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Daňové a právne aktuality
Zmeny v slovenskej legislatíve a ďalšie témy
Vítame Vás v našom februárovom vydaní Daňových a právnych aktualít, v ktorom Vám prinášame
informácie v nasledujúcich oblastiach:
• Novela zákona o spotrebiteľských úveroch,
• Zákon o poisťovníctve,
• Zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí.
Prajeme Vám príjemné čítanie.

Novela zákona o spotrebiteľských
úveroch
Národná rada SR schválila dňa
3.2.2015 návrh novely Zákona
o spotrebiteľských úveroch. Zámerom
novely je prispieť k zvýšeniu
transparentnosti a dohľadu nad trhom
spotrebiteľských úverov („SÚ“).
Hlavnými zmenami, ktoré prináša táto
novela je zmena podmienok
na získanie povolenia na poskytovanie
SÚ („povolenie“), povinnosť súčasných
držiteľov povolenia požiadať o vydanie
nového povolenia, zavedenie
povinnosti pre veriteľov ukladať
informácie o SÚ do elektronického
registra údajov o SÚ („register“) ako
aj zavedenie povinnosti pre veriteľov
nahliadať do registra za účelom
posúdenia schopnosti spotrebiteľa
splácať SÚ.

Dôsledkom zavedenia nových pravidiel
pre získanie povolenia je nahradenie
súčasného registra veriteľov novým
zoznamom veriteľov a iných veriteľov,
ktorí získajú povolenie v súlade s touto
novelou. Veriteľ je oprávnený
poskytovať SÚ len na základe
povolenia udeleného Národnou
bankou Slovenska („NBS“) a to bez
obmedzenia rozsahu alebo
v obmedzenom rozsahu (ak celkový
objem poskytnutých SÚ počas
12 mesiacov neprekročí 10 000 eur).
Iným veriteľom je právnická osoba,
ktorá ponúka alebo poskytuje úver
alebo pôžičku, ktoré nie sú SÚ, ale sú
poskytované spotrebiteľom a to len
na základe povolenia udeleného NBS.
Na získanie povolenia je veriteľ / iný
veriteľ povinný preukázať splnenie
pomerne širokej škály podmienok.
Táto povinnosť sa nevzťahuje

na banky, zahraničné banky a pobočky
zahraničných bánk, ktoré poskytujú SÚ
na základe bankového povolenia.
Povolenie nie je prevoditeľné a ani
neprechádza na právneho nástupcu.
Ak veriteľ poskytne SÚ bez povolenia
NBS, zmluva o SÚ sa bude považovať
za neplatnú. Zoznamy o veriteľoch
a iných veriteľoch sa budú zverejňovať
na webovom sídle NBS. Zánik alebo
odobratie povolenia sa zverejní
vo Vestníku NBS a na jej webovom
sídle. Odobratie povolenia sa zapisuje
do obchodného registra.
Veriteľ je okrem iného povinný viesť
evidenciu zmlúv a zmluvných
dokumentov týkajúcich sa SÚ,
osobitne evidenciu na účel
preukázania pôvodu finančných
prostriedkov a tiež viesť účtovníctvo
pre oblasť poskytovania SÚ oddelene.

© 2015 KPMG Slovensko Advisory k.s., slovenská komanditná spoločnosť a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative,
švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

1

Ďalšou zmenou je zavedenie
povinnosti pre veriteľov ukladať
informácie o SÚ do registra ako
aj využívať informácie z registrov
za účelom posúdenia schopnosti
spotrebiteľa splácať SÚ. Veritelia sú
povinní poskytovať údaje o SÚ aspoň
do jedného registra. Register zakladajú
veritelia a vedie ho prevádzkovateľ
(osoba odlišná od veriteľa). Register,
ktorý spĺňa zákonom stanovené
náležitosti bude po oznámení NBS
zverejnený v zozname registrov, ktorý
vedie NBS na svojom webovom sídle.
Register je neverejný, prístup k údajom
má NBS, zákonom stanovené štátne
orgány a veritelia zapísaní v zozname
veriteľov.

pravidlá pre oceňovanie aktív
a záväzkov, pravidlá týkajúce sa tvorby
technických rezerv, investícií a najmä
upravuje kapitálové požiadavky
pre činnosť poisťovní a zaisťovní:

Novela by mala nadobudnúť účinnosť
1. apríla 2015 okrem vybraných
ustanovení týkajúcich sa registra,
ktoré nadobudnú účinnosť
30. septembra 2015.

