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Spravodajca 01/2020 
 

 
V tomto Spravodajcovi Vás chceme oboznámiť s najdôležitejšími povinnosťami, ktoré je 
potrebné splniť do konca januára 2020 a informovať o zmenách týkajúcich sa vymeriavacích 
základov sociálneho a zdravotného poistenia od 1.1.2020. Súčasne upozorníme na zmenu pri 
platení preddavkov na daň z príjmov, platnú od 1.1.2020, ktorá vyplýva zo zmien zákona 
prijatých koncom roka 2019.  
 
 
1. Povinnosti daňových subjektov, ktoré je potrebné splniť v januári 2020 
 
Daň z motorových vozidiel 
Na základe novely zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke sa od 
1.1.2020 mení  zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. 
 
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za kalendárny rok 2019 sa vypĺňa a podáva ešte 
podľa zákona o dani z motorových vozidiel platného do 31.12.2019 a v porovnaním so  zdaňovacím 
obdobím 2018 nedošlo k žiadnym zmenám, ktoré by mali vplyv na daňové povinnosti ako je 
podávanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019 a zaplatenie dane alebo pomernej 
časti dane z motorových vozidiel. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za 
predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa teda stále podáva do 31.1. nasledujúceho roka; termín na 
podanie daňového priznania za rok 2019 je  31. január 2020. Do 31. januára 2020 je potrebné túto 
daň daňovému úradu aj zaplatiť. V prípade, že daňovník platil počas roka 2019 preddavky, do 
konca januára doplatí rozdiel dane. Povinnosť uhradiť daň z motorových vozidiel sa viaže na všetky 
vozidlá, ktoré subjekt použil na svoju podnikateľskú činnosť na území SR. Týka sa to teda aj 
vozidiel, kde je v dokladoch zapísaná iná osoba ako subjekt, ktorý toto vozidlo použil počas roku 
2019 na svoju podnikateľskú činnosť. Najčastejšie ide o vozidlá, za použitie ktorých vyplatil 
zamestnávateľ zamestnancovi cestovné náhrady, t.j. zamestnanec použil súkromné vozidlo na 
služobnú cestu (t.j. na podnikanie zamestnávateľa). Daň sa v tomto prípade platí za celý mesiac, 
v ktorom bolo súkromné auto použité na služobné účely a zamestnancovi bola vyplatená cestovná 
náhrada. 

 
Vznik a zánik daňovej povinnosti v zdaňovacom období sa uvádza v daňovom priznaní, okrem 
prípadu použitia auta, za ktoré sa zamestnancovi vyplatila cestovná náhrada. 
 
Podnikateľ je povinný oznámiť samostatne zánik daňovej povinnosti k 31.12.2019 v prípade, ak 
počas celého zdaňovacieho obdobia vozidlo nebolo predmetom dane, t.j. vozidlo nebolo použité na 
podnikateľskú činnosť počas celého zdaňovacieho obdobia ani jeden deň, o vozidle nebolo 
účtované a neboli uplatňované výdavky spojené s požívaním vozidla. Daňovník oznamuje túto 
skutočnosť správcovi dane do 31.1.2020. 
Vzor nového OZNÁMENIA o zániku daňovej povinnosti na dani z motorových vozidiel v tomto 
prípade sa podá elektronicky ako príloha všeobecného podania. Vzor nového dokumentu 
„OZNÁMENIA“ je zverejnený na portáli FS vo vzoroch dokumentov - Iné vzory tlačív. 
 
Odporúčame tiež preveriť, či spoločnosti nevzniká povinnosť platiť počas roku 2020 preddavky na 
daň z motorových vozidiel (mesačné – hranica 8.300 EUR; kvartálne – hranica 700 EUR).  
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Predvyplnené daňové priznanie za rok 2019 nájde daňovník vo svojej schránke na portáli finančnej 
správy v časti Prijaté dokumenty. 
Predvyplnené priznanie je pomôckou pre daňovníka na podanie daňového priznania, nie je 
záväzné a má pre daňovníka informatívny charakter. Daňové priznanie bude predvyplnené na 
základe údajov z posledného platného daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2018, ktoré bolo 
daňovému úradu podané elektronicky. V prípade využitia predvyplneného daňového priznania, 
daňovník je povinný ho skontrolovať, doplniť aktuálne údaje týkajúce sa roka 2019 o ktorých 
daňový úrad nemal informácie a daňové priznanie podať a to aj v prípade, ak v ňom nič 
neupravoval.  
 

