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1. Informácie  o navrhovaných  zmenách 
v slovenskej legislatíve

1.1 Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Návrh  novely  zákona  č.  222/2004  Z.z.  o dani 
z pridanej  hodnoty v znení  neskorších  predpisov 
(ďalej len „návrh novely zákona o DPH“) bol 1. júna 
predložený  parlamentu  SR  a účinnosť  by  mala 
nadobudnúť 1. októbra  2012, niektoré ustanovenia 
1. januára 2013. Obsahuje nasledovné najdôležitejšie 
zmeny:

- zavádza  zábezpeku  na  daň  z pridanej 
hodnoty,  ktorú  budú  povinní  platiť 
žiadatelia o registráciu na daň z pridanej 
hodnoty  na  obdobie  12  mesiacov 
v prospech daňového úradu;

- dopĺňa a zavádza ustanovenie, týkajúce 
sa  „ručenia za daň“, na základe ktorého 
nezaplatenú  daň  bude  povinný  uhradiť 
platiteľ, ktorý za daň ručí;

- zavádza podrobnejšie vedenie záznamov 
pre  platiteľov  podľa  jednotlivých 
zdaňovacích období;

- povinnosť  vedenia  záznamov  pri 
nadobudnutí  pozemných  motorových 
vozidiel z iného členského štátu na účely 
ďalšieho predaja;

- nové  ustanovenia  týkajúce  sa 
vystavovania  faktúr,  stanovenie  osôb 
zodpovedných  za  ich  vystavenie,  ich 
obsahu  a uchovávania,  ako  aj  ďalšie 

1. Information  on  proposed 
changes in the Slovak legislation

1.1 Amendment to the VAT Act

The draft  amendment to the Value Added Tax 
Act no. 222/2004 Coll. as amended (hereinafter 
“the amendment to the VAT Act”) was presented 
on  1st June  to  the  Parliament  of  the  Slovak 
Republic  and  should  enter  into  force  on  1st 

October 2012, some provisions should enter into 
force  on  1st.January  2013.  It  includes  following 
significant changes:

- introduction of  the tax guarantee on 
value  added  tax,  which  will  be 
required to pay by VAT payers  for a 
period of 12 months in favour of Tax 
Authority;

- introduction  of  a  provision  regarding 
to the ”liability for tax “ on which the 
unpaid tax will  be obliged to pay by 
the VAT payer who is liable for tax.;

- more  detailed  recording  for  VAT 
payers  under  particular  taxation 
periods;

 
- the obligation to keep records on the 

acquisition of the motor vehicles from 
other Member State for  the purpose 
of their resale;

- the  new  provisions  relating  to 
invoicing,  the  determination  of  the 
persons  responsible  for  their 
exposure, their contents and storage 
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povinnosti s tým spojené;

- upravuje  sa  termín  zavedenia 
samozdanenia pri dovoze tovaru, atď.

Bližšie  informácie  o zmenách  v oblasti  DPH  Vám 
prinesieme v nasledujúcom vydaní Slovak Tax News.

1.2 Novela obchodného zákonníka

Návrh  novely  zákona  o DPH obsahuje  o.i.  novelu 
zákona  č.  513/1991  Obchodného  zákonníka 
v znení  neskorších  predpisov,  ktorá  obsahuje 
nasledovné zmeny:

- spoločnosť  s  ručením  obmedzeným 
nebude môcť byť založená osobou, ktorá 
má daňový nedoplatok;

- pri  prevode  väčšinového  obchodného 
podielu  bude  návrh  na  zápis  zmeny 
v osobe  spoločníka  do  obchodného 
registra  spoločnosť  povinná  doložiť 
súhlasom správcu dane;

1.3 Novela Trestného zákona

Návrh  novely  zákona  o DPH tiež  obsahuje  novelu 
zákona č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona v znení 
neskorších predpisov, ktorý zavádza pojem “daňový 
podvod“.  Zároveň  za  neodvedenie  splatnej  dane 
poistného  na  sociálne  poistenie,  verejného 
zdravotného poistenia alebo príspevku na starobné 
dôchodkové sporenie v úmysle zadovážiť sebe alebo 
inému  neoprávnený  prospech,  sa  navrhuje  trest 
odňatia slobody na jeden až päť rokov.

