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Novelou zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v

súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej

ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „Lex

Korona“) došlo k doplneniu nového § 24ad,

ktorým dochádza k zmierneniu podmienok pre

uplatnenie daňového bonusu na vyživované

dieťa podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z

príjmov (ďalej len „ZDP“). Podľa prechodného

ustanovenia § 52zzj ZDP sa uvedené zvýhodnenie

týka aj zdaňovacieho obdobia roku 2021.

Pre účely uplatnenia daňového bonusu na

vyživované dieťa sa na účely splnenia podmienky

dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške

6-násobku minimálnej mzdy vymedzenej v ZDP,

považujú za zdaniteľné príjmy aj oslobodené

plnenia, ktoré daňovníci, ktorí dosahujú príjmy zo

závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a z inej

samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „SZČ“)

prijali v súvislosti s niektorými

protipandemickými opatreniami.

Ide konkrétne o nasledovné plnenia:

➢ plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky

trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákon č.

5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,

➢ platba podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č.

299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v

pôsobnosti Ministerstva kultúry SR,

➢ prijaté nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za

dočasne práceneschopného z dôvodu

nariadenia karanténneho opatrenia alebo

izolácie,

➢ prijaté ošetrovné.

Spôsob priradenia vyššie spomenutých plnení k

príjmom podľa § 5 ZDP alebo k príjmom podľa § 6

ods. 1 a 2 ZDP v prípade, ak daňovník mal v roku

2021 súbeh príjmov, určuje ZDP tak, že uvedené

plnenie sa priradí k tomu druhu príjmu, v

súvislosti s ktorým ho daňovník prijal.

Do výšky zdaniteľných príjmov sa na účely

uplatnenia nároku na daňový bonus v súlade s §

24ad ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení novely

zákona zahrnú u daňovníka dosahujúceho príjmy:

➢ z podnikania a z inej SZČ (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP):

- preukázateľne prijaté príjmy podľa § 24ad ods. 1

písm. a) a b) zákona č. 67/2020 Z. z. v znení

novely zákona, t. j. príspevky prijaté v rámci

aktívnej politiky trhu práce a dotácie poskytnuté

Ministerstvom kultúry SR, zaúčtované v

účtovníctve daňovníka, alebo zaevidované v

daňovej evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11

ZDP, alebo zaevidované v evidencii daňovníka

podľa § 6 ods. 10 ZDP v období od 01. januára

2021 do 31. decembra 2021,

- plnenia podľa § 24ad ods. 1 písm. c) a d)

zákona č. 67/2020 Z. z. v znení novely zákona

Lex Korona preukázateľne prijaté v období od

01. januára 2021 do 31. decembra 2021,

➢ zo závislej činnosti (§ 5 ZDP):

- príjmy preukázateľne prijaté za zdaňovacie

obdobie 2021 plynúce najdlhšie do 31. januára

2022.

V prípade, že daňovník dosiahol za rok 2021

zdaniteľné príjmy z vykonávanej činnosti, z ktorej

mu plynú príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ZDP),

alebo z podnikania a z inej SZČ (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP)

aspoň v tejto výške, postup podľa § 24ad ods. 1

zákona č. 67/2020 Z. z. v znení novely zákona sa

neuplatní.

Zákonom č. 39/2022 Z. z., ktorým sa s účinnosťou

od 27. februára 2022 novelizoval daňový

poriadok, sa posúvajú lehoty na zaslanie

oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti a

zverejnenie zoznamu daňových subjektov s

určeným indexom.

2

6-násobok minimálnej mzdy za zdaňovacie
obdobie roku 2021 predstavuje sumu
3.738,00 EUR
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Pôvodná lehota 28. februára 2022 na zaslanie

oznámenia daňovým subjektom o indexe

daňovej spoľahlivosti sa posúva na 30. júna

2022. Upravil sa aj dátum zverejnenia zoznamu

daňových subjektov, ktorým bol určený index

daňovej spoľahlivosti, a to najneskôr do 30.

septembra 2022.

