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Spravodajca 05/2017 
 

 
V tomto Spravodajcovi Vás chceme informovať, že parlamentom boli dňa 11. októbra schválené 
vládne návrhy novely Daňového poriadku a novely Zákona o účtovníctve. 
 
Vybrané zmeny, ktoré obe novely prinášajú, uvádzame nižšie. 
 
 

1. Novela Daňového poriadku  
 
Index daňovej spoľahlivosti 
Novela Daňového poriadku zavádza index daňovej spoľahlivosti, ktorý má vytvoriť základ pre 
objektívne a nezávislé hodnotenie daňových subjektov. Finančná správa určí kritéria, po splnení 
ktorých budú daňovníci oprávnení využívať osobitné daňové režimy pre spoľahlivé subjekty. 
Kritéria budú zverejnené na portáli finančnej správy. Daňovníkov, ktorí budú oprávnení využívať 
osobitné daňové režimy, bude o tom informovať daňový úrad zaslaním oznámenia. 
 
Daňové tajomstvo 
Novela upravuje inštitút daňového tajomstva. Informácia, ktorá obsahuje daňové tajomstvo, 
môže byť poskytnutá každému, kto preukáže oprávnenosť na jej poskytnutie pri plnení svojich 
úloh a funkcií. Po novom sa informácia o tom, či u daňového subjektu prebieha alebo prebiehala 
daňová kontrola alebo daňové exekučné konanie nepovažuje za daňové tajomstvo. Za 
porušenie daňového tajomstva hrozí odňatie slobody na 6 mesiacov až 3 roky. 
 
Všeobecné pravidlo proti zneužívaniu – tzv. zásada obsah nad formu 
Novela Daňového poriadku preberá Smernicu EU, ktorou sa sprísňuje tzv. zásada obsah nad 
formu. Podľa tejto zásady sa pri správe daní nebude prihliadať na právny úkon uskutočnený bez 
riadneho podnikateľského dôvodu, alebo iného dôvodu, ktorý odráža ekonomickú realitu 
a ktorého účelom je obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie neoprávneného daňového 
zvýhodnenia. 
 
Elektronická komunikácia 
Od 1.1.2018 bude elektronická komunikácia povinná pre všetky právnické osoby, teda nielen pre 
platiteľov DPH a od 1.7.2018 bude povinná aj pre fyzické osoby registrované pre daň z príjmov, 
ktoré podnikajú v zmysle § 6 ods. 1 a 2 Zákona o dani z príjmov. 
Od 1.1.2018 sa budú dokumenty povinne podpisovať kvalifikovaným elektronickým podpisom 
(tzv. ZEP) s výnimkou dokumentov, ktoré budú finančnej správe zasielané na základe dohôd 
o elektronickom doručovaní uzatvorených do 31.12.2017; tieto dohody ostanú naďalej 
v platnosti. 
  
Súhrnný protokol o navzájom prepojených transakciách 
Novela zavádza tzv. súhrnný protokol o navzájom prepojených transakciách daňových 
subjektov, u ktorých bolo zistené porušenie predpisov alebo obchádzanie daňových predpisov 
a to z dôvodu možnosti komplexne posúdiť správanie sa subjektov zapojených do reťazového 
podvodu. 
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Informačné zoznamy 
Finančná správa rozširuje okruh zoznamov, ktoré budú zverejnené na jej portáli. 
Postupne budú zverejňované nasledovné zoznamy: 

- zoznam právnických osôb s výškou vyrubenej dane z príjmu resp. s výškou vykázanej 
daňovej straty, 

- zoznam platiteľov DPH s výškou nadmerného odpočtu resp. s výškou vlastnej daňovej 
povinnosti; minimálnu výšku, od ktorej sa bude zverejňovať výška nadmerného odpočtu 
alebo priznaná vlastná daňová povinnosť bude ustanovená všeobecne záväzným 
právnym predpisom, ktorý vydá MFSR, 

- zoznam finančných inštitúcii a zoznam regulovaných osôb so sumou regulovaného 
odvodu (účinnosť od 1.1.2019). 

 
Zoznamy budú zverejnené v štruktúrovanej podobe, ktoré umožňujú vyhľadávanie a ďalšie 
automatizované spracovanie. 
 
Záväzné stanoviská  
Minimálny poplatok za vypracovanie záväzného stanoviska Finančným riaditeľstvom bude od 
1.1.2018 znížený na polovicu; t.j. podľa predpokladaného obratu posudzovaného prípadu 
a podľa počtu uplatnenia daňových predpisov bude minimálny poplatok 2.000,00, 2.500,00 
alebo 3.000,00 EUR. Poplatok sa však aj naďalej bude počítať vo výške 1%  predpokladaného 
obratu posudzovaného prípadu, najviac 30.000,00 EUR. 
 
Lehota na podanie odvolania 
Novelou bude predĺžená lehota na podanie odvolania voči rozhodnutiam daňového úradu z 15 
na 30 dní. Táto zmena sa bude týkať rozhodnutí vydaných po 31.12.2017.  
 
Lehota pre vyrubovacie konanie 
S cieľom skrátiť vyrubovacie konania (napr. po daňovej kontrole) novela určuje lehotu 3 
mesiace, v ktorej správca dane musí vydať rozhodnutie. V mimoriadne zložitých prípadoch bude 
môcť túto lehotu predĺžiť druhostupňový orgán o ďalšie 3 mesiace. 
 
Výmena informácií 
Novelou daňového poriadku dôjde k prevzatiu Smernice Rady (EÚ) 2016/2258 do slovenskej 
správy daní, čím sa má zabezpečiť prístup daňových orgánov k informáciám v rámci boja proti 
praniu špinavých peňazí, ako sú informácie o skutočných vlastníkoch a hĺbkové preverovanie. 
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2. Novela Zákona o účtovníctve 
 
Archivácia účtovných dokladov 
Doba archivácie účtovných dokladov sa  predlžuje z 5 na 10 rokov. Účtovná jednotka môže 
archivovať účtovné záznamy v písomnej forme alebo v elektronickej forme podľa jej vlastného 
uváženia. 
 
Osobitne závažné porušenie zákona o účtovníctve 
Novela zavádza inštitút osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve, kedy daňový úrad 
môže dať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia. Za osobitne závažné porušenie zákona 
o účtovníctve sa považuje opakované spáchanie správneho deliktu v prípade, ak spoločnosť 
neviedla účtovníctvo, nezostavila účtovnú závierku, vykonala účtovný zápis o účtovnom prípade, 
ktorý nevznikol, zatajovala a nezaúčtovala skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva. Uvedené 
sa použije na správne delikty spáchané po 31.12.2017. Cieľom tohto inštitútu je najmä boj proti 
daňovým podvodom. 
 
Register účtovných závierok 
Predmetom novely sú aj úpravy v oblasti ukladania účtovných závierok do registra účtovných 
závierok pri zanikajúcej spoločnosti a aj možnosť daňového úradu vyzvať účtovnú jednotku na 
odstránenie nedostatkov, ak účtovná závierka nebola uložená v zmysle predpisov. 
 
Lehota na uloženie oznámenia o schválení účtovnej závierky 
Lehota na uloženie oznámenia o schválení účtovnej závierky sa predlžuje z 5 na 15 dní. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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