2. Ozdravný balíček

V rámci  Ozdravného  balíčka  2012-2013  boli 
prezentované  vládou  Slovenskej  republiky 
nasledovné pripravované zmeny:

- Osobitný  odvod  z podnikania 
v regulovaných  odvetviach a to 
v oblasti  energetiky,  poisťovníctva, 
verejného  zdravotného  poistenia, 
elektronických  komunikácií,  farmácie, 
poštových  služieb,  dopravy  na  dráhe, 
verejných  vodovodov  a verejných 
kanalizácií  a leteckej  dopravy,  ktoré 
podnikajú  na  základe  oprávnení 
a povolení vydaných osobitnými orgánmi. 
Sadzba  dane  sa  navrhuje  vo  výške 
0,00351  z výsledku  hospodárenia  za 
účtovné obdobie;

as well as other related obligations;

- adjustment of the date of introduction 
of reverse-charge on imported goods, 
etc.

More details on the changes in the VAT area will 
be provided in the next issue of Slovak Tax News.

1.2 Amendment to the Commercial Code

The draft  amendment to the VAT Act,  inter alia, 
includes an amendment to the Commercial Code 
no.  513/1991  as  amended, which  contains 
following changes:

- limited  liability  company  will  no  be 
further established by a person, who 
has tax arrears;

- when transferring the majority  share 
will be a proposal for the registration 
of  changes  in  the  person  of 
partnership  in  the  commercial 
register, the company shall submit the 
consent of the tax administrator;

 
1.3 Amendment to the Criminal Code

The draft amendment to the VAT Act also includes 
an  amendment  to  the  Criminal  Code  no. 
300/2005  Coll.  as  amended,  which  introduces 
the concept of “tax fraud”.  At the same time for 
non-payment  of  social  insurance,  public  health 
insurance  or  contributions  to  superannuation 
intend to obtain unauthorized benefit to itself or to 
another, it is proposed to imprisonment for one to 
five years.

2. Consolidation package

The consolidation package for years 2012-2013, 
which  was  presented  by  Government  of  the 
Slovak Republic contains following changes:

- The  special  levy  from  business 
activities in the regulated industries in 
the  field  of  energy,  insurance,  public 
health  insurance,  electronic 
communications,  postal  services, 
transport  on the track,  pharmacy,  public 
waterworks  and  sewerage  system,  and 
air transport, which operate on the basis 
of  authorizations  and  permits  issued  by 
special  authorities.  The  tax  rate  is 
proposed in the amount of 0,00351 from 
the  accounting result  for  the  accounting 
period;
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- Rozšírenie osobitného odvodu pre banky, 
ktorá  spočíva  v rozšírení  súčasného 
základu  dane  aj  o vklady  podliehajúce 
zákonu  o ochrane  vkladov.  Sadzba 
odvodu  0,4% bude  rovnaká  pre  všetky 
banky a platná na celý základ odvodu;

- Mimoriadny  odvod  v bankovom  sektore 
vo výške 0,093% zo základu dane;

- Zvýšenie  dane  z príjmov  právnických 
osôb na 23%;

- Zavedenie  progresie  dane  z príjmov 
fyzických  osôb,  pre  osoby  s hrubým 
príjmom  vo  výške  3 000  eur  za 
kalendárny mesiac by mala byť daň vo 
výške 25%;

- Odpočítateľná  položka  na  manželku  sa 
bude  uplatňovať  iba  vtedy,  ak 
manželka/manžel,  ktorý  sa  stará 
o vyživované  dieťa  žijúce  s ním 
v spoločnej domácnosti do 3 rokov veku 
dieťaťa a do 6 rokov veku dieťaťa, ak ide 
o ťažko zdravotne postihnuté dieťa;

- Vyšší maximálny vymeriavací základ pre 
platenia zdravotných odvodov z dividend 
a zrušenie  súčasného  spôsobu  platenia 
odvodov z podielov na zisku; Zavedenie 
ročného zúčtovania sociálneho poistenia;

- Zvýšenie  maximálneho  vymeriavacieho 
základu  na  platenie  odvodov   pre 
sociálne a zdravotné poistenie na úroveň 
4-násoblu  alebo  5-násobku  priemernej 
mzdy;

- Redukcia  paušálnych  výdavkov  pre 
samostatne  zárobkovo  činné  osoby  na 
420  eur mesačne;

- Zvýšenie   vymeriavacích  základov  pre 
platenie  sociálnych  a  zdravotných 
odvodov samostatne zárobkovo činných 
osôb;

- Zvýšenie  minimálneho  vymeriavacieho 
základu  na  platenie  odvodov  zo 
súčasných 44,2 na 50% priemernej mzdy 
pre samostatne zárobkovo činné osoby;

- Zvýšenie spotrebnej dane z  tabakových 
výrobkov;

- Zmena  systému  zdaňovania 
nehnuteľností.  Navrhuje  sa  zavedenie 

- The extension of  special  levy on banks, 
which  extends  current  tax  base  by 
deposits  under  The  Deposit  Protection 
Act.  The  levy  rate  of  0,4  % will  be the 
same for all banks and valid for the whole 
basis of the levy.

