu,	viac	ako	305	miliónov
eur
Vďaka	 našim	 daňovým	 exekútorom	 za	 rok	 2022	 do	 štátneho	 rozpočtu
pritieklo	 rekordných	 305,9	 milióna	 eur.	 Podpísala	 sa	 pod	 to	 najmä	 dobre
nastavená	 stratégia	 vymáhania,	 či	 efektívnejšie	 využívanie	 analytických
nástrojov.	 Finančná	 správa	 prostredníctvom	 daňových	 exekútorov	 realizuje
jeden	 zo	 svojich	 základných	 cieľov,	 a	 to	 napĺňanie	 príjmovej	 časti	 štátneho
rozpočtu,	 z	 ktorej	 je	 potom	 štát	 schopný	 financovať	 služby	 občanom,
poskytované	 v	 rámci	 verejného	 sektora,	 napr.	 v	 oblasti	 zdravotníctva,	 či
školstva.	Uvedomujeme	si,	že	téma	exekúcií	a	vymáhania	nie	je	verejnosťou
vnímaná	 často	 pozitívne.	 Upozorňujeme	 však,	 že	 poslaním	 daňového
exekútora	nie	je	škodiť	disciplinovaným	daňovým	subjektom,	ale	zabezpečiť,
aby	každý,	kto	dosahuje	zdaniteľný	príjem,	daň	aj	riadne	priznal	a	odviedol	do
štátneho	 rozpočtu	 svoj	 spravodlivý	 podiel	 a	 tým	 prispel	 k	 náležitému
fungovaniu	štátu	pre	občanov.	TU	viac.
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Cielený	softwarning	priniesol	milióny	do	rozpočtu
Zasielanie	 softwarningových	 správ	 sa	 vypláca.	 Pomáhajú	 nielen	 daňovým
subjektom,	ale	aj	 nám	v	 lepšom	výbere	daní.	 Koncom	vlaňajška	 sme	 týmto
spôsobom	 upozornili	 696	 daňových	 subjektov	 na	 to,	 že	 výsledok	 daňovej
kontroly	 môže	 mať	 vplyv	 na	 výšku	 ich	 dane	 z	 príjmov	 za	 kontrolované
zdaňovacie	 obdobie.	 Na	 základe	 týchto	 upozornení	 subjekty	 dobrovoľne
dodatočne	priznali	dva	milióny	eur	a	znížili	vykázanú	daňovú	stratu	o	viac	ako
1,1	milióna	eur.	Viac	v	článku.

Automatický	výpočet	daňového	bonusu
Vypĺňanie	 daňového	 priznania	 za	 rok	 2022	 elektronickou	 formou	 na	 portáli
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finančnej	 správy	 tento	 rok	 privítajú	 predovšetkým	daňovníci,	 ktorým	 vzniká
nárok	 na	 daňový	 bonus	 na	 dieťa.	 Zapracovali	 sme	 legislatívne	 podmienky
vzniku	 nároku	 na	 daňový	 bonus	 v	 rámci	 vecných	 a	 logických	 kontrol	 pre
vyplnenie	elektronického	dokumentu.	Na	základe	príjmu,	počtu	detí,	ich	veku
a	 ďalších	 vstupných	 údajov	 po	 dvojkliku	 na	 príslušnom	 riadku	 majú
automaticky	 predvyplnenú	 sumu	 daňového	 bonusu.	 Daňovníkovi,	 ktorý	 má
naň	 nárok,	 pri	 vypĺňaní	 príslušných	 riadkov	 DP	 systém	 automaticky
predvyplní	 sumu	 daňového	 bonusu.	 Tá	 by	 mala	 vychádzať	 zo	 správne
zadaných	vstupných	parametrov	–	jeho	príjmu,	počtu	detí,	ich	veku	a	ďalších
potrebných	údajov.	Ďalšie	informácie	nájdete	TU.	

Odovzdali	sme	ceny	Merkúr	2022
Zástupcovia	ocenených	spoločností	 si	 v	Bratislave	prevzali	 ocenenie	Merkúr
2022.	 Išlo	 už	 o	 deviaty	 ročník	 oceňovania.	 Ocenenie	 by	 malo	 byť
povzbudením	pre	spoločnosti	a	motiváciou	k	dosahovaniu	dobrých	výsledkov.
Finančná	správa	oceňuje	každoročne	jednu	spoločnosť	z	každého	kraja,	resp.
daňového	 úradu	 (vrátane	 Úradu	 pre	 vybrané	 hospodárske	 subjekty),	 ktorá
zaplatila	najvyššiu	daň	z	príjmu.	Udelili	 sme	aj	ďalšiu	cenu	 -	Skokan	roka.	V
článku	nájdete	ďalšie	informácie.

