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Vážený klient,

počas posledného augustového týždňa bola v parlamente schválená novela zákona 

o dani z príjmov. V aktuálnom newsletteri by sme Vás radi upozornili na 

najvýznamnejšie zmeny v oblasti dane z príjmov.

S účinnosťou od 1.1.2023 sa spresňuje spôsob určenia ekonomického prepojenia 

medzi blízkymi osobami (napr. manžel/manželka). Ďalej zákonodarca spresnil 

definíciu kontrolovanej transakcie kedy za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje 

závislá činnosť.

V tejto súvislosti sa po vzore iných krajín zavádza „pravidlo bezpečného prístavu“, 

ktoré oslobodzuje daňovníkov od nutnosti dokumentovať spôsob ocenenia a 

podmienky v kontrolovaných transakciách. Bezpečný prístav zahŕňa kontrolované 

transakcie, z ktorých sa dosiahne zdaniteľný výnos resp. daňový výdavok v hodnote 

neprevyšujúcej 10.000 EUR alebo 50.000 EUR v prípade istiny úveru.

Ďalej sa spresňuje postup pri vyčíslovaní rozdielu, o  ktorý sa ceny alebo podmienky 

v kontrolovaných transakciách líšia od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili 

medzi nezávislými osobami, ktorý by mal byť v súlade so smernicou o prevodných 

cenách.

Od roku 2023 dochádza taktiež ku spresneniu pravidiel pri určovaní základu dane v 

prípade existencie stálej prevádzkarne ako aj v prípade, kedy nerezidentnému 

daňovníkovi nevzniká stála prevádzkareň, ale príjem dosahovaný v tuzemsku je 

podľa medzinárodného práva tuzemsku aj zdaniteľný. Pri určovaní základu dane 

stálej prevádzkarne sa odporúča taktiež rešpektovať postup v súlade so smernicou 

o prevodných cenách.

Zároveň sa spresňuje postup správcu dane v prípadoch, kedy ceny v 

kontrolovaných transakciách nezodpovedajú princípu nezávislého vzťahu.
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zároveň daňovníci môžu predkladať transferovú dokumentáciu aj v cudzom jazyku.

Do zákona sa taktiež dopĺňa možnosť zákonného odpisu pohľadávky v prípade, ak 

pohľadávka zanikla v dôsledku odpustenia pri preventívnej reštrukturalizácii. 

Rovnako bude daňovým výdavkom aj tvorba opravnej položky v prípade pohľadávok 

voči dlžníkovi v preventívnej reštrukturalizácii.

Poslednou významnou novinkou s platnosťou od 1.1.2023 je zmena spôsobu 

registrácie daňovníkov, kedy správca dane bude registrovať daňovníkov z úradnej 

moci na základe údajov z verejne dostupných registrov. Správca dane bude takúto 

skutočnosť oznamovať na webe Finančného riaditeľstva.

S platnosťou od 1.1.2024 sa zavádza pravidlo o obmedzení daňovej uznateľnosti 

čistých úrokových nákladov ak ich suma presiahne 3.000.000 EUR. Uvedené 

pravidlo je výsledkom transpozície smernice ATAD, ktorej cieľom je zabránenie 

umelému znižovaniu základov dane právnických osôb prostredníctvom dlhového 

financovania. Základ dane sa bude zvyšovať o úroky, ktoré presiahnu 30% z 

ukazovateľa daňovej EBITDA. Správca dane zároveň umožňuje prenos neuplatnených 

úrokov do ďalších zdaňovacích období.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich e-mailov:

lukas.mokos@mandat.sk

marian.vojtek@mandat.sk

Ministerstvo financií SR môže taktiež od nového roku vydávať rozhodnutie o 

odsúhlasení metódy ocenenia aj na viac ako 5 zdaňovacích období a
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O SPOLOČNOSTIACH  MANDAT

MANDAT CONSULTING, k.s. a MANDAT AUDIT, s.r.o. boli založené v roku 2004 ako 

daňovoporadenská a audítorská spoločnosť. Počas celej doby našej existencie 

poskytujeme služby v oblasti daní, účtovníctva a auditu menším, stredným aj 

nadnárodným spoločnostiam podnikajúcim na území Slovenskej republiky. 

Dlhoročná spolupráca so zahraničnými poradenskými spoločnosťami spojená 

s kompetenciou slovenských daňových poradcov a audítorov umožňuje poskytovať 

poradenstvo pre klientov pochádzajúcich z radov zahraničných investorov.

V oblasti nami ponúkaných služieb, daňového poradenstva a auditu, pracuje 

v súčasnosti 57 kvalifikovaných pracovníkov.

Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy. 

MANDAT CONSULTING, k.s. nepreberá zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré si 

čitateľ urobí na základe tohto vydania.

Ak by ste chceli pridať meno inej osoby z vašej spoločnosti do zoznamu 

prijímateľov NEWSLETTRA, prosím kontaktujte nás na e-mail adrese: 

news@mandat.sk

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte. 