Hodnoteniu FS podliehajú daňové subjekty, ktoré

sú podnikateľmi, t. j. právnické osoby s príjmami z

podnikania a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z

podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej

činnosti a zároveň sú registrované na DZP

minimálne dva roky. Ide o fyzické a právnické

osoby, ktoré majú pridelenú príslušnú právnu

formu (zoznam právnych foriem bude uverejnený

na webovom sídle FR SR), nemajú prerušenú

registráciu na daň z príjmov, k dátumu

hodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti nie sú v

konkurze alebo likvidácii.

Daňové subjekty na účely indexu daňovej

spoľahlivosti sa delia na:

➢ vysoko spoľahlivé,

➢ spoľahlivé,

➢ nespoľahlivé,

➢ nehodnotené.

Kritériá pre určenie indexu upravuje Vyhláška MF

SR č. 544/2021 Z. z. Viac informácii k hodnotiacim

kritériám je možné nájsť na portáli FS SR:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dok

umenty_PFS/Podnikatelia/Index_dan_spol/2022/

2022.02.04_IDS_prezent.pdf

Daňové subjekty budú môcť na základe

hodnotenia získať benefity alebo malusy. Benefity

a malusy zverejní FS SR na svojom portáli.

Daňové subjekty majú viac času na zaslanie

dotazníka zameraného na zmapovanie transakcií

so závislými osobami. Úradu pre vybrane

hospodárske subjekty môžu daňovníci zaslať tento

dotazník až do konca apríla 2022 namiesto

pôvodného termínu 28.03.2022. Úrad pre

vybrané hospodárske subjekty ešte vo februári

2022 oslovil 889 daňových subjektov, aby

dobrovoľne vyplnili jednoduchý dotazník

zameraný na transakcie, ktoré uskutočnili so

závislými osobami za zdaňovacie obdobie roku

2020, respektíve obdobie iné ako kalendárny rok

ukončené v roku 2020.

Podnikatelia si od 1. januára 2022 môžu na portáli

finančnej správy overiť, či platia za tovar alebo

službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet

používaný na podnikanie. Zoznam bankových

účtov, ktoré nahlásili platitelia dane z pridanej

hodnoty (DPH), nájdu na portáli finančnej správy.

Pri preverovaní účtu pritom nie je potrebné, aby

si podnikatelia zaobstarávali dôkazy v podobe

zosnímania webu obrazovky portálu Finančnej

správy. Finančná správa totiž vo svojich

informačných systémoch eviduje údaj o dátume

začatia používania oznámeného bankového účtu.

Rovnako eviduje aj údaj o ukončení používania

tohto účtu.

Z tohto dôvodu nie je potrebné, aby si daňové

subjekty uchovávali informácie o zverejnených

bankových účtoch svojich obchodných partnerov.

Finančná správa zároveň pracuje na tom, aby boli

dáta o bankových účtoch zverejnené aj historicky.

Správca dane vydá rozhodnutie o vylúčení

takého štatutárneho orgánu na tri roky, ktorý

pôsobil vo firme v čase, keď bolo podané

priznanie k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie

obdobie, za ktoré bola otvorená daňová kontrola

a daňovník bol nekontaktný, čím neumožnil

vykonanie tejto daňovej kontroly.

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/Index_dan_spol/2022/2022.02.04_IDS_prezent.pdf
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Možnosť vylúčenia sa bude vzťahovať aj na tie

štatutárne orgány, ktoré neumožnia výkon

daňovej kontroly a úhrnný nedoplatok na

všetkých daniach je viac ako 5000 eur dlhšie ako

rok, a to bez ohľadu na to, že neboli vo funkcii v

čase podania priznania, za ktoré sa neumožnil

výkon daňovej kontroly.

Vylúčená fyzická osoba sa bude môcť voči

rozhodnutiu o vylúčení odvolať, avšak nemôže

podať voči rozhodnutie podnet na preskúmanie

rozhodnutia mimo odvolacieho konania a návrh

na obnovu konania. Rozhodnutie o vylúčení je

preskúmateľné súdom.

