APRÍL 2013
aktuálne informácie z oblasti daní, práva a hospodárstva

y
v
á
r
p
s
T
A
D
N
A
M

V aprílovom čísle prinášame:
Preddavky na daň z príjmov
Odvody do zdravotných poisťovní
Neprehliadnite
Dôležité termíny
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APRÍL 2013
PREDDAVKY NA DAŇ Z PRÍJMOV
Pripomíname, že 30. apríla 2013 je termín na doplatenie rozdielu
vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov, ak
zaplatené preddavky na daň za január až marec 2013 sú nižšie,
ako preddavky vypočítané na základe podaného daňového
priznania za rok 2012.

ODVODY DO ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ
Podaním daňového priznania k dani z príjmov v riadnom termíne
a zaplatením dane sa povinnosti týkajúce sa daní a odvodov nemusia
končiť. Do 30. septembra 2013 totiž zdravotná poisťovňa na základe
podaného daňového priznania k dani z príjmov daňovníka za rok 2012
vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia aj z rôznych druhov
príležitostných príjmov.
Zdravotná poisťovňa vyrubí nedoplatok:
?
?
?
?
?
?
?
?
?

z prevodu opcií,
z prevodu podielu spoločnosti s ručením obmedzeným,
komanditnej spoločnosti alebo prevodu práv družstva,
z dividend,
z prevodu vlastníctva nehnuteľností,
zo zdedených práv priemyselného a iného duševného
dedičstva vrátane autorských práv,
z derivátových operácií,
z nepeňažných výhier plynúcich zo zdrojov na Slovensku,
z prevodu cenných papierov,
z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej
poľnohospodárskej výroby a príležitostného prenájmu
hnuteľných vecí.

Jana Princová
e-mail: jana.princova@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-35

Sadzba odvodu poistného je 14 %. Ak ide o osobu so zdravotným
postihnutím je sadzba 7 % (s výnimkou dividend, pri ktorých sa uplatňuje
jednotná sadzba 14 %).
Vymeriavací základ sa zhoduje so základom dane, čiže to, z čoho sa
v daňovom priznaní vypočítala daň.
Rozoberieme niektoré prípady, pri ktorých sa platia odvody na zdravotné
poistenie.

Predaj nehnuteľnosti
Pri predaji nehnuteľnosti treba rozlišovať, či je predaj nehnuteľnosti
oslobodený od dane z príjmu alebo nie.
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ODVODY DO ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ
Predaj nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmu v tom prípade, ak
daňovník vlastnil byt alebo dom viac ako päť rokov alebo ak mal
nehnuteľnosť vo vlastníctve pred 1. januárom 2011 a zároveň v nej mal
trvalý pobyt najmenej dva roky bezprostredne pred predajom.
Ak bol príjem z predaja nehnuteľnosti zdanený v daňovom priznaní za rok
2012, použije zdravotná poisťovňa ako vymeriavací základ pre vyrubenie
zdravotných odvodov rozdiel medzi príjmom z predaja a výdavkami
vynaloženými na jeho dosiahnutie. Zdravotná poisťovňa na základe
daňového priznania za rok 2012 vykoná ročné zúčtovanie zdravotného
poistenia, v termíne najneskôr do konca septembra 2013.

Nepeňažná výhra
Pri výhrach v rôznych typoch súťažiach sa rozlišuje, či ide o peňažnú alebo
peňažnú výhru. Peňažné výhry sú zdaňované zrážkovou daňou a v daňovom
priznaní k dani z príjmov sa neuvádzajú.
V prípade nepeňažných výhier, napr. výhry v podobe automobilu alebo
zájazdu to neplatí. Nepeňažnú výhru treba uviesť do daňového priznania, a
zaplatiť daň z tejto výhry. Zdravotná poisťovňa opäť na základe podaného
daňového priznania vyrubí poistné na zdravotné poistenie.

