
Milí členovia a priatelia, 
 
Čas beží ako bláznivý. Už 5 rokov vydávame 
náš newsletter Právo & Dane, prvé vydanie 
vyšlo v roku 2013. Som hrdá na to, že som sa 
mohla od začiatku spolupodieľať na jeho 
vytvorení. Teraz je newsletter už etablovaný  
a je čítaný stále vyšším počtom záujemcov  
z kruhu našich členov a spoločností  
z nemecko-slovenskej hospodárskej 
komunity. Keby sa jednalo o tlačové médium, 
mohla by som s dobrým svedomím povedať: 
náklad stúpa.  
 
No teraz je aj čas rozlúčky. Po 10 vzrušujúcich 
a na udalosti bohatých rokoch, opúšťam 
koncom tohto mesiaca SNOPK, aby som sa  
v nasledujúcom roku mohla venovať novým 
pracovným výzvam. Komunikácia s Vami, milí 
autori, ma vždy bavila a určite mi budete 
chýbať. Ale nepochybujem o tom, že u mojich 
kolegov budete aj v budúcnosti v dobrých 
rukách.   
 
Milí čitatelia, milí autori, prajem Vám 
všetkým  pokojný adventný čas, veselé 
Vianočné sviatky a všetko dobré v roku 2019. 
 
Vaša Katharina Getlik 
Vedúca oddelenia trhové 
a právne poradenstvo 

 
 

 Pracovné právo 
     Jednoduchšie zamestnávanie cudzincov  

 Právo nehnuteľností 
 Poľnohospodárske pozemky  

 Zdanenie vyslaných zamestnancov 
 Home office a vznik stálej prevádzkarne  

 Energetika a životné prostredie  
 Zálohovanie PET fliaš a obmedzovanie 
 plastov   

 Právo obchodných spoločností 
 Štatutárny orgánu po zániku funkcie      

 Obchodné právo 
 Platnosť odstúpenia od zmluvy   

 Medzinárodné daňové právo 
 Rôzne pohľady na konečného príjemcu   

 Právo informačných technológií 
 Porušenie duševného práva?  

 Fúzie a akvizície  
  M&A Transakcie a start-upy    

 Procesné právo 
 Ústavný súd: Súdy musia skúmať všetky 
 dôvody dovolania!  

 Daň z pridanej hodnoty a clá 
 Plánovaná novela zákona o DPH    

 Zdanenie príjmov právnických osôb 
 Vyradenie nepoužiteľných zásob   

 Verejné obstarávanie 
 Zábezpeka – Zloženie a vrátenie       

 Prevodné ceny  
 Funkčná a riziková analýza   

 Poistné právo   
 Nová daň z poistenia od 1.1.2019  

str. 02 
 

str. 02 
 

str. 03 
 

str. 03 

 
 

str. 04 
 

str. 04 
 

str. 05 
 

str. 05 
, 

str. 06 
 

str. 06 
 

 

str. 07 
 

str. 07 
 

str. 08 
, 

str. 08 
 

str. 09 
 

Odborný newsletter Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 

OBSAH  



Ústavný súd uľahčil nadobúdanie poľnohospod. pozemkov   

Vláda SR predložila poslancom novelu niekoľkých zákonov ohľadne Stratégie pracovnej mobility 
cudzincov, ktorá obsahuje zefektívňujúce opatrenia na riešenie aktuálneho nedostatku pracovnej 
sily v niektorých segmentoch pracovného trhu prostredníctvom vstupu pracovníkov z tretích krajín. 
Novela zákona o službách zamestnanosti rozširuje ich možnosti vstupu na trh práce aj cez agentúry 
dočasného zamestnávania, v prípade identifikovaných zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily, 
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5%. Dĺžka preverovaného 
obdobia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania pracovníkov z tretích krajín sa zjednocuje 
z 2 na 5 rokov, pričom sa podmienka neporušenia zákazu bude vzťahovať aj na užívateľského 
zamestnávateľa. Zamestnávateľom sa ďalej pod hrozbou pokuty do 300 eur zavádza povinnosť 
nahlasovať ÚPSVaR voľné pracovné miesta.  
V zákone o pobyte cudzincov sa od budúceho roka majú skrátiť lehoty na posudzovanie žiadosti 
o udelenie prechodného pobytu na zamestnanie z 90 na 30 dní, v prípade zamestnaní 
s nedostatkom pracovných síl a pre zamestnancov z technologických centier. 
Do Zákonníka práce sa ako prostriedok zamedzenia mzdového dumpingu zavádza neplatnosť 
takých ustanovení pracovnej zmluvy, ktorými sa zamestnanec zaväzuje zachovávať mlčanlivosť 
o svojich pracovných podmienkach, vrátane mzdových.  
O prijatí vládneho návrhu zákona s navrhovanou účinnosťou od 01.01.2019 rozhodnú poslanci  
v skrátenom legislatívnom konaní. 
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PRACOVNÉ PRÁVO 
Jednoduchšie zamestnávanie cudzincov 

