Nepriame dane

Súdny dvor Európskej únie v oblasti
DPH
C - 21/16 Euro Tyre – Neexistencia zápisu vo VIES
Euro Tyre („Euro Tyre PT“) je portugalskou pobočkou
holandskej spoločnosti Euro Tyre BV. Vykonáva činnosť
v oblasti dovozu, vývozu a predaja pneumatík pre
maloobchodných predajcov v Portugalsku a Španielsku.
Na španielskom trhu vykonáva svoje predaje čiastočne
priamo a čiastočne prostredníctvom distribútora,
a to obchodnej spoločnosti Euro Tyre Distribución de
Neumáticos SL („Euro Tyre ES“).
Euro Tyre ES bola zaregistrovaná ako zdaniteľná osoba
na účely DPH v Španielsku, ale v čase nákupov od Euro
Tyre PT, t. j. v období 2010 – 2012 ešte nepodliehala
režimu zdanenia nadobudnutí v rámci Spoločenstva, a ani
nebola zapísaná v systéme VIES. Do tohto systému bola
zapísaná 19. marca 2013 s účinkom od 1. júla 2012. Euro
Tyre PT deklarovala uvedené predaje ako oslobodené
intrakomunitárne dodávky.
Portugalský daňový úrad vyrubil DPH na výstupe
s odôvodnením, že podmienky pre oslobodenie od dane
neboli splnené, keďže v čase predmetného predaja
Euro Tyre ES nebola v Španielsku zaregistrovaná na
vykonávanie intrakomunitárnych transakcií, ani zapísaná
v systéme VIES. Na druhej strane, portugalský daňový
úrad uznal, že zo strany Euro Tyre PT nejde o daňový únik.
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SD EÚ sa zaoberal otázkou, či daňová správa môže
odoprieť oslobodenie od DPH z dôvodu, že v čase tejto
dodávky nadobúdateľ so sídlom na území členského štátu
určenia a držiteľ identifikačného čísla pre DPH platného
pre operácie v tomto štáte, nie je zapísaný do systému
VIES. SD EÚ konštatoval, že pridelenie IČ DPH, ako aj jeho
zapísanie v systéme VIES je iba formálnou požiadavkou,
pričom k uplatneniu oslobodenia dodania tovaru od dane
dôjde len vtedy, keď bolo právo nakladať s týmto tovarom
ako vlastník prevedené na nadobúdateľa – zdaniteľnú
osobu a keď dodávateľ preukáže, že uvedený tovar bol
odoslaný alebo prepravený do iného členského štátu,
a že ten istý tovar v dôsledku tohto odoslania alebo tejto
prepravy fyzicky opustil územie členského štátu dodania
tzv. hmotnoprávne podmienky.
SD EÚ tiež uviedol, že existujú iba dva prípady, v ktorých
nedodržanie formálnej požiadavky môže spôsobiť stratu
práva na oslobodenie. Prvou je účasť na daňovom
podvode a druhou je situácia, v ktorej porušenie
formálnej požiadavky znemožnilo predložiť jasný dôkaz
o tom, že hmotnoprávne požiadavky boli splnené.
SD EÚ teda rozhodol, že daňová správa členského
štátu nemôže odoprieť oslobodenie od dane pre
intrakomunitárnu dodávku z jediného dôvodu, že v čase
tejto dodávky nadobúdateľ nie je zapísaný do systému
VIES, keď neexistuje žiadna vážna indícia naznačujúca,
že ide o daňový únik a je preukázané, že sú splnené
hmotnoprávne podmienky pre oslobodenie od dane.