Na zálohované jednorazové vratné obaly na

nápoje, ktoré sa uvádzajú na trh v Slovenskej

republike a na odpady z týchto obalov sa vzťahuje

zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní

jednorazových obalov na nápoje a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon č. 302/2019 Z. z.“).

Tento zákon upravuje okrem iného

➢ práva a povinnosti právnických osôb a

fyzických osôb pri zálohovaní jednorazových

obalov na nápoje,

➢ postavenie a úlohy správcu zálohového

systému jednorazových obalov na nápoje

(ďalej len „správca“).

Od 1.1.2022 nadobúdajú účinnosť ustanovenia

zákona č. 302/2019 Z. z. týkajúce sa zálohovania

vymedzených jednorazových obalov na nápoje z

plastu, ktorými sú fľaše a jednorazových obalov

na nápoje z kovu, ktorými sú plechovky.

Na správne účtovanie zálohovaných

jednorazových obalov je nevyhnutné uviesť

základný rámec fungovania zálohového systému.

Z dostupných zdrojov je zrejmý nasledovný

systém fungovania zálohového systému:

1. Výrobca registruje nápojové obaly u správcu,

pričom správcom je nezisková organizácia

poskytujúca všeobecne prospešné služby.

Výrobca zaplatí správcovi stanovenú výšku

zálohu.

2. Výrobca predá nápoj obchodníkovi

(distribútorovi), ktorý mu zaplatí okrem ceny

výrobku aj hodnotu zálohu.

3. Distribútor predá nápoj konečnému

používateľovi, resp. spotrebiteľovi,

zákazníkovi (ďalej aj „zákazník“), ktorý mu

zaplatí cenu nápoja aj hodnotu zálohu.

4. Konečný používateľ má možnosť vrátiť obal

obchodníkovi, ktorý mu vráti hodnotu zálohu.

5. Distribútor má nárok na vyplatenie hodnoty

zálohu z vyzbieraných obalov.

6. Správca zabezpečí kontrolu, sčítanie,

prepravu a spracovanie obalov.

Nakoľko väčšina našich klientov je v pozícii

konečného používateľa, do daňových a účtovných

správ uvádzame práve účtovanie pre konečného

používateľa. Pre pozíciu výrobcu, distribútora

uvádzame linky na metodické usmernenia MF SR,

kde možno nájsť účtovanie aj pre tieto pozície,

ktoré sú súčasťou zálohového systému:

(metodické usmernenie pre podnikateľov:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Do

kumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodick

e_usmernenia/Priame_dane/2022/2022.01.20_0

04_DZPaU_2022_I_zaloh_obal.pdf a metodické

usmernenie pre organizácie:

https://www.mfsr.sk/files/archiv/95/MU-vratne-

obaly.pdf)

Konečným používateľom, resp. zákazníkom môže

byť aj podnikateľ - účtovná jednotka účtujúca v

sústave podvojného účtovníctva, ktorý nakupuje

nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch na

určený účel (vlastná spotreba, darovanie, použitie

na reprezentáciu a pod.).

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2022/2022.01.20_004_DZPaU_2022_I_zaloh_obal.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/95/MU-vratne-obaly.pdf
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V prípade organizácii v pozícii konečného spotrebiteľa v praktickom príklade predpokladáme, že je
tovar obstarávaný na faktúru a účtovná jednotka účtuje o zásobách materiálu spôsobom A v rámci
svojej hlavnej činnosti.



6

MR SR 21.03.2022 vydalo Metodické usmernenie

č. MF/007829/2022-36 k postupom účtovania

niektorých účtovných prípadov v súvislosti s

poskytovaním humanitárnej pomoci Ukrajine.