 
  

 

Ústavný súd zrušil v novembri podstatné časti zákona o nadobúdaní vlastníctva 
poľnohospodárskeho pozemku z roku 2014. 
Podľa zrušených ustanovení zákona museli vlastníci poľnohospodárskej pôdy, ktorí chceli previesť 
poľnohospodársky pozemok s výmerou od 2.000 m², najprv zverejniť ponuku vo zvláštnom registri 
vedenom Ministerstvom pôdohospodárstva. Táto povinnosť sa vzťahovala tak na predaj ako aj na 
bezodplatný prevod pozemkov, alebo ich vklad do spoločnosti. Poľnohospodárske pozemky mohli 
nadobúdať výlučne osoby s trvalým pobytom alebo sídlom na Slovensku najmenej 10 rokov. 
Prednosť mali nadobúdatelia, pôsobiaci ako poľnohospodári najmenej tri roky v obci, kde sa 
pozemok nachádzal, po nich farmári zo susednej obce a ďalej poľnohospodári bez ohľadu na 
miesto podnikania. Inej osobe, ako farmárovi, mohol byť pozemok prevedený až po 6 mesiacoch od 
neúspešného ponukového konania. Zverejneniu ponuky nepodliehali len prevody na 
poľnohospodárov, podnikajúcich najmenej tri roky v obci, kde sa pozemok nachádzal, 
spoluvlastníkov a blízke osoby pôvodného vlastníka.  
Ústavný súd konštatoval, že tieto obmedzenia sú v rozpore s právom vlastniť majetok  
a neprimerane obmedzujú základné práva a slobody.   
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Zálohovanie PET fliaš a obmedzovanie plastov  

Tento rozbiehajúci sa trend môže mať za následok vznik stálej prevádzkarne z pohľadu dani  
z príjmov. Potrebné je stanoviť, či miesto výkonu práce je alebo nie je podniku k dispozícii a  či sa 
časť podnikania vykonáva na tomto mieste. Spoločnosť môže vykonávať svoju podnikateľskú 
činnosť aj na mieste, ako je napríklad „kancelária“ jednotlivca, prostredníctvom „home office“. To 
však neznamená, že toto miesto je pre podnik k dispozícii len preto, že toto miesto používa 
jednotlivec (napr. zamestnanec), ktorý pracuje pre podnik. To, či tzv. „home office“ predstavuje 
miesto, ktoré má podnik k dispozícii, bude závisieť od rôznych okolností. V mnohých prípadoch sa 
bude jednať len o určitý benefit spoločnosti, ktorý ponúka svojim zamestnancom možnosť využívať 
„home office“ sporadicky, pričom prevažnú časť svojej práce vykonávajú v kancelárii, ktorú pre nich 
spoločnosť zabezpečuje. Za takýchto podmienok nebude miesto výkonu práce, kde zamestnanec 
vykonáva „home office“ považované za miesto, ktoré má podnik k dispozícii. Ak však zamestnanec 
vykonáva väčšinu obchodných činností pre podnik prostredníctvom „home office“ a spoločnosť 
neposkytla zamestnancovi vlastnú kanceláriu na výkon svojej práce, potom považujeme za miesto 
výkonu práce zamestnanca tzv. „home office“. Z toho vyplýva, že podnik má dané miesto výkonu 
práce zamestnanca k dispozícii a vzniká spoločnosti stála prevádzkareň.  

