DANE

Preddavky na daò – v období od prvého dòa nasledujúceho
po uplynutí lehoty na podanie daòového priznania za pred−
chádzajúce zdaòovacie obdobie do posledného dòa lehoty
na podanie daòového priznania v nasledujúcom zdaòovacom
období – platí daòovník, ktorého posledná známa daòová po−
vinnos presiahla 2 500 €. Posledná známa daòová povinnos
sa vypoèíta z posledného daòového priznania takto:

– nezdanite¾ná èas ZD pod¾a § 11 ods. 2 písm. a) ZDP plat−
ná v zdaòovacom období, na ktoré sú platené preddavky
na daò
x sadzba dane pod¾a § 15 ZDP platná v zdaòovacom obdo−
bí, na ktoré sú platené preddavky na daò
= daò
– daòový bonus

presiahla 2 500 €
a nepresiahla
16 600 €

štvrrok/do konca
kadého kalendárne−
ho štvrroka

1/4 poslednej známej
daòovej povinnosti

presiahla 16 600 €

mesiac/do konca
kadého kalendárne−
ho mesiaca

1/12 poslednej zná−
mej daòovej povin−
nosti

Daòovník, ktorého ZD tvorí súèet ÈZD z príjmov pod¾a § 5 a
§ 6, neplatí preddavky na daò, ak ÈZD z príjmov pod¾a § 5
tvorí viac ako 50 % zo súètu ÈZD pod¾a § 5 a § 6. Ak ÈZD
z príjmov zo závislej èinnosti tvorí 50 % a menej, preddavky
na daò sa platia v poloviènej výške.
V odôvodnených prípadoch môe správca dane na iados
daòovníka urèi preddavky inak, ak suma preddavkov nezod−
povedá predpokladanej výške dane, na ktorú sú platené. Ak
daòovník skonèil podnikanie, inú samostatnú zárobkovú èin−
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Daò z príjmov fyzických osôb – všeobecne

nos, prenájom a výkon závislej èinnosti nie je povinný plati
preddavky na daò, a to od platby preddavku, ktorá je splatná
po dni, v ktorom došlo k zmene rozhodujúcich skutoèností;
tieto skutoènosti oznámi daòovník správcovi dane.
ktorý poberal v pred−
Preddavky na daò
chádzajúcom zdaòovacom období len príjmy uvedené v § 7
ZDP alebo § 8 ZDP, alebo príjmy, z ktorých sa daò vyberá
zrákou pod¾a § 43 ZDP, alebo príjmy zo závislej èinnosti,
ktoré sú zdaòované preddavkovo pod¾a § 35 ZDP, prièom
môe ís aj o kombináciu takýchto príjmov.
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MZDY A PLATY

U zamestnancov pri výkone domáckej práce sa povauje za
odpracovanú hodinu odvedená hodina práce pod¾a normy
spotreby práce ustanovenej zamestnávate¾om. Zamestnáva−
te¾, ktorý pri odmeòovaní zamestnancov postupuje pod¾a Zá−
konníka práce, môe so zástupcami orgánov odborových or−
ganizácií dohodnú vyššiu minimálnu mzdu, ako ustanovuje
nariadenie vlády; ak u zamestnávate¾a nepôsobia zástupco−
via orgánov odborových organizácií, môe tak ustanovi svo−
jím rozhodnutím. Pre èlenov drustiev, u ktorých je pod¾a sta−
nov podmienkou èlenstva aj pracovný vzah, mono vyššiu
minimálnu mzdu ustanovi uznesením èlenskej schôdze.
Pre zamestnancov, ktorým zamestnávate¾ poskytuje mzdu
pod¾a ZP mono v kolektívnej zmluve dohodnú vyššiu mini−
málnu mzdu, ako ustanovuje zákon; pre èlenov drustiev, ak
je pod¾a stanov podmienkou èlenstva aj pracovný vzah,
mono tak vykona uznesením èlenskej schôdze.