Vybrané príklady na účtovanie humanitárnej

pomoci uvádzame nižšie:

Príklad č. 1
Účtovná jednotka – zdravotnícke zariadenie, poslala v rámci humanitárnej pomoci Ukrajine lieky a
zdravotnícky materiál.
Ak účtovná jednotka obstará akýkoľvek krátkodobý/dlhodobý majetok za účelom daru, obstaraný
majetok sa účtuje ako zásoby. Darovanie takéhoto majetku sa účtuje ako bezodplatný prevod na
ťarchu účtu 587 - Náklady na ostatné transfery.
Rovnako aj darovanie zdravotníckeho materiálu v rámci humanitárnej pomoci Ukrajine, z už
existujúcich zásob účtovnej jednotky, na ťarchu účtu 587 - Náklady na ostatné transfery.

Príklad č. 2
Účtovná jednotka darovala dlhodobý hmotný majetok, ktorý ešte nie je odpísaný a ktorý bol
obstaraný z transferov:

Príklad č. 3
Účtovná jednotka darovala dlhodobý hmotný majetok, obstaraný z vlastných prostriedkov, ktorý ešte
nebol odpísaný:

Transparentné účty (resp. bežné darovacie účty)
Príjem finančných prostriedkov na transparentný/darovací účet sa účtuje na samostatnom
analytickom účte k syntetickému účtu 221- Bankové účty. Súvzťažným účtom k tomuto účtu bude
prioritne účet 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy.
V prípade, ak sa finančné prostriedky, alebo časť finančných prostriedkov z transparentného
(darovacieho) účtu prepošlú obratom na použitie inej účtovnej jednotke, preúčtuje sa príslušná suma
v prospech účtu 379 – Iné záväzky.
Z uvedených účtovných prípadov nevzniká účtovnej jednotke výsledok hospodárenia.

 Popis účtovného prípadu  MD D 

Obstaranie majetku/zásob za účelom darovania  112, 501 321 

Darovanie majetku/zásob obstaraného na humanitárne účely  587 112, 501 

 

 Popis účtovného prípadu  MD D 

Doúčtovanie zostatkovej ceny majetku  587 08x 

Zúčtovanie kapitálového transferu, ak bol majetok obstaraný z 
transferu  

353,355, 
384 

68x, 69x 

Vyradenie majetku v obstarávacej cene  08x 02x, 

 

 Popis účtovného prípadu  MD D 

Doúčtovanie zostatkovej ceny majetku  587 08x 

Vyradenie majetku v obstarávacej cene  08x 02x 
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Príklad č. 4
Obec založila transparentný účet v banke, na ktorý môžu obyvatelia a podnikateľské subjekty
prispievať ľubovoľnou finančnou čiastkou. Finančné prostriedky z transparentného budú použité na
nákup zdravotníckych potrieb pre ukrajinské nemocnice, nákup ošatenia, hygienických potrieb,
potravín, plienok pre deti, zabezpečenie odvozu obyvateľov Ukrajiny zo štátnych hraníc na území
Slovenskej republiky, zabezpečenie ubytovania na území Slovenskej republiky.

Príklad č. 5
Obec zaslala finančné prostriedky vyzbierané na transparentnom účte subjektu sídliacemu na území
Ukrajiny:

Účtovanie výdavkov z rozpočtu obce a VÚC
Príklad č. 6
Obec zaslala finančné prostriedky z rozpočtu obce na transparentný účet subjektu verejnej správy
(napr. Združenie miest a obcí Slovenska).

 Popis účtovného prípadu  MD D 

Príjem finančných prostriedkov od prispievateľov na transparentný účet  221 372 

Faktúra za nákup spotrebného materiálu určeného na humanitárnu 
pomoc  

 
112, 501 

 
321 

Darovanie obstaraných zásob Ukrajine  587 112, 501 

Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti 
s nákladmi  

 
372 

 
697 

Úhrada faktúry za nákup spotrebného materiálu určeného na 
humanitárnu pomoc  

 
321 

 
221 

Faktúra za prepravu materiálu humanitárnej pomoci na Ukrajinu  518 321 

Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti 
s nákladmi  

 
372 

 
697 

Úhrada faktúry za prepravu materiálu na Ukrajinu  321 221 

Faktúra za prepravu odídencov z Ukrajiny z hraničných prechodov  518 321 

Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti 
s nákladmi  

 
372 

 
697 

Úhrada faktúry za prepravu odídencov z Ukrajiny na území SR  321 221 

Faktúra za ubytovanie odídencov z Ukrajiny  518 321 

Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti 
s nákladmi  

 
372 

 
697 

Úhrada faktúry za ubytovanie na území SR  321 221 

 