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 6/2018 

ZDANENIE VYSLANÝCH  
Home office a vznik stálej prevádzkarne  

 
  

 

Slovenský minister životného prostredia ohlásil zavedenie zálohovania nápojových PET fliaš  
a hliníkových plechoviek. Slovensko by bolo v tomto smere prvou krajinou strednej Európy a názory 
na túto otázku sa rozchádzajú. Výrobcovia ako aj organizácie zodpovednosti výrobcov majú pritom 
veľký záujem o praktické skúsenosti z Nemecka. Práve v tejto fáze majú firmy so skúsenosťami  
z Nemecka možnosť zapojiť sa do diskusie na Slovensku alebo vytvoriť nové obchodné príležitosti. 
K tomu treba pripomenúť, že Európska komisia predložila návrh na zákaz určitých jednorázových 
plastových výrobkov, s ktorého implementáciou Ministerstvo životného prostredia SR počíta, ako 
bolo nedávno zdôraznené na konferencii Deň odpadového hospodárstva.  
Ministerstvo životného prostredia SR poslalo návrh "Stratégie ochrany ovzdušia 2030" do 
pripomienkového konania a vyzvalo k predloženiu stanovísk. Opatrenia sa týkajú dopravy, 
priemyselných zariadení, domácností a ostatných znečisťovateľov.  
V rámci programu LIFE schválila Európska komisia Slovensku 5 projektov s celkovou sumou 
podpory vo výške 15,4 miliónov EUR.  
Potrebu konať má Slovensko v oblasti energetickej efektívnosti, keďže nám bola dňa 8.11.2018 
doručená výhrada Európskej komisie kvôli neúplnej implementácií európskeho práva.  
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Podmienky platnosti odstúpenia od zmluvy  

Ostatnou novelou Obchodného zákonníka sa zaviedla povinnosť bývalého štatutárneho orgánu 
podať návrh na zrušenie spoločnosti, ak nie je včas vymenovaný nový a povinnosť poskytovať 
súčinnosť aj po skončení funkcie. 
Novela ukladá povinnosť podať návrh na zrušenie spoločnosti do 30 dní, ak nie je jediný štatutárny 
orgán spoločnosti zapísaný do obchodného registra do 60 dní od uplynutia lehoty na vymenovanie 
nového štatutárneho orgánu, t. j. od uplynutia 3 mesiacov od skončenia funkcie bývalého 
štatutárneho orgánu. Túto povinnosť má ten, kto funkciu jediného štatutárneho orgánu vykonával 
naposledy. V prípade nesplnenia tejto povinnosti uloží registrový súd bývalému štatutárnemu 
orgánu pokutu do 3.310 €. 
Rovnako je bývalý štatutárny orgán (resp. bývalý člen štatutárneho orgánu) povinný poskytovať 
primeranú súčinnosť za obdobie kedy funkciu zastával. Ide o súčinnosť vyžiadanú súdom, správcom 
dane, Sociálnou a zdravotnou poisťovňou, správcom konkurznej podstaty alebo súdnym 
exekútorom, a to v rozsahu v akom možno predpokladať, že môže prispieť k bližšiemu objasneniu 
otázok, ktorých sa požadovaná súčinnosť týka. Bývalému štatutárnemu orgánu vzniká v tejto 
súvislosti voči spoločnosti právo na náhradu nákladov.  
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PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ 
Povinnosti štatutárneho orgánu po zániku funkcie  

 
  

 

Jedným zo spôsobov zániku záväzkovo-právneho vzťahu je odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie je 
jednostranný právny úkon, ktorý prichádza do úvahy len ak nastane zákonný, príp. zmluvne 
dohodnutý dôvod odstúpenia.  
Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí sp. zn. 3Obdo/61/2016 bližšie 
konkretizoval aké náležitosti má spĺňať odstúpenie od zmluvy, aby spôsobilo zamýšľané právne 
následky. Najvyšší súd konštatoval, že ak je dôvodom odstúpenia porušenie zmluvnej povinnosti, je 
nevyhnutné, aby odstupujúca zmluvná strana presne špecifikovala, ktorú zmluvnú povinnosť druhá 
zmluvná strana porušila.  
V danom prípade odstupujúca strana len neurčito uviedla, že druhá zmluvná strana porušila svoje 
zmluvné povinnosti („... žalovaný neposkytol žalobcovi plnenia, ku ktorým sa v zmluve zaviazal.“). 
Najvyšší súd judikoval, že takýto strohý odkaz nie je dostačujúci, odstúpenie od právneho úkonu 
z toho dôvodu nie je perfektné a teda samotné odstúpenie od zmluvy nepovažoval za platné. 
Najvyšší súd zároveň uviedol, že ak odstupujúca zmluvná strana neuvedie konkrétny a jednoznačný 
dôvod odstúpenia, nie je možné doplniť chýbajúce náležitosti odstúpenia pomocou výkladových 
pravidiel vyplývajúcich z Obchodného zákonníka.  
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Porušenie duševného práva?  