Čo sa týka porovnania uvedených
požiadaviek, tak hodnota MCR by
mala predstavovať 25% - 45% SCR,
pričom absolútnu spodnú hranicu
minimálnej kapitálovej požiadavky
na solventnosť ustanoví Národná
banka Slovenska svojim opatrením
vyhláseným v Zbierke zákonov.

Autor: Tomáš Geffert
Kontakt: tgeffert@kpmg.sk
+421 2 599 84 111
Zákon o poisťovníctve
Národná rada Slovenskej republiky
schválila dňa 3. februára 2015 nový
zákon o poisťovníctve („Zákon“),
ktorý implementuje smernicu
Európskeho parlamentu a Rady
2009/138/ES z 25. novembra 2009
o začatí a vykonávaní poistenia
a zaistenia („Smernica Solventnosť II“).
Cieľom implementácie Smernice
Solventnosť II je zavedenie nového
ekonomického režimu solventnosti
pre poisťovne a zaisťovne (resp.
pobočky zahraničnej poisťovne alebo
zaisťovne) založenom na dôslednej
kvantifikácii jednotlivých rizík, ktorým
sú poisťovne a zaisťovne vystavené.
Cieľom implementácie je v súlade
dôvodovou správou o.i. zabezpečiť
lepšie rozdelenie kapitálových zdrojov
v týchto subjektoch a tiež poskytnúť
lepšie možnosti pre zhodnotenie
solventnosti subjektov zo strany
orgánov vykonávajúcich dohľad.
(A) Zákon
Pre splnenie hlavných účelov
Smernice Solventnosť II zavádza
Zákon trojpilierový systém regulácie:
Pilier I: Kvantitatívne požiadavky
na činnosť poisťovní a zaisťovní
V tejto oblasti Zákon prináša o.i.

•

•

kapitálovú požiadavku
na solventnosť (tzv. SCR) - úroveň
kapitálu, ktorá umožňuje subjektu
absorbovať neočakávané straty
a pokračovať pri svojej činnosti
bez ohrozenia poistníkov,
minimálnu kapitálovú požiadavku
na solventnosť (tzv. MCR) - úroveň
kapitálu pod ktorú by výška
finančných zdrojov subjektu nemala
klesnúť (inak by boli poistníci a iné
oprávnené osoby vystavené riziku)

Zákon tiež upravuje postup v prípade,
ak by konkrétna poisťovňa alebo
zaisťovňa prestala spĺňať uvedené
kapitálové požiadavky (napr.
pozastavenie výplaty dividend,
pozastavenie uzavierania poistných
alebo zaistných zmlúv).
Pilier II: Kvalitatívne požiadavky
a dohľad nad činnosťou poisťovní
a zaisťovní
Zákon spresňuje podmienky
pre systém správy a riadenia poisťovní
a zaisťovní pre účely ich efektívnejšej
regulácie, pričom tento systém zahŕňa
najmä funkciu riadenia rizík, funkciu
dodržiavania súladu (vlastného
posúdenia rizika a solventnosti),
funkciu vnútorného auditu a poistnomatematickú funkciu. Zákon však
v tomto smere neurčuje presný postup
pre poisťovne alebo zaisťovne, ako
uvedené funkcie v rámci svojej
organizačnej štruktúry zabezpečiť.

V súvislosti s komplexnou úpravou
v oblasti poistenia Zákon tiež nepriamo
novelizuje niektoré súvisiace právne
predpisy:
•

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník: v úprave poistnej zmluvy
sa novelizujú povinnosti
poisťovateľa poskytnúť klientom
predzmluvné informácie;

•

zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom
zmluvnom poistení zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla: za účelom
spravodlivejšieho určenia poistného
Zákon ustanovuje povinnosť
poisťovateľovi zohľadniť
pri stanovovaní poistného škodový
priebeh buď formou zľavy
na poistnom za bezškodový priebeh
poistenia zodpovednosti alebo
formou príplatku k poistnému
v prípade, ak došlo z poistenia
zodpovednosti k poistnému plneniu.

Zákon nadobúda účinnosť
od 1. januára 2016 s výnimkou
niektorých ustanovení, ktoré
nadobúdajú účinnosť už
od 1. apríla 2015.
Autor: Martin Mičák
Kontakt: mmicak@kpmg.sk
+421 2 599 84 111
Zdaniteľné príjmy zo zdrojov v
zahraničí
Finančné riaditeľstvo SR vydalo
dokument „Otázky a odpovede
k podávaniu daňových priznaní k dani
z príjmov daňovníkov (rezidentov SR),
ktorým v roku 2014 plynuli aj
zdaniteľné príjmy zo zdrojov
v zahraničí“.