Pomáhame	Ukrajincom	zorientovať	sa	v	daňových
povinnostiach	v	SR
Chceme	 pomôcť	 Ukrajincom	 zorientovať	 sa	 v	 daňových	 povinnostiach	 na
Slovensku.	Pre	odídencov	sme	pripravili	špecializovanú	podstránku	na	portáli
finančnej	správy,	kde	nájdu	všetky	dôležité	informácie.	Dozvedia	sa	napr.	aké
majú	daňové	povinnosti,	ak	začali	pracovať	na	Slovensku,	ako	sa	posudzuje
daňová	 rezidencia,	ale	aj	 to,	 kto	má	nárok	na	daňový	bonus	na	vyživované
dieťa.	 Na	 podstránke	 nájdu	 Ukrajinci	 všetky	 dôležité	 informácie,	 ktoré	 sú
spracované	 formou	 otázok	 a	 odpovedí.	 Informačné	 materiály	 budú	 čoskoro
dostupné	 aj	 v	 ukrajinčine.	 Veríme,	 že	 aj	 takýmto	 spôsobom	 pomôžeme
občanom	Ukrajiny	zorientovať	sa	v	daňových	povinnostiach	na	Slovensku.
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Často	kladené	otázky

Otázka	č.	1
Spoločnosť	vlastní	osobný	automobil,	pri	ktorom	postupuje	podľa	§	19	ods.	2
písm.	 l)	 bodu	 1a)	 zákona	 o	 dani	 z	 príjmov,	 spotreba	 PHL	 za	 zdaňovacie
obdobie	roku	2022	je	vo	výške	10	462,00	eur,	prepočítané	podľa	TP	8	828,00
eur	 (zvýšená	 o	 20%	 je	 10	 593,60	 eur).	 V	 akej	 výške	 si	 môže	 daňovník	 v
danom	zdaňovacom	období	uplatniť	spotrebu	PHL	v	daňových	výdavkoch?
Odpoveď:
Keďže	 spotreba	 PHL	 prepočítaná	 podľa	 technického	 preukazu	 a	 zvýšená	 o
20%	 je	 vyššia	 ako	 skutočná	 spotreba,	 daňovník	 si	 môže	 v	 roku	 2022	 v
daňových	výdavkoch	uplatniť	skutočné	náklady	na	spotrebu	PHL	vo	výške	10
462,00	eur.	
Otázka	č.2	
	
Právnická	osoba	má	v	majetku	5	osobných	motorových	vozidiel	a	v	roku	2022
na	 základe	 dokladov	 o	 nákupe	 PHL	 zaúčtovala	 náklady	 na	 spotrebu	 PHL	 v
celkovej	 výške	 27	 680	 eur,	 čo	 zodpovedá	 primeranému	 počtu	 najazdených
kilometrov	podľa	stavu	tachometrov	na	začiatku	a
na	 konci	 príslušného	 zdaňovacieho	 obdobia.	 Motorové	 vozidlá	 používa
výlučne	na	podnikanie	a	uplatňuje	spôsob	podľa	§	19	ods.	2	písm.	l)	tretieho
bodu	zákona	o	dani	z	príjmov.	Ako	vyplní	daňové	priznanie	k	dani	z	príjmov
právnickej	osoby?
Odpoveď:
Ak	daňovník	uplatňuje	§	19	ods.	2	písm.	l)	tretí	bod	zákona	o	dani	z	príjmov,
daňovým	výdavkom	sú	náklady	na	spotrebu	PHL	vo	výške	80%	z	celkového
preukázateľného	nákupu	PHL,	t	.j.	22	144	eur.	Zvyšných	20%	vo	výške	5	536
eur	je	nedaňovým	výdavkom,	ktorý	spoločnosť	uvedie	ako	položku	zvyšujúcu
výsledok	 hospodárenia	 na	 r.	 3	 Tabuľky	 A	 –	 Položky,	 ktoré	 nie	 sú	 daňovými
výdavkami	(k	r.	130	 II.	časti	daňového	priznania	k	dani	z	príjmov	právnickej
osoby).

