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aktuálne informácie z oblasti daní, práva a hospodárstva
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V tomto čísle prinášame:
13. a 14. plat
Nová daň od januára 2019
Zdaňovanie virtuálnej meny
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13. A 14. PLAT
V tomto čísle Mandat news si dovoľujeme upozorniť na novelu zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorá okrem iného zaviedla novinku v
podobe 13. a 14. platu. Ten môže zamestnávateľ vyplatiť pri príležitosti
obdobia letných dovoleniek v júnovej výplate alebo pri príležitosti
vianočných sviatkov v decembrovej výplate zamestnanca.
Poskytnutie peňažného plnenia vo forme 13. a 14. platu je dobrovoľným
inštitútom na ktorý nie je právny nárok. Pri kumulatívnom splnení zákonných
podmienok podlieha postupne daňovým a odvodovým úľavám vo výške
najviac 500 eur z takto poskytnutého plnenia.
Zákon ustanovuje podmienky oslobodenia peňažného plnenia v podobe
minimálnej výšky a trvania pracovného pomeru. 13. a 14. plat musí byť
minimálne v sume priemerného mesačného zárobku zamestnanca a doba
trvania pracovnoprávneho vzťahu nesmie trvať kratšie ako 24 mesiacov (13.
plat) a 48 mesiacov (14. plat). Dôležité je pripomenúť, že 14. plat môže byť
zamestnancovi vyplatený len v prípade, ak mu bol vyplatený aj 13. plat v
júni.

Marian Vojtek
e-mail: marian.vojtek@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-22

Novely zákonov nezabudli ani na zamestnancov v štátnej správe a verejnej
službe a tieto zmeny sa vzťahujú aj na nich.

ROZŠÍRENIE DAŇOVEJ UZNATEĽNOSTI VÝDAVKOV
NA DUÁLNE VZDELÁVANIE
Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave má za cieľ zvýšiť
motiváciu podnikateľov zapojiť sa do tohto systému vzdelávania resp. znížiť
pomerne veľkú administratívnu záťaž. Okrem iného nesie so sebou táto
novela aj niekoľko noviniek ako napríklad možnosť vykonávať praktické
vyučovanie aj na pracovisku iného zamestnávateľa resp. spresnenie
ustanovení učebnej zmluvy.
Prostredníctvom tejto novely bol nepriamo novelizovaný aj zákon o dani z
príjmov. Došlo k spresneniu definície daňového výdavku v súvislosti s
praktickým vyučovaním. V novelizovanom znení tak nájdeme medzi
daňovými výdavkami napríklad podnikové štipendium resp. odmenu za prácu
žiaka až do výšky 100 % minimálnej hodinovej mzdy.
K spresneniu došlo aj v častiach týkajúcich sa daňovej uznateľnosti
odpisov. Za daňový výdavok sa bude považovať aj odpis pri majetku, ktorý
slúži na zabezpečenie praktického vyučovania žiakov.

MANDAT CONSULTING, k.s., Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava, www.mandat.sk

1

6/2018
NOVÁ DAŇ OD JANUÁRA 2019
Od januára budúceho roka začne na Slovensku platiť daň z neživotného
poistenia ako nový druh nepriamej dane. Nová daň sa bude týkať všetkých
druhov neživotného poistenia okrem povinného zmluvného poistenia
motorových vozidiel. Tento odvod bude pokrývať výlučne poistné riziká,
ktoré sú umiestnené v Slovenskej republike.
Daň z poistenia nahradí poistný odvod, ktorý platil od začiatku roku 2017 a
ktorý sa týkal len poistných zmlúv uzatvorených po roku 2017. Nová daň z
poistenia má retroaktívny charakter a preto jej budú podliehať aj platby zo
zmlúv neživotného poistenia uzavreté pred rokom 2017. Výška dane zostáva
rovnaká, t. j. 8%.

Roman Ferjanc
e-mail: roman.ferjanc@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-12

ZDAŇOVANIE VIRTUÁLNEJ MENY
Virtuálne meny (kryptomeny) zaznamenali v uplynulom období veľký
rozmach, na ktorý Slovenská republika zareagovala zavedením ich zdanenia.
Novelizované ustanovenia zákona o dani z príjmov sa prvýkrát použijú pri
podaní daňového priznania po 30/9/2018. Spolu s novelou zákona o dani z
príjmov, boli novelizované aj postupy účtovania. Nový spôsob účtovania o
virtuálnej mene sa použije pri zostavení účtovnej závierky za účtovné
obdobie, ktoré končí k 1/10/2018.
Zdanenie sa týka tak podnikateľov ako aj nepodnikateľov resp. neziskovky.
Štát preniesol bremeno zdanenia až do momentu realizácie, tj. predaja resp.
výmeny virtuálnej meny, či už za inú virtuálnu menu, majetok resp. za
poskytnutie služby.
Novelizované postupy účtovania klasifikujú virtuálnu menu ako krátkodobý
finančný majetok, určený na obchodovanie.

NEPREHLIADNITE
Dôležité termíny
Prehľad dôležitých termínov na október-december 2018 môžete nájsť na
našej webovej stránke: http://www.mandat.sk
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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 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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