Okrem iného sa v tomto dokumente
pojednáva o tom, ako sa v súvislosti
s predĺžením lehoty na podanie
daňového priznania o šesť celých
kalendárnych mesiacov vykladá pojem
„zdaniteľný“ príjem. Podľa Finančného
Pilier III: Trhová disciplína,
riaditeľstva SR možnosť predĺženia
zverejňovanie a vykazovanie
lehoty na podanie daňového priznania
nie je podmienená zdaniteľnosťou
Zákon zavádza nové povinnosti
príjmov plynúcich zo zdrojov
dohliadaných subjektov predkladať
informácie a správy na účelu dohľadu. v zahraničí v štáte ich zdroja podľa
V tomto ohľade Zákon ukladá poisťovni daňových právnych predpisov štátu
a zaisťovni o.i. povinnosť najmenej raz zdroja týchto príjmov a/alebo príslušnej
zmluvy o zamedzení dvojitého
ročne zverejniť správu o svojej
zdanenia, ale je podmienená ich
solventnosti a finančnom stave.
zdaniteľnosťou podľa slovenského
(B) Zmeny v súvisiacich právnych
zákona o dani z príjmov.
predpisoch
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Tento dokument je dostupný
na nasledujúcom linku:
https://www.financnasprava.sk/_img/pf
•
sedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktua
lne_informacie/dp/2015/2015_01_27_
Otazky_a_odpovede_k_DzP_medzin_
zdanovanie.pdf
Autor: Michal Mularčík
Kontakt: mmularcik@kpmg.sk
+421 2 599 84 111

Finančné riaditeľstvo SR vydalo
Metodický pokyn k podávaniu
dodatočného daňového priznania
na dani z nehnuteľností podľa
zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov účinného
do 30. novembra 2012.
https://www.financnasprava.sk/_img
/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesion
alna_zona/Dane/Metodicke_pokyny
/Miestne_dane/2015/2015_02_03_
MP_k_podavaniu_DDP_ak_uplynul
a_lehota_na_jeho_podanie.pdf

•

Finančné riaditeľstvo SR vydalo
informáciu k vydávaniu potvrdení
o zdaniteľných príjmoch zo závislej
činnosti za zdaňovacie obdobie
2014
https://www.financnasprava.sk/_img
/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/
Aktualne_informacie/dp/2015/2015_

Kontaktujte nás
Tomáš Ciran, Partner
+421 (0)2 59 98 43 06
tciran@kpmg.sk

Štatistický úrad SR predložil
do medzirezortného
pripomienkového konania Návrh
zákona o registri právnických osôb,
podnikateľov a orgánov verejnej
moci.
https://lt.justice.gov.sk/Material/Mat
erialHome.aspx?instEID=1&matEID=7958&langEID=1

•

Dňa 20. januára 2015 vydalo
Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky tlačovú správu, podľa
ktorej budú subjekty zo zoznamu
„nespoľahlivých“ platiteľov DPH
(„Čierna listina“) vymazaní
namiesto po roku už
po 6 mesiacoch, ak pominuli
dôvody, na základe ktorých boli
v tomto zozname zverejnení;
skrátená šesťmesačná lehota je
platná od 1. januára 2015. Tlačová
správa je k dispozícii
na nasledujúcom linku:
https://www.financnasprava.sk/_img
/pfsedit/Dokumenty_PFS/Pre_medi
a/Tlacove_spravy/Rok_2015/2015.0
1.20_TS_Cierna_listina_zmeny.pdf

•

Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky vydalo Informáciu
k úprave základu dane o zmluvné
pokuty, úroky z omeškania,
poplatky z omeškania, paušálne
náhrady spojené s uplatnením
pohľadávky do 31. decembra 2014
a od 1. januára 2015, v ktorej okrem
iného uvádza, akým spôsobom sa

Jednou vetou
•

02_03_Informacia_vydavanie_potvr
deni_o_prijmoch_zo_ZC.pdf

majú tieto zahrnúť do základu dane,
ak boli účtované do nákladov alebo
výnosov do 31. decembra 2014.
Informácia je k dispozícii
na nasledujúcom linku:
https://www.financnasprava.sk/_img
/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/
Aktualne_informacie/dp/2015/2015_
01_28_zmluvne_pokuty_od_1_1_2
015.pdf
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