Otázka	č.	3
Akým	spôsobom	a	kde	môžem	získať	potvrdenie	o	daňovej	 rezidencii,	 ktoré
potrebujem	predložiť	daňovému	úradu	v	Rakúsku?
Odpoveď:
Potvrdenie	 o	 osobnej	 daňovej	 príslušnosti	 (rezidencii)	 daňovníka	 s
neobmedzenou	daňovou	povinnosťou	k	územiu	SR	vydáva	 správca	dane	na
základe	žiadosti	daňovníka.	Z	uvedeného	dôvodu	je	potrebné,	aby	ste	žiadosť
doručili	Vášmu	miestne	príslušnému	správcovi	dane.
Vzor	 tlačiva	"Žiadosť	o	vydanie	potvrdenia	o	daňovej	 rezidencii	podľa	§	51g
ods.	1	zákona	č.	595/2003	Z.	z.	o	dani	z	príjmov	v	znení	neskorších	predpisov
(ďalej	 len	 "zákon")	 je	 s	 účinnosťou	 od	 1.	 januára	 2021	 štruktúrovaným
tlačivom	určeným	finančným	riaditeľstvom	a	zverejneným	na	webovom	sídle
FS	 www.financnasprava.sk	 v	 časti	 Formuláre	 -	 Elektronické	 formuláre	 -
Katalóg	elektronických	formulárov	-	Register	-	Podanie	pre	FS-register.
Daňovník,	 ktorý	 nemá	 povinnosť	 komunikovať	 so	 správcom	 dane
elektronicky,	môže	predmetnú	 žiadosť	 doručiť	 správcovi	 dane	osobne	alebo
zaslať	 poštou.	 Daňovník,	 ktorý	 komunikuje	 elektronicky	 so	 správcom	 dane,
vyplní	a	odošle	predmetnú	žiadosť	cez	osobnú	internetovú	zónu.

Otázka	č.	4
Som	 Chorvátka,	 ktorá	 dlhodobo	 žila	 a	 pracovala	 na	 Slovensku.	 Chorvátsko
teraz	 žiada	 potvrdenie	 o	 mojej	 daňovej	 rezidencii	 za	 rok	 2021.	 Je	 vydanie
tohto	potvrdenia	v	SR	spoplatnené	?	Bude	mi	potvrdenie	zaslané	poštou	resp.
mailom	do	Chorvátska	?
Odpoveď:
Vydanie	 potvrdenia	 o	 daňovej	 rezidencii	 je	 podľa	 Sadzobníka	 správnych
poplatkov	oslobodené	od	správneho	poplatku.
Správca	 dane	 zašle	 vydané	 potvrdenie	 na	 adresu	 daňovníka	 v	 Chorvátsku
(potvrdenie	nezasiela	mailom).

Otázka	č.	5



Môžem	si	predĺžiť	 lehotu	na	podanie	DP	k	dani	 z	príjmov	FO	 (živnostník)	 za
rok	 2022	 do	 konca	 júna	 2023	 podaním	 Oznámenia	 o	 predĺžení	 lehoty	 na
podanie	daňového	priznania	za	rok	2022?
Odpoveď:
Áno,	lehotu	na	podanie	daňového	priznania	k	dani	z	príjmov	FO	za	rok	2022	si
môžete	 predĺžiť	 do	 konca	 júna	 2023	 a	 to	 podaním	 Oznámenia	 o	 predĺžení
lehoty	na	podanie	daňového	priznania	za	rok	2022,	ktoré	je	daňovník	povinný
podať	do	31.3.2023.	Oznámenie	je	možné	podať	len	na	predpísanom	tlačive,
ktorého	 vzor	 určilo	 a	 zverejnilo	 na	 svojom	 webovom	 sídle	 finančné
riaditeľstvo	 a	 ktoré	 je	 označené	 OZN493v22	 -	 Oznámenie	 daňovníka
predĺžení	 lehoty	na	podanie	daňového	priznania	podľa	 §	49	ods.	 3	písm.	a)
alebo	b)	zákona	595/2003	Z.	z.	o	dani	z	príjmov	v	znení	neskorších	predpisov.

Otázka	č.	6
V	 roku	 2022	 som	 ako	 zamestnanec	 poskytovateľa	 zdravotnej	 starostlivosti
prijal	 nepeňažné	 plnenie	 od	 držiteľa	 (doprava	 a	 ubytovanie	 na	 odbornom
podujatí	určenomhradne	na	vzdelávací	účel).	V	januári	2023	som	od	držiteľa
dostal	oznámenie	o	výške	nepeňažného	plnenia	poskytnutého	v	roku	2022.	V
akej	 lehote	 som	 povinný	 odviesť	 daň	 vyberanú	 zrážkou	 správcovi	 dane	 a
podať	tlačivo	oznámenia?
Odpoveď:
Z	nepeňažných	plnení,	ktoré	ste	dosiahli	od	držiteľa	v	roku	2022,	ste	povinný
odviesť	daň	vyberanú	zrážkou	vo	výške	19	%	v	lehote	do	konca	marca	2023.
V	 rovnakej	 lehote	 ste	 povinný	 správcovi	 dane	 podať	 aj	 tlačivo	 Oznámenie
platiteľa	dane	podľa	§	43	ods.	17	písm.	a)	zákona	o	dani	z	príjmov	o	zrazení	a
odvedení	dane	vyberanej	zrážkou	z	plnenia	podľa	§	43	ods.	3	písm.	o)	zákona,
označené	OZN4317Av20.