Popis účtovného prípadu MD D 

Príjem finančných prostriedkov od prispievateľov na transparentný účet 221 372 

Preúčtovanie záväzkového druhu pri rozhodnutí o poukázaní na účet 
inej účtovnej jednotky 

 
372 

 
379 

Zaslanie finančných prostriedkov subjektu na území Ukrajiny 379 221 

 

Popis účtovného prípadu  MD D 

Zaslanie finančných prostriedkov na transparentný účet subjektu 
verejnej správy:  
- predpis záväzku odvodu finančných príspevkov  
- odvod finančných prostriedkov na transparentný účet subjektu 
verejnej správy  

 
 

585 
 

359 

 
 

359 
 

221 
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Poukázanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na transparentný účet subjektu verejnej správy
sa klasifikuje na položke 641 Transfery v rámci verejnej správy, podpoložke 641012 Ostatným
subjektom verejnej správy.

Príklad č. 7
Obec zaslala finančné prostriedky z rozpočtu obce na transparentný účet subjektu mimo verejnej
správy.

Poukázanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na transparentný účet subjektu, ktorý nie je
zaradený v sektore verejnej správy sa klasifikuje na príslušnej podpoložke podľa subjektu, ktorej sa
pomoc poskytuje, napr. poukázanie prostriedkov nadácii alebo občianskemu združeniu sa klasifikuje
na položke 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, podpoložke 642001
Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu.

Príklad č. 8
Obec obstarala z rozpočtu obce potraviny, lieky, hygienické potreby, deky pre ubytovaných utečencov 
z Ukrajiny.

Zakúpenie oblečenia, materiálu (deky, prikrývky), zdravotníckych potrieb a liekov sa klasifikuje na
položke 633 Materiál, podpoložke 633006 Všeobecný materiál. Nákup potravín sa klasifikuje na
položke 633 Materiál, podpoložke 633011 Potraviny a úhrada výdavkov za ubytovanie a stravovanie
pre utečencov z Ukrajiny sa klasifikuje na položke 637 Služby, podpoložke 637005 Špeciálne služby.

Popis účtovného prípadu  MD D 

Zaslanie finančných prostriedkov na transparentný účet subjektu 
verejnej správy:  
- predpis záväzku odvodu finančných príspevkov  
- odvod finančných prostriedkov na transparentný účet subjektu 
verejnej správy  

 
 

586 
 

372 

 
 

372 
 

221 

 

Popis účtovného prípadu  MD D 

Faktúra za nákup spotrebného materiálu určeného na humanitárnu 
pomoc, zásob potravín, hygienických potrieb, zdravotníckych potrieb  

 
112, 501 

 
321 

Bezodplatné odovzdanie obstaraných zásob materiálu  587 112, 501 

Spotreba materiálu v súvislosti s humanitárnou pomocou  501 112 

Úhrada faktúry za nákup spotrebného materiálu  321 221 

Faktúra za prepravu materiálu humanitárnej pomoci na Ukrajinu  518 321 

Úhrada faktúry za prepravu materiálu na Ukrajinu  321 221 

Faktúra za prepravu odídencov (za akýmkoľvek účelom)  518 321 

Úhrada faktúry za prepravu osôb  321 221 

Faktúra za ubytovanie a stravu (dodávateľským spôsobom)  518 321 

Úhrada faktúry za ubytovanie a stravu  321 221 

Faktúra za tlmočnícke služby (externé)  518 321 

Úhrada faktúry za tlmočnícke služby  321 221 

Odmeny dobrovoľníkom  548 379 

Úhrada odmeny dobrovoľníkom  379 221 
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