Nepriame dane
C - 344/15 National Roads Authority – Existencia
aktuálnej alebo potenciálnej hospodárskej súťaže
Väčšinu spoplatnených ciest v Írsku postavili a
spravujú súkromné subjekty na základe dohôd
o verejno‑súkromnom partnerstve uzavretých s National
Roads Authority („NRA“), írskym orgánom, ktorý sa
riadi verejným právom a je zodpovedný za správu
verejnej siete štátnych ciest. Aktuálne existuje v Írsku
osem spoplatnených ciest spravovaných súkromnými
subjektami, pričom vyberané mýto je zdanené DPH. NRA
spravuje dve spoplatnené cesty – Westlink a Dublinský
tunel. Diaľnica Westlink bola predtým spravovaná
súkromným subjektom, ale keďže bolo potrebné
realizovať dodatočné investície na modernizáciu, prevzal
správu uvedenej diaľnice NRA.
Mýto vyberané NRA bolo oslobodené od DPH, avšak
daňový orgán rozhodol, že táto činnosť podlieha DPH,
keďže jej oslobodenie od dane by viedlo k závažnému
narušeniu hospodárskej súťaže.
SD EÚ preskúmaval otázku, či NRA v danej veci vystupuje
ako orgán verejnej moci, pričom narúša alebo by mohla
narušiť hospodársku činnosť, a teda mýto vyberané NRA
by malo podliehať DPH. SD EÚ konštatoval, že súkromný
subjekt môže vstúpiť na trh, len ak mu to NRA povolí.
Rovnako, konečnú zodpovednosť za cesty nesie NRA,
nie súkromný subjekt. SD EÚ tiež uviedol, že jednotlivé
spoplatnené cesty v Írsku sú od seba dostatočne
vzdialené a z pohľadu spotrebiteľov slúžia na uspokojenie
rôznych potrieb, preto si navzájom nekonkurujú. Z toho
vyplýva, že výška mýta nemá nijaký vplyv na rozhodnutie
spotrebiteľa, či uprednostní jednu spoplatnenú cestu
pred inou. Zároveň neexistuje reálna možnosť, aby
súkromný subjekt vstúpil na trh s cieľom poskytovania
služieb v oblasti spoplatnených ciest tým, že by vybudoval
spoplatnenú cestu, ktorá by konkurovala diaľnici Westlink
alebo Dublinskému tunelu.
SD EÚ ďalej uviedol, že neexistuje a nemôže existovať
skutočná hospodárska súťaž medzi NRA a súkromnými
prevádzkovateľmi a neexistuje dôkaz o tom, že je reálne
možné, aby súkromný prevádzkovateľ vstúpil na trh,
vybudoval a prevádzkoval spoplatnenú cestu, ktorá by
konkurovala spoplatnenej ceste prevádzkovanej NRA.
SD EÚ teda rozhodol, že čisto hypotetická možnosť
súkromného subjektu vstúpiť na trh, ktorá nie je
podložená nijakým skutkovým údajom ani nijakou
analýzou trhu, nemôže byť stotožňovaná s existenciou
potenciálnej hospodárskej súťaže, a teda subjekt, ktorý
sa riadi verejným právom a poskytuje prístup k ceste
po zaplatení mýta, nekonkuruje súkromným subjektom,
ktoré vyberajú mýto na iných spoplatnených cestách.
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Najvyšší súd Slovenskej republiky
v oblasti DPH
8 Sžf 26/2014 – Odpočet DPH
Krajský súd SR sa zaoberal dodaním tovaru, z ktorého
si žalobca uplatňoval nárok na odpočet DPH, konkrétne
išlo o dodávky bieleho rafinovaného cukru. Podľa tvrdení
malo ísť o reťazový obchod, pričom spoločnosť WTI mala
uskutočňovať tuzemské dodávky cukru pre žalobcu,
ktorý mal ďalej predávať tento cukor spoločnosti Marzon
do Maďarska. Samotná spoločnosť WTI mala cukor
nakupovať od spoločnosti Štúdio zdravia
na Slovensku, ako aj od ďalších dvoch českých
spoločností.
Súd dospel k záveru, že žalobca žiadnym spôsobom
nepreukázal dodávky tovaru od WTI. Listinné dôkazy
predložené žalobcom, teda faktúry, dodacie listy,
pokladničné doklady, aj keď obsahovali pečiatku
a podpis, ešte samé o sebe nepreukazovali, že došlo
k reálnemu zdaniteľnému plneniu a že sú splnené
hmotnoprávne podmienky na odpočet DPH.
Podľa krajského súdu žalobca navyše deklaroval, opäť
len listinnými dokladmi, že tento tovar priamo zo skladu
dodal daňovému subjektu do Maďarska, spoločnosti
Marzon. Z tohto dôvodu správca dane preveroval
obchodný reťazec od prvého dodávateľa až
po konečného odberateľa.
Týmto preverovaním zistil, že spoločnosť WTI mala
nadobudnúť tovar od spoločnosti Štúdio zdravia.
Bývala konateľka spoločnosti Štúdio zdravia potvrdila,
že spoločnosť s kryštálovým cukrom neobchodovala,
predložené faktúry nikdy nevystavila, podpis ani pečiatka
na nich nie je jej. Reálna existencia tovaru, ktorý malo
Štúdio zdravia dodať spoločnosti WTI, ktorá mala ďalej
dodať tovar žalobcovi teda nebola preukázaná. Žalobca
namietal, že spoločnosť WTI cukor nakupovala aj
od ďalších dvoch českých spoločností. Konatelia WTI boli
vypočutí ako svedkovia, ale k svojim tvrdeniam
o nákupe od iných spoločností nepredložili žiadne
doklady.
Krajský súd uviedol, že v prípade, ak žalobca nepreukázal
nadobudnutie tovaru, nie je schopný preukázať ani
jeho ďalšie dodanie. Spoločnosť Marzon, ktorá aj keď
je registrovaná na účely DPH v Maďarsku, nepriznala
intrakomunitárne nadobudnutie tovaru a nezaplatila DPH
v Maďarsku, čo jednoznačne potvrdila maďarská daňová
správa.