Otázka	č.	7
Slovenská	 s.r.o.	 má	 v	 obchodnom	 majetku	 byty,	 ktoré	 prenajíma	 fyzickým
osobám	 –	 nepodnikateľom.	 Vzťahuje	 sa	 na	 túto	 s.r.o.	 registračná	 povinnosť
podľa	 §	 4	 ods.	 1	 zákona	 o	 DPH,	 ak	 koncom	 januára	 2023	 dosiahla	 z	 tejto
činnosti	 stanovený	 obrat	 na	 registráciu	 za	 platiteľa	 DPH?	 S.r.o.	 žiadnu	 inú
činnosť	nevykonáva.
Odpoveď:
Áno;	 ak	 daná	 zdaniteľná	 osoba	 dosiahne	 obrat	 výlučne	 len	 z	 činnosti
oslobodenej	od	dane	podľa	§	38	zákona	o	DPH,	nie	je	povinná	sa	registrovať
za	platiteľa	DPH.

Otázka	č.	8
Som	 živnostník	 registrovaný	 podľa	 §	 7a	 zákona	 o	 DPH	 z	 dôvodu,	 že	 som
dodával	služby	do	členských	štátov	EÚ.	Nedávno	som	živnosť	prerušil.	Chcem
sa	 opýtať,	 či	 musím	 teraz	 po	 prerušení	 živnosti	 podať	 žiadosť	 o	 zrušenie
registrácie	pre	DPH?
Odpoveď:
Áno;	osoba	registrovaná	podľa	§	7a	zákona	o	DPH	je	podľa	§	82	ods.	2	zákona
o	 DPH	 povinná	 bezodkladne	 požiadať	 o	 zrušenie	 registrácie	 pre	 daň,	 keď
skončí	v	tuzemsku	podnikanie.

Otázka	č.	9
Zamestnanec	využíva	na	pracovnú	cestu	vypožičané	motorové	vozidlo.	Každý
mesiac	 je	 vyslaný	 na	 služobnú	 cestu	 a	 zamestnávateľ	 vypláca	 cestovné
náhrady	zamestnancovi	za	tieto	služobné	cesty.	Je	potrebné	platiť	cestnú	daň
za	celý	rok?
Odpoveď:
Ak	 zamestnávateľ	 zamestnancovi	 vypláca	 cestovné	 náhrady	 za	 použitie
vypožičaného	 vozidla,	 pričom	 jeho	 držiteľ,	 vozidlo	 nepoužíva	 pre	 vlastné
podnikanie,	zamestnávateľ	v	uvedenom	prípade	spĺňa	podmienku	daňovníka
dane	z	motorových	vozidiel	(§	3	písm.	e)	a	 je	povinný	za	predmetné	vozidlo
podať	 daňové	 priznanie	 k	 dani	 z	motorových	 vozidiel	 a	 zaplatiť	 daň.	 Keďže
motorové	vozidlo	je	využívané	každý	mesiac	na	pracovnú	cestu	hoci	aj	iba	1
deň	v	mesiaci,	daň	z	motorových	vozidiel	je	potrebné	zaplatiť	za	celý	rok.

Otázka	č.	10
Na	aké	číslo	účtu	sa	platí	daň	z	motorových	vozidiel	za	zdaňovacie	obdobie
2022?
Odpoveď:Daň	z	motorových	vozidiel	sa	platí	na	účet	v	nasledujúcom	tvare:
501163	-	8XXXXXXXXX	/	8180.
Číslo	účtu	na	úhradu	dane	z	motorových	vozidiel	sa	skladá:
-	z	predčíslia	účtu	označujúceho	daň	z	motorových	vozidiel	(501163),
-	zo	základného	čísla	účtu	označujúceho	daňový	subjekt	(OÚD)	a
-	z	identifikačného	kódu	Štátnej	pokladnice	(8180).	

	

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:	
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