- The  special  levy  in  the  banking  sector 
amounting to 0,093 % of the tax base;

- Increase of corporate income tax rate at 
23 %;

- Introduction of tax progression in personal 
income  tax,  for  individuals  with  gross 
income of EUR  3000 for calendar month 
should be a tax rate of 25 %;

- The annual tax allowance per spouse will 
apply  only  if  a  spouse  care  for  a 
dependent child sharing a common house 
to 3 years of age, and to 6 years of age, 
when the child is disabled;

- Increased maximum assessment base for 
payment of health insurance contributions 
on  dividends  and  repeal  the  current 
method of payment of contributions from 
profit  sharing,  introduction of  the annual 
settlement of social insurance;

- Increase  of  maximum assessment  base 
for  payment  of  contributions  on  health 
and social insurance at level 4 times or 5 
times the average wage;

- Reduction  of  flat  expenses  for 
independent gainful persons to EUR 420 
per month;

- Increase  of  assessment  bases  for 
payment  of  contributions  on  health  and 
social  insurance  for  independent  gainful 
persons;

- Increase of the minimal assessment base 
for  payment  of  contributions  from  the 
current  44,2   to  50  %  of  the  average 
wage for independent gainful persons;

- Increase  of  excise  duty  on  tobacco 
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novej  centrálnej  dane  z nehnuteľností 
nad  rámec  miestnej  dane,  ktorá  bude 
založená na trhových cenách;

- Úprava  sadzieb  odvodov  z vybraných 
hazardných hier;

- Zmeny  v správnych  poplatkoch. 
Zavedenie  registračných  poplatkov  na 
osobné motorové vozidlá a motocykle pri 
prvej registrácii pri ich kúpe na Slovensku 
alebo dovoze zo zahraničia.

products;

- Changing in taxation of real estates. It is 
proposed  to  introduce  a  new  central 
property  tax  beyond  the  local  taxes, 
based on market prices;

- Adjustment  of  contribution  rates  from 
selected gambling games;

- Changes  in  administrative  fees.  The 
introduction of registration fees on motor 
vehicles  and  motorcycles  in  the  first 
registration when are bought in Slovakia 
or imported from abroad.

Contact: Ľubomír Alezár, Partner 

Renáta Krajčírová, Manager

                 +421 2 3355 4160 
lalezar@ecovis-lap.sk

+421 2 3355 4160 
rkrajcirova@ecovis-lap.sk

SLOVAK  TAX  NEWS  poskytuje  informácie  o  vývoji 
a zmenách  v slovenskej  daňovej  legislatíve,  ktorý 
pripravujú odborníci  ECOVIS LA Partners Tax, k. s. Ide 
len o informačný  materiál,  ktorý  obsahuje  len základné 
informácie a jeho účel nie je poskytnúť odbornú radu ku 
konkrétnej  situácii  alebo otázke. Preto ho nie je možné 
použiť  pri  posúdení  konkrétneho  problému  bez 
predchádzajúceho  kvalifikovaného  poradenstva 
týkajúceho  sa  príslušnej  situácie  alebo  otázky.  Pri 
príprave  SLOVAK TAX NEWS sme vynaložili  primeranú 
odbornú starostlivosť. Bezohľadu na to však spoločnosť 
ECOVIS  LA  Partners  Tax,  k.  s.  nepreberá  žiadnu 
zodpovednosť  za  škody a straty,  ktoré  vznikli  alebo  by 
mohli  vzniknúť  tretej  osobe  na  základe  použitia  tohto 
materiálu. 

SLOVAK TAX NEWS zasielame elektronicky. Ak si želáte, 
aby sme vám ich zasielali, kontaktujte nás na telefónnom 
čísle  + 421 2 3355 4160  alebo  na  e-mailovej  adrese 
office@ecovis-lap.sk.

SLOVAK  TAX  NEWS  provides  information  regarding 
developments and changes in Slovak tax legislation that 
is prepared by the professionals of ECOVIS LA Partners 
Tax, k. s. It is only of an informative nature and is not 
intended for  the provision of  professional  advice for  a 
specific situation or question. Therefore, it is not possible 
to apply it  to a specific situation without prior qualified 
advice  regarding  the  particular  situation  or  question. 
When preparing  SLOVAK TAX NEWS, reasonable care 
has been taken. However, ECOVIS LA Partners Tax, k. 
s.  does  not  accept  any  responsibility  for  any  losses 
and/or damages, which arise or which could arise to a 
third party based on the utilisation of this material.  

SLOVAK TAX NEWS is sent electronically. If you wish to 
receive it, please contact us at + 421 2 3355 4160 or at 
office@ecovis-lap.sk.
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