Nepriame dane
Námietka žalobcu, že nemôže niesť zodpovednosť
za iný daňový subjekt, s ktorým riadne obchoduje, bola
zamietnutá s odôvodnením, že pri nadobudnutí tovaru
v rámci EU, nie je pohyb cez hranice monitorovaný,
a preto nemožno vylúčiť riziko vzniku daňových
podvodov. Z tohto dôvodu by sa mal dodávateľ uistiť, že
plnenie, ktoré uskutoční, nebude viesť
k jeho účasti na daňovom podvode.
Žalobca sa domáhal preskúmania zákonnosti
rozhodnutia, ktorým správca dane po daňovej kontrole
nepriznal žalobcovi nadmerný odpočet. Krajský súd túto
žalobu zamietol a žalobca podal proti predmetnému
rozsudku odvolanie. Najvyšší súd SR dospel k záveru, že
odvolanie žalobcu nie je dôvodné a stotožnil sa
s právnym posúdením veci krajským súdom.
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Novinky v Deloitte

Analýza dát DPH
taxCube™ je špecializovaný program vyvinutý
spoločnosťou Deloitte, ktorý umožňuje výrazné
zefektívnenie procesu prípravy riadnych aj dodatočných
daňových priznaní k DPH, kontrolných výkazov
a súhrnných výkazov. taxCube™ zjednodušuje
a automatizuje proces prípravy DPH výkazov, znižuje
náklady aj riziko chybovosti a skráti dobu ich prípravy
z dní na hodiny.
taxCube™ vykonáva široké spektrum kontrol
importovaných údajov. taxCube™ rešpektuje Vami
používané IT prostredie, účtovné postupy a metodiku
(použitie menových kurzov, uplatňovanie dobropisov,
nastavenie daňových kódov a pod.). Individuálne
nastavenie programu „šité na mieru“ spoločnosti
vykonajú odborníci z Deloitte.
Prostredie na prípravu výkazov DPH v taxCube™ je
užívateľsky prístupné, prehľadné a jednoduché.
Viac informácií nájdete na www.taxcube.sk.
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Spoločnosť Deloitte vyvinula nástroj umožňujúci
hromadne preveriť celý súbor dokladov, ktoré
vstupujú do DPH priznania, súhrnného výkazu
a kontrolného výkazu. Vstupom je dátový súbor
z účtovného systému, ktorý obsahuje detailné
informácie o jednotlivých účtovných dokladoch.
Tím špecialistov spoločnosti Deloitte pripravil viac ako 70
testov, ktoré po nahraní dátového súboru prekontrolujú
správnosť uplatnenia DPH pravidiel a identifikujú
konkrétne účtovné doklady, ktoré môžu byť nesprávne.
Bližšie informácie Vám poskytne Ján Skorka na adrese
jskorka@deloittece.com.

Ján Skorka
jskorka@deloittece.com

Novinky v Deloitte
Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku - Apríl, máj 2017
(http://kalendar.deloitte.sk/)
Pracovné právo 2017
4. apríla 2017
Bratislava, Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3
Zistite viac | Zaregistrujte sa
Slovensko – rakúska obchodná komora
4. apríla 2017
Bratislava, Einsteinova 23
Zistite viac
Summit Digital Hospital 2017
11. apríla 2017
Bratislava, Hotel NH Gate One, Ambrušova 7
Zistite viac | Zaregistrujte sa
Banking and Insurance Forum 2017 - PSD 2: Big Bang vo finančných službách
27. apríla 2017
Bratislava, Sheraton Bratislava Hotel, Pribinova 12
Zaregistrujte sa
Deloitte DPH akadémia 2017 - 5 modulov
5., 12., 19., 22. a 26. máj 2017
Bratislava, Einsteinova 23
Zistite viac | Zaregistrujte sa

Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete
pod nasledovným odkazom: http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/dbriefslegal.html

Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete
v odkazoch:
Dbriefs Veľká Británia
www.emeadbriefs.com
Globálne Dbriefs
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/dbriefs-webcasts/upcoming-webcasts.html
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V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom informácií uvedených v tejto publikácii sa, prosím, spojte so svojou
kontaktnou osobou z daňového oddelenia spoločnosti Deloitte alebo s jedným z nasledujúcich odborníkov:

Partner

Partner

Larry Human
lhuman@deloitteCE.com

Martin Rybár
mrybar@deloitteCE.com

Zdaňovanie spoločností

Slovenské účtovníctvo a IFRS

Jana Farkašová
jafarkasova@deloitteCE.com

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloitteCE.com

Zdaňovanie fyzických osôb

Korean Desk

Ľubica Dumitrescu
ldumitrescu@deloitteCE.com

Kyu-Mann Huh
kmhuh@deloitteCE.com

DPH a clá

Právne oddelenie

Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloitteCE.com

Transferové oceňovanie
Martin Sabol
msabol@deloitteCE.com

Deloitte Tax s.r.o.
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222
www.deloitte.sk

Deloitte Legal s.r.o.
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222

Naše kancelárie
Bratislava
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222
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Žilina
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010 01 Žilina
Tel.: +421 905 365 282
Fax: +421 910 828 333

Košice
Štúrova 28
040 01 Košice
Tel.: +421 55 728 1811
Fax: +421 55 728 1827
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