Údaje o predpokladanej dani na rok 2020 sa v daňovom priznaní vypočítajú podľa zákona o dani z 
motorových vozidiel platného od 1.1.2020.  
 
Daň z nehnuteľností 

 
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch je potrebné do 31. januára 2020 podať daňové priznanie 
k dani z nehnuteľností, ak sa subjekt v priebehu roka 2019 stal vlastníkom, správcom, nájomcom 
alebo užívateľom nehnuteľnosti a táto skutočnosť trvá aj  k 1. 1. 2020.   
Tí daňovníci, u ktorých nedošlo v priebehu roka 2019 k žiadnym zmenám, nepodávajú žiadne 
daňové priznanie a daň z nehnuteľností im vyrubí správca dane doručením platobného výmeru.  

 
 

2. Zmeny vymeriavacích základov pre sociálne a zdravotné poistenie od 1.1.2020 
 

Sociálne poistenie 

 
Hodnota maximálneho vymeriavacieho základu pre sociálne poistenie sa zvýšila zo sumy 
6.678 EUR na sumu 7.091 EUR, toto sa netýka úrazového poistenia, ktoré nemá stanovený 
maximálny vymeriavací základ. 

 
Zdravotné poistenie 

 
Zdravotné odvody sa od 1.1.2017 platia z celého príjmu zo závislej činnosti. Maximálny ročný 
vymeriavací základ v sume 60.780 EUR platí pre zdravotné poistenie pri príjmoch z dividend, ak sú 
vyplatené v roku 2020 z hospodárskych výsledkov rokov 2011 až 2016.  
 

 
3. Daň z príjmov – zmeny vo výpočte  a platení preddavkov od 1.1.2020   

 
Novela Zákona o dani z príjmov z konca roka 2019 zmenila výpočet preddavkov na daň z príjmov 
právnických osôb. Uvedené platí už na preddavky splatné od januára 2020, ktoré vychádzajú ešte 
z daňovej povinnosti za rok 2018. 
 
Nižšie uvádzame prehľad aktuálnych zmien:   
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 zvýšil sa dolný limit pre platenie štvrťročných preddavkov z 2.500 EUR na 5.000 EUR; t.j. 
štvrťročné preddavky platí daňovník u ktorého daň za  predchádzajúce zdaňovacie obdobie 
presiahla  5.000 EUR a nepresiahla  16.600 EUR;  

 zmenil sa spôsob výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti a dane  za predchádzajúce 
zdaňovacie obdobie pre účely preddavkov,  pričom daňou  za predchádzajúce zdaňovacie 
obdobie sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu (riadok 500 
tlačiva daňového priznania právnických osôb za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie 
obdobie - ďalej DPPO) pri použití sadzby dane uvedenej v tomto DPPO, znížená o  úľavy na 
dani uvedené na riadku 610 DPPO; 

 preddavky sa od 1.1.2020 zaokrúhľujú na dve desatinné miesta matematicky; 

 novovzniknutý daňovník vyrovná preddavky na daň v lehote do konca kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie DP. 
 

Vyššie uvedené neplatí pre daňovníkov, ktorých zdaňovacie obdobie je hospodársky rok. U týchto 
daňovníkov sa v priebehu hospodárskeho roka 2019/2020 t.j. od 1.1.2020 do ukončenia 
hospodárskeho roka nemení výpočet preddavkov na daň, nemení sa ani zaokrúhľovanie, ani sa 
nezvyšuje dolná hranica pre štvrťročné preddavky. Nové pravidlá pre týchto daňovníkov začnú 
platiť až v hospodárskom roku, ktorý začína v roku 2020 (t.j. v hospodárskom roku 2020/2021). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál uvedený v tomto Spravodajcovi má len informatívny charakter a nenahrádza právne a daňové poradenstvo. 
Ak by došlo pri použití týchto všeobecných informácií k nesprávnej interpretácii, nemôžeme znášať zodpovednosť za 
prípadné chyby a nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Pri riešení konkrétnych 
záležitostí Vám odporúčame obrátiť sa na pracovníkov našej kancelárie.  
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