Od 01.11.2018 zavádza novela zákona o obchodnom registri novú povinnosť zapísať identifikačné 
údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra. Právnické osoby zapísané 
v obchodnom registri pred 31.10.2018 majú povinnosť podať návrh na zápis konečného užívateľa 
výhod najneskôr do 31. decembra 2019.  
Zároveň od 1.1.2018 bola v zákone o dani z príjmov zavedená definícia konečného príjemcu príjmu, 
ktorému plynie príjem v jeho vlastný prospech a má právo využívať tento príjem neobmedzene bez 
povinnosti previesť ho na inú osobu. S tým sú spojené ďalšie povinnosti platiteľa dane pri výplate 
rôznych druhov príjmov – preukazovanie konečného príjemcu a odvod zrážkovej dane. Na rozdiel 
od konečného užívateľa výhod, ktorým môže byť iba fyzická osoba a ktorého budú spoločnosti v SR 
povinné zapisovať do Obchodného registra, konečný príjemca príjmu môže byť pre účely daní aj 
právnická osoba. 
Nakoľko sa rozšíril koncept konečného príjemcu aj na aktívne druhy príjmov, je pri výplate príjmov 
zo Slovenska dôležité skúmať nielen rezidenciu príjemcu, ale aj to, či je jeho konečným príjemcom. 
Preto odporúčame individuálne posúdiť predovšetkým cezhraničné transakcie.  
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MEDZINÁRODNÉ DAŇOVÉ PRÁVO 
Rôzne pohľady na konečného príjemcu  

 
  

 

Súdny dvor EÚ rozhodol: Je potrebné nájsť rovnováhu medzi právom duševného vlastníctva  
a právom na rešpektovanie rodinného života. 
Nemecké vydavateľstvo sa domáha zaplatenia náhrady škody z dôvodu, že audiokniha, ku ktorej 
má autorské právo, bola poskytnutá na stiahnutia neobmedzenému počtu užívateľov v rámci 
internetovej burzy, tzv. „peer-to-peer“ prostredníctvom pripojenia na internet, ktorého majiteľom je 
žalovaný. 
Žalovaný v danej veci spochybňuje, že by on sám porušil autorské práva. Tvrdí, že jeho rodičia, ktorí 
s ním žijú v spoločnej domácnosti, mali k tomuto pripojeniu tiež prístup. Z judikatúry nemeckého 
súdneho dvora vyplýva, že vzhľadom na základné právo na ochranu rodinného života v nemeckom 
práve takáto obrana postačuje na vylúčenie zodpovednosti majiteľa pripojenia na internet. 
Súdny dvor vo svojom rozsudku vydanom v rámci prejudiciálneho konania tvrdí, že takéto 
vnútroštátne právo je v rozpore s právom EU. Vyvinenie sa je v danej situácie možné v prípade, ak 
žalovaný majiteľ pripojenia označí rodinného príslušníka, ktorý mal možnosť prístupu k tomuto 
pripojeniu, a poskytne informácie k okamihu a charakteru použitia pripojenia rodinným príslušníkom. 
Ak totiž vnútroštátny súd prejednávajúci žalobu o náhradu škody nemôže na žiadosť navrhovateľa 
vyžadovať dôkazy týkajúce sa rodinných príslušníkov protistrany, je nemožné preukázať porušenie 
autorského práva, ako aj identifikovať páchateľa tohto porušenia. Následne tak dochádza  
k závažnému porušeniu základného práva na účinný prostriedok nápravy a základného práva 
duševného vlastníctva, ktoré majiteľovi autorského práva prislúchajú. 
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Ústavný súd: Súdy musia skúmať všetky dôvody dovolania! 