Dividendy
Pod dividendami sa rozumie podiel na zisku, vyrovnávací podiel, alebo
podiel na likvidačnom zostatku. Pre posúdenie, či sa z dividend budú platiť
odvody je rozhodujúce, kedy boli dividendy vyplatené.
Z podielov na zisku za roky 2004 až 2010 sa zdravotné poistenie neplatí.
Povinnosť platiť zdravotné odvody z dividend bola zavedená od roku 2011.
Teda dividendy zo zisku za rok 2011 vyplatené v roku 2012 zdravotná
poisťovňa zúčtuje v septembri 2013.
Vymeriavacím základom pre výpočet odvodov z dividend v ročnom zúčtovaní
za rok 2012 je príjem z dividend znížený o sumu jedného mesačného
minimálneho základu (t. j. o sumu 339,89 eura). Ak by boli vyplatené
dividendy nižšie ako 339,89 eura, zdravotné odvody sa z tohto príjmu
neplatia.
Povinnosťou príjemcu dividendy je oznámiť tento príjem zdravotnej
poisťovni do konca mája 2013.
Pre všetkých príjemcov dividend je stanovená jednotná sadzba 14 % (aj pre
osoby so zdravotným postihnutím).
Od roku 2013 sa zavádzajú aj preddavky na poistné z dividend. Preddavok
bude vypočítavať a odvádzať za poistenca platiteľ dividend. Platiteľ
dividend na účely zákona o zdravotnom poistení je právnická osoba so
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ODVODY DO ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ
sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vypláca dividendy.
Preddavok je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v
ktorom boli vyplatené dividendy. Vypočíta sa sadzbou 14 % zo sumy
dividend vyplatených v kalendárnom mesiaci, najviac zo sumy 120-násobku
priemernej mesačnej mzdy (v roku 2013 zo sumy 94 320 eur).
Platiteľ dividend je povinný písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej
zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na
poistné do ôsmich dní odo dňa vyplatenia dividend.
Poistenec, ktorý má príjem z dividend vyplatených právnickou osobou, ktorá
vypláca dividendy a nemá sídlo na území Slovenskej republiky, je povinný
oznámiť zdravotnej poisťovni, ktorá je príslušná na vykonanie ročného
zúčtovania poistného, výšku dividend vyplatených v predchádzajúcom
kalendárnom roku najneskôr do konca mája kalendárneho roka
nasledujúceho po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva,
na predpísanom tlačive.

NEPREHLIADNITE
Novela zákona o verejnom obstarávaní
Od 18. februára 2013 je účinná novela zákona o verejnom obstarávaní.
Cieľom novely je zjednodušiť procesy verejného obstarávania tak, aby čo
najviac informácií bolo možné nájsť na internete.
Podľa novely budú účastníci konania môcť preukázať splnenie podmienok
účasti čestným vyhlásením, umožňuje sa uzavretie zmluvy s druhým a
tretím súťažiacim v poradí. Zaviedla sa aj sankcia v podobe zákazu účasti na
verejnom obstarávaní na tri roky v prípade podvádzania pri preukazovaní
podmienok.

Marian Vojtek
e-mail: marian.vojtek@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-22
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DÔLEŽITÉ DÁTUMY OD 1. MÁJA 2013 DO 31. AUGUSTA 2013
Termín zákonnej povinnosti
9. máj 2013

Charakteristika zákonnej povinnosti
Splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na
zdravotné poistenie pre SZČO za apríl 2013

Výplatný termín

Splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na
zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov
za apríl 2013

Výplatný termín
+ 5 dní

Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
zamestnávateľom za apríl 2013

15. máj 2013

Odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou za apríl 2013
Odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za apríl 2013

20. máj 2013

Registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla
obrat 49 790 €
Termín na podanie súhrnného výkazu za apríl 2013 pre platiteľov
DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

27. máj 2013

Podanie daňového priznania k DPH a zaplatenie daňovej povinnosti:
?

za mesiac apríl 2013 (ak je zdaňovacím obdobím
kalendárny mesiac)

Doručenie daňovému úradu záznamy vedené podľa § 70 ods. 6
zákona o DPH:
?

za mesiac apríl 2013 (ak je zdaňovacím obdobím
kalendárny mesiac)

pri nadobudnutí pozemného motorového vozidla z iného členského
štátu, ktoré je alebo bolo v evidencií vozidiel v inom členskom štáte,
na účely jeho ďalšieho predaja
31. máj 2013

Splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov
právnických osôb vo výške 23 % zo základu dane vyčísleného na
základe daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2012, ak daň za
kalendárny rok 2012 presiahla 16 596,96 €.
Splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových
vozidiel u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu
dane presiahne 8 292 €, a to vo výške 1/12 predpokladanej dane.
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DÔLEŽITÉ DÁTUMY OD 1. MÁJA 2013 DO 31. AUGUSTA 2013
Termín zákonnej povinnosti

Charakteristika zákonnej povinnosti
Termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených
a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
a o daňovom bonuse za apríl 2013 na daňový úrad

10. jún 2013

Splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na
zdravotné poistenie pre SZČO za máj 2013

Výplatný termín

Splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na
zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov
za máj 2013

Výplatný termín
+ 5 dní

Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
zamestnávateľom za máj 2013

17. jún 2013

Odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou za máj 2013
Odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za máj 2013

20. jún 2013

Registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla
obrat 49 790 €
Termín na podanie súhrnného výkazu za máj 2013 pre platiteľov DPH,
ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

25. jún 2013

Podanie daňového priznania k DPH a zaplatenie daňovej povinnosti:
?