Právny
predpis
nariadenie vlády
è. 411/2001 Z. z.
nariadenie vlády
è. 226/2002 Z. z.
nariadenie vlády
è. 514/2002 Z. z.
nariadenie vlády
è. 400/2003 Z. z.
nariadenie vlády
è. 525/2004 Z. z.
nariadenie vlády
è. 428/2005 Z. z.
nariadenie vlády
è. 540/2006 Z. z.
nariadenie vlády
è. 450/2007 Z. z.
nariadenie vlády
è. 422/2008 Z. z.
nariadenie vlády
è. 441/2009 Z. z.
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Úèinnos

Výška minimálnej mzdy
hodinová

mesaèná

19. 10. 2001

26,60 Sk

4 920 Sk

30. 4. 2002

28,30 Sk

4 920 Sk

1. 10. 2002

32,00 Sk

5 570 Sk

1. 10. 2003

35,00 Sk

6 080 Sk

1. 10. 2004

37,40 Sk

6 500 Sk

1. 10. 2005

39,70 Sk

6 900 Sk

1. 10. 2006

43,70 Sk

7 600 Sk

1. 10. 2007

46,60 Sk

8 100 Sk

1. 1. 2009

1,698 €

295,50 €

1. 1. 2010

1,768 €

307,70 €

PRACOVNOPRÁVNE VZAHY

Dôvod
pracovného
vo¾na

Dåka pra−
covného
vo¾na

Náhrada mzdy

na nevy−
na úèas na darovaní krvi,
hnutne po−
aferéze a darovaní ïalších
trebný èas
biologických materiálov,
a to za èas cesty na odber
a spä a za èas na zotave−
nie po odbere, pokia¾ tieto
skutoènosti zasahujú do
pracovného èasu zamest−
nanca; pod¾a charakteru
odberu a zdravotného sta−
vu darcu môe lekár urèi,
e èas potrebný na jeho zo−
tavenie sa predluje, naj−
viac po dobu zasahujúcu
do pracovného èasu v rám−
ci 96 hodín od nástupu ces−
ty na odber; ak nedôjde
k odberu, poskytne sa pra−
covné vo¾no len na preuká−
zaný nevyhnutne potrebný
èas neprítomnosti v práci

s náhradou mzdy
v sume jeho priemer−
ného zárobku

ak je zamestnanec povinný
dostavi sa osobne v súvis−
losti s plnením brannej po−
vinnosti na príslušný okres−
ný úrad v sídle kraja alebo
na lekárske vyšetrenie

na nevy−
hnutne po−
trebný èas

s náhradou mzdy
v sume priemerného
zárobku
zamestnanca

ak je zamestnanec povinný
dostavi sa osobne na pra−
videlné cvièenie alebo na
plnenie úloh ozbrojených síl

na nevy−
hnutne po−
trebný èas

s náhradou mzdy
v sume priemerného
zárobku
zamestnanca

jeden deò
na pravidelné cvièenie ale−
bo na plnenie úloh ozbroje− pracovného
vo¾na
ných síl v mieste nato¾ko
vzdialenom od svojho bydli−
ska, prípadne pracoviska,
e cesta verejnou dopravou
trvá viac ako šes hodín
(platí aj pre cestu spä)

s náhradou mzdy
v sume priemerného
zárobku zamestnanca

na èas vý−
konu vojen−
skej
prípravy

mzda ani náhrada
mzdy zamestnancovi
nepatrí, ak sa zamest−
návate¾ so zamest−
nancom nedohodne
inak

na výkon dobrovo¾nej vo−
jenskej prípravy pod¾a oso−
bitného predpisu
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ZMLUVNÉ VZAHY POD¼A OBCHODNÉHO A OBÈIANSKEHO ZÁKONNÍKA

Obèiansky zákonník
Základná charakteristika

Ust. zákona

kúpna a zámen−
ná zmluva

z kúpnej zmluvy vznikne pre−
dávajúcemu povinnos pred−
met kúpy kupujúcemu
odovzda a kupujúcemu povin−
nos predmet kúpy prevzia
a zaplati zaò predávajúcemu
dohodnutú cenu

§ 588 – § 627

darovacia
zmluva
(písomná forma)

darca nieèo bezplatne prene−
cháva alebo s¾ubuje obdarova−
nému a ten dar alebo s¾ub
prijíma