V súčasnosti sú medzi investormi veľmi populárne investície do začínajúcich spoločností tzv. start-
upov. Start-upy sú nové spoločnosti, ktoré existujú spravidla iba niekoľko málo rokov a sústredili sa 
na výskum a vývoj jedného produktu, ktorý má nádej na komerčný úspech. Investori môžu vstúpiť 
do takejto spoločnosti v rôznych fázach jej existencie. Spravidla môže ísť o poskytnutie financií na 
realizáciu určitého nápadu, prípadne na poskytnutie financovania na ďalší vývoj produktu alebo 
odkúpenie spoločnosti, ktorá už nápad priniesla na trh. 
Investori si pri vstupe do takýchto spoločností musia dať pozor na viaceré právne otázky. medzi 
najdôležitejšie patria práva duševného vlastníctva, ktoré sú produktom spojené. Ďalšou veľmi 
dôležitou právnou otázkou je vlastnícka štruktúra spoločnosti. Investori tiež musia dať pozor na 
existenciu bankových úverov a prípadných záložných práv. Pri investícii do start-upov je právna 
pomoc veľmi dôležitá, pretože vo väčšine prípadov sú nádejní obchodní partneri neskúsení, čo 
môže znamenať zvýšené riziko pre investorov.  

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 6/2018 

FÚZIE A AKVIZÍCIE 
M&A Transakcie a start-upy  

 
  

 

Ústavný súd s konečnou platnosťou vyriešil jeden z najpálčivejších problémov, ktorý vznikol  
v dôsledku reformy civilného procesného práva. Máme na mysli otázku, či je Najvyšší súd povinný 
preskúmať všetky dovolacie dôvody podľa § 420 CSP resp. iné dovolacie dôvody podľa § 421 CSP, 
ktoré dovolateľ uviedol v dovolaní, alebo či sa preskúmanie môže obmedziť iba na jeden z nich. 
Veľký senát Najvyššieho súdu totiž v roku 2017 rozhodol, že kombinácia dôvodov podľa § 420  
a § 421 CSP nie je prípustná, a ak dovolateľ uplatnil viaceré dôvody, je súd povinný zaoberať sa len 
prvým z nich.   
Táto súdna prax zožala v odborných právnych kruhoch zaslúženú kritiku. Ústavný súd teraz dal 
kritikom za pravdu a označil takýto postup za protiústavný. Zákonodarca podľa neho v žiadnom 
prípade nezamýšľal, aby mohol dovolateľ uplatniť len jeden dôvod dovolania, ak sa vyskytli viaceré. 
Dovolatelia tak aj naďalej budú môcť uplatniť viaceré dôvody dovolania, ako aj tieto ľubovoľne 
kombinovať. 
Očakáva sa, že senát Najvyššieho súdu sa bude vecou opätovne zaoberať a zosúladí svoju 
rozhodovaciu prax s názorom Ústavného súdu.  
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Dodanenie záväzkov organizačnej zložky (OZ)  

Európska komisia predstavila v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH) návrh tzv. definitívneho 
režimu DPH pri cezhraničnom dodávaní tovaru v rámci Európskej únie. Očakáva sa, že tento nový 
režim posilní boj proti podvodom v oblasti DPH v EÚ, a teda zníži riziko tzv. karuselových podvodov. 
Má byť založený na zrušení oslobodenia od dane pri intrakomunitárnom dodaní tovaru a služieb. 
Pred zavedením definitívneho režimu sa navrhujú určité čiastkové opatrenia, ktoré Komisia navrhuje 
zaviesť s účinnosťou od 1.1.2019.  
Medzi najvýznamnejšie patrí zavedenie konceptu certifikovanej zdaniteľnej osoby. Z tohto štatútu 
by potom pre platiteľov vyplývali rôzne zjednodušenia, ktoré budú môcť využívať len tieto 
certifikované osoby. Ide o zjednodušujúce pravidlá pre úpravu „call-off-stock“, pravidlá v spojitosti  
s reťazovými transakciami a s dôkazom o preprave alebo odoslaní tovaru do iného členského štátu, 
ktoré sú oslobodené od dane. Pri dodaní tovaru v rámci EÚ bude osobou povinnou platiť daň 
dodávateľ tovaru v prípade, ak nadobúdateľ tovaru nebude mať štatút certifikovanej osoby. Ak 
nadobúdateľ, kupujúci tento štatút mať bude, uplatní sa prenesenie daňovej povinnosti.  