za mesiac máj 2013 (ak je zdaňovacím obdobím
kalendárny mesiac)

Doručenie daňovému úradu záznamy vedené podľa § 70 ods. 6
zákona o DPH:
?

za mesiac máj 2013 (ak je zdaňovacím obdobím
kalendárny mesiac)

pri nadobudnutí pozemného motorového vozidla z iného členského
štátu, ktoré je alebo bolo v evidencií vozidiel v inom členskom štáte,
na účely jeho ďalšieho predaja
1. júl 2013

Splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov
právnických osôb vo výške 23 % zo základu dane vyčísleného na
základe daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2012, ak daň za
kalendárny rok 2012 presiahla 16 596,96 €.
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DÔLEŽITÉ DÁTUMY OD 1. MÁJA 2013 DO 31. AUGUSTA 2013
Termín zákonnej povinnosti

Charakteristika zákonnej povinnosti
Splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových
vozidiel u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu
dane presiahne 8 292 €, a to vo výške 1/12 predpokladanej dane.
Splatnosť štvrťročného preddavku na daň z motorových
vozidiel u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu
dane presiahne 660 € a nepresiahne 8 292 € , a to vo výške 1/4
predpokladanej dane.
Termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených
a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
a o daňovom bonuse za máj 2013 na daňový úrad

8. júl 2013

Splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na
zdravotné poistenie pre SZČO za jún 2013

Výplatný termín

Splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na
zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov
za jún 2013

Výplatný termín
+ 5 dní

Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
zamestnávateľom za jún 2013

15. júl 2013

Odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou za jún 2013
Odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za jún 2013

22. júl 2013

Registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla
obrat 49 790 €
Termín na podanie súhrnného výkazu za jún 2013 alebo za 2. štvrťrok
2013 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky
v rámci EÚ

25. júl 2013

Podanie daňového priznania k DPH a zaplatenie daňovej povinnosti:
za mesiac jún 2013 (ak je zdaňovacím obdobím
kalendárny mesiac)
? za 2. štvrťrok 2013 (ak je zdaňovacím obdobím
kalendárny štvrťrok)
?
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DÔLEŽITÉ DÁTUMY OD 1. MÁJA 2013 DO 31. AUGUSTA 2013
Termín zákonnej povinnosti

Charakteristika zákonnej povinnosti
Doručenie daňovému úradu záznamy vedené podľa § 70 ods. 6
zákona o DPH:
za mesiac jún 2013 (ak je zdaňovacím obdobím
kalendárny mesiac)
? za 2. štvrťrok 2013 (ak je zdaňovacím obdobím
kalendárny štvrťrok)
?

pri nadobudnutí pozemného motorového vozidla z iného členského
štátu, ktoré je alebo bolo v evidencií vozidiel v inom členskom štáte,
na účely jeho ďalšieho predaja
31. júl 2013

Splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov
právnických osôb vo výške 23 % zo základu dane vyčísleného na
základe daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2012, ak daň za
kalendárny rok 2012 presiahla 16 596,96 €.
Splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových
vozidiel u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu
dane presiahne 8 292 €, a to vo výške 1/12 predpokladanej dane.
Termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených
a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
a o daňovom bonuse za jún 2013 na daňový úrad

8. august 2013

Splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na
zdravotné poistenie pre SZČO za júl 2013

Výplatný termín

Splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na
zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov
za júl 2013

Výplatný termín
+ 5 dní

Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
zamestnávateľom za júl 2013

15. august 2013

Odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou za júl 2013
Odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za júl 2013

20. august 2013

Registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla
obrat 49 790 €
Termín na podanie súhrnného výkazu za júl 2013 pre platiteľov
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DÔLEŽITÉ DÁTUMY OD 1. MÁJA 2013 DO 31. AUGUSTA 2013
Termín zákonnej povinnosti

Charakteristika zákonnej povinnosti
DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

26. august 2013

Podanie daňového priznania k DPH a zaplatenie daňovej povinnosti:
?

za mesiac júl 2013 (ak je zdaňovacím obdobím
kalendárny mesiac)

Doručenie daňovému úradu záznamy vedené podľa § 70 ods. 6
zákona o DPH:
?

za mesiac júl 2013 (ak je zdaňovacím obdobím
kalendárny mesiac)

pri nadobudnutí pozemného motorového vozidla z iného členského
štátu, ktoré je alebo bolo v evidencií vozidiel v inom členskom štáte,
na účely jeho ďalšieho predaja
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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 41 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 si by ste chceli pridať meno inej osoby z vašej spoločnosti do zoznamu
prijímateľov MANDAT správy, prosím kontaktujte nás na e-mail adrese:
news@mandat.sk
V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.
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