§ 628 – § 630

zmluva o dielo
(písomná forma)

ten, komu bolo dielo zadané
(zhotovite¾ diela) sa zaväzuje
objednávate¾ovi, e ho za do−
jednanú cenu vykoná na svoje
nebezpeèenstvo

§ 631 – § 656

zmluva o pôièke

verite¾ prenecháva dlníkovi
veci urèené pod¾a druhu, naj−
mä peniaze a dlník sa zaväzu−
je vráti po uplynutí dohodnutej
doby veci rovnakého druhu

§ 657 – § 658

zmluva
o výpoièke

vznikne vypoièiavate¾ovi prá−
vo vec po dohodnutú dobu
bezplatne uíva

§ 659 – § 662

nájomná zmluva

prenajímate¾ prenecháva
za odplatu nájomcovi vec, aby
ju doèasne uíval alebo z nej
bral aj úitky

§ 663 – § 723

príkazná zmluva

príkazník sa zaväzuje, e pre
príkazcu obstará nejakú vec
alebo vykoná inú èinnos

zmluva
o úschove

zloite¾ovi vznikne právo, aby
uschovávate¾ hnute¾nú vec pre−
vzatú od neho do úschovy
riadne opatroval

§ 747 – § 753

zmluva
o ubytovaní

objednávate¾ovi vznikne právo,
aby mu ubytovate¾ poskytol
prechodné ubytovanie na do−
hodnutú dobu

§ 754 – § 759

Zmluva
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§ 724 –
§ 741k

Nepriame dane

Prenesenie daòovej povinnosti (reverse
charge)
22. 7. 2013
VP: 15. 8. 2013
platnos
do 31. 12. 2018

21. 12. 2016

, ktorou sa mení Smer−
nica 2006/112/ES o spoloènom systéme DPH,
pokia¾ ide o volite¾né a doèasné uplatnenie rei−
mu prenesenia daòovej povinnosti (Reverse
Charge) na dodanie niektorých tovarov a po−
skytnutie niektorých sluieb náchylných k pod−
vodom.
Kontext:
Návrh smernice KOM(2016)811, ktorou sa mení
Smernica 2006/112/ES, pokia¾ ide o doèasné
uplatnenie prenesenia daòovej povinnosti na
dodanie niektorého tovaru, poskytnutie niekto−
rých sluieb presahujúcich urèitú prahovú
hodnotu.

7. 10. 2010
VP: 1. 1. 2012
1. 11. 2010
(èl. 33 – 37)
1. 1. 2013
kap. 5 okrem
èl. 22 a 23
1. 1. 2012 –
31. 1. 2014
(èl. 38 – 42)
1. 1. 2015
(èl. 43 – 47)

Spolupráca
správnych orgánov a boj proti podvodom v ob−
lasti DPH (nahrádza Nariadenie ES
è. 1798/2003):
· stanovenie pravidiel a postupov spolupráce
a elektronickej výmeny informácií medzi èlen−
skými štátmi,
· zaistenie správneho vyrubenia DPH a úèinnej
kontroly uplatòovania DPH pri cezhranièných
plneniach,
· vytvorenie právneho základu pre EUROFISC,
operatívnu štruktúru pre boj proti podvodom
s DPH.

13. 9. 2012
VP: 1. 1. 2015

k Na−
riadeniu (EU) è. 904/2010 týkajúce sa zvláštnych
úprav pre neusadené zdanite¾né osoby, ktoré
poskytujú telekomunikaèné, rozhlasové a tele−
vízne èi elektronické sluby nezdanite¾ným oso−
bám.

12. 2. 2014

k pouíva−
niu Nariadenia (EÚ) è. 904/2010

31. 1. 2012
VP: 20. 2. 2012

, ktorým
sa stanovia pravidlá na vykonávanie niektorých
ustanovení Nariadenia (EU) è. 904/2010.

15. 2. 2011
Vyk.: 1. 1. 2013
a 1. 1. 2015
(èl. 8)

Výmena informácií
medzi správnymi orgánmi v oblasti priamych
a nepriamych daní a zrušenie
o vzájomnej pomoci.
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