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 6/2018 

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY A CLÁ 
Plánovaná novela zákona o DPH  

 
  

 

Ak sú OZ zahraničných osôb zapísané v obchodnom registri, sú účtovnými jednotkami napriek 
tomu, že nemajú právnu subjektivitu. Preto sú povinné viesť účtovníctvo.  
Účtovanie účtovných prípadov OZ vyplývajúcich zo vzťahu s jej zahraničným zriaďovateľom, nie je  
v postupoch účtovania špecificky upravené. Je na rozhodnutí OZ, aký spôsob účtovania zvolí (cez 
účet 395 alebo záväzkové/pohľadávkové účty). 
Okrem iného OZ eviduje voči svojmu zriaďovateľovi záväzky, ktoré vznikajú či už  
z vnútropodnikových služieb (napr. management fee, IT podpora, iné) alebo z “refakturácie 
vnútropodnikových dodaní” od tretích osôb (napr. externé školenie zamestnancov OZ, iné). 
V prípade, ak ostanú takéto záväzky OZ neuhradené, OZ nemusí aplikovať “dodanenie záväzkov”  
v zmysle § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov. 
Dôvodom je to, že takýto záväzok nespĺňa definíciu záväzku v zmysle § 2 ods. 4 písm. b) zákona  
o účtovníctve (nakoľko v budúcnosti nezníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky, tzn. nedôjde  
k odlivu peňažných prostriedkov z účtovnej jednotky).  
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Benchmark v transferovom oceňovaní prakticky  

Verejný obstarávateľ smie zadať verejné zákazky určitému podnikateľovi aj priamo, bez 
uskutočnenia formálneho postupu verejného obstarávania. Vzhľadom na chýbajúcu hospodársku 
súťaž je však potrebné vykladať výnimky z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní („ZVO“) 
reštriktívne. 
V ktorých prípadoch je prípustné priame zadanie verejných zákaziek? Ustanovenie § 1 ZVO upravuje 
početné výnimky (napr. určité výskumné a vývojové služby, právne poradenstvo poskytované 
advokátom, určité finančné služby, činnosť znalca, tlmočníka a prekladateľa). Navyše, dodatky 
k zmluve môžu byť za zákonom stanovených okolností tiež prípustné. 
Aktuálna novela ZVO (schválená v Národnej rade SR dňa 16.10.2018, po vete prezidenta SR 
opätovne prerokovaná) stanovuje novú výnimku pre zákazky s predpokladanou hodnotou menej 
ako 5 000 EUR. Priame zadanie predstavuje zjednodušenie na strane (verejných) obstarávateľov. 
Podnikatelia, ktorí sa nestanú priamo vybraným zmluvným partnerom, však nie sú bezmocní 
v prípade neprípustného priameho zadania. Môžu požiadať Úrad pre verejné obstarávanie („ÚVO“) 
o preskúmanie. Podľa vyhlásenia ÚVO môžu byť zistené pochybenia postúpené na Najvyšší 
kontrolný úrad, Protimonopolný úrad a Generálnu prokuratúru SR.  

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 6/2018 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 
Priame zadanie verejných zákaziek  

 
  

 

Princíp nezávislého vzťahu sa v praxi overuje porovnávacou analýzou, kde sa porovnávajú 
podmienky kontrolovanej transakcie realizovanej medzi závislými subjektami s podmienkami  
v nekontrolovaných transakciách prebiehajúcich na voľnom trhu. Ak neexistujú interné porovnateľné 
údaje v rámci skupiny, je potrebné skúmať externe. Na získanie externých porovnateľných údajov je 
možné využiť viacero zdrojov informácií a dostupných databáz v závislosti od typu transakcie. 
Najčastejšie využívanou databázou pre účely analýzy transakcií týkajúcich sa výroby, predaja alebo 
poskytovania služieb, je komerčná paneurópska databáza AMADEUS, ktorá obsahuje detailné 
finančné a obchodné informácie o viac ako dvadsaťjeden miliónoch európskych spoločností. 
Databázu spravuje spoločnosť Moody's Analytics/Bureau van Dijk a je aktualizovaná na mesačnej 
báze. 
V prípade, ak si spoločnosti v skupine medzi sebou vyplácajú licenčné poplatky (royalties), na 
stanovenie ich výšky sa využívajú špecializované databázy ako napríklad RoyaltyStat, KtMine či 
RoyaltyRange, ktoré zhromažďujú informácie o nezávislých licenčných zmluvách z celého sveta.  
Súlad úrokovej sadzby s princípom nezávislého vzťahu v prípade úverových transakcií možno 
okrem dát získaných z Bloomberg zrealizovať aj pomocou databázy Eikon od Thomson Reuters, 
ktorá obsahuje globálne finančné a ekonomické údaje využívané finančnými odborníkmi.  
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EÚ – Boj proti praniu penazí 

Od 1.1.2019 vstupuje do platnosti nový zákon o dani z poistenia č. 213/2018, ktorý zaťaží neživotné 
poistenie jednotnou sadzbou dane vo výške 8%. Nová daň nahradí doterajší odvod z neživotného 
poistenia v rovnakej výške, ktorý však platil len pre poistné zmluvy so začiatkom po 1.1.2017, nová 
daň sa vzťahuje na všetky, aj staršie zmluvy. 
Aplikácia dane je rôzna – niektoré poisťovne účtujú poistné zvýšené o daň, predovšetkým 
v odvetviach s dlhodobo nepriaznivým škodovým priebehom. Niektoré poistenia ostávajú 
v doterajšej výške a daň znášajú poisťovne. 
Predmetom poistenia sú všetky riziká umiestnené na Slovensku, vozidlá so slovenskou registráciou.  
Pokiaľ slovenský subjekt uzatvára poistenie v prospech zahraničnej dcérskej spoločnosti, poistné za 
túto časť dani nepodlieha. Opačne – pokiaľ zahraničná spoločnosť preúčtuje poistné slovenskej 
dcérskej spoločnosti, z poistného musí byť odvedená daň. Za odvedenie dane je zodpovedná 
poisťovňa, okrem prípadov kedy sa poistenie uzatvára u poisťovne so sídlom mimo členských 
štátov EU, vtedy je za daňové priznanie a odvedenie dane zodpovedný poistník. 
Poistenie zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel PZP ostáva bezo zmeny zaťažené 
odvodom vo výške 8%, ktorý platia poisťovne už od roku 2002. Zvýšenie cien v tomto odvetví je 
spôsobené inými príčinami. 

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 6/2018 

POISTNÉ PRÁVO  
Nová daň z poistenia vstupuje do platnosti od 1.1.2019  

 
  

 

Aj keď konania o porušení zmluvy proti trom členským štátom naďalej pretrvávajú, nakoľko 
netransponovali štvrtú smernicu o praní špinavých peňazí, piata smernica o praní špinavých peňazí 
už nadobudla platnosť. Piata smernica o praní špinavých peňazí na boj proti praniu špinavých peňazí 
a financovaniu terorizmu v rámci európskeho finančného systému je postavená na štvrtej smernici  
o praní peňazí, avšak pravidlá na niektorých miestach sprísnila. Nakoľko sa trendy financovania 
vyvíjajú veľmi rýchlo a v súčasnej dobe sa zvyšuje využívanie virtuálnych mien (napr. Bitcoins), bolo 
nutné prijať sprísnené pravidla. Centrálne miesta hlásenia získajú rozšírené právomoci a vzťahy  
s "rizikovými krajinami" (tretie krajiny, ktoré vykazujú slabé miesta v systéme boja proti praniu 
špinavých peňazí a financovaniu terorizmu) podliehajú osobitným povinnostiam starostlivosti. 
Klasifikáciu krajín, ktoré patria k rizikovým, určuje Európska komisia na základe osobitných faktorov. 
Dôležité je tiež to, že štvrtou smernicou o praní špinavých peňazí novo zavedený register 
hospodárskych majiteľov firiem (každý členský štát by mal mať svoj vlastný register, v niektorých 
krajinách to tak už je) bude transparentnejší, pretože prístup k týmto registrom má byť verejný. 
Smernica musí byť transponovaná členskými štátmi do 10.januára 2020. 
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