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Správa podľa jednotlivých štátov
(country-by-country report)
Rezidentom Slovenskej republiky, ktorí nie sú materským
subjektom ani náhradným materským subjektom
v zmysle zákona o medzinárodnej spolupráci, vzniká
za zdaňovacie obdobie 2016 povinnosť oznámiť
identifikačné číslo oznamujúceho subjektu vrátane štátu,
v ktorom je oznamujúci subjekt rezidentom
na daňové účely. Formulár pre oznámenie bol zverejnený
na webovom sídle Finančnej správy SR v sekcii Daňové
a colné formuláre.

Národný projekt Elektronické služby
finančnej správy – oblasť daňová
V rámci národného projektu boli zavedené služby určené
občanom, podnikateľom či inštitúciám verejnej správy,
ktoré umožňujú obojsmernú elektronickú komunikáciu
daňovníka a finančnej správy. Každý daňovník má svoju
osobnú schránku a osobný účet daňovníka, čím by sa
mal zvýšiť komfort pri plnení daňových povinností. Ide
napríklad o služby registrovanie na Portál finančnej
správy, používanie osobnej schránky daňového
subjektu, registrovanie subjektu k dani, podávanie
daňových priznaní fyzickej alebo právnickej osoby, alebo
vyrubovanie daní.
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Dohoda na smernici o hybridných
nesúladoch s tretími krajinami
- ATAD2
Členské štáty dosiahli dohodu na smernici o hybridných
nesúladoch s tretími krajinami – ATAD2, ktorá by mala
nadobudnúť platnosť od 1. januára 2020. Prijatie
smernice súvisí s implementáciou globálnych štandardov
OECD proti erózii základu dane a presúvaniu ziskov.
Pokrok nastal aj vo vytvorení spoločného zoznamu
nespolupracujúcich tretích krajín (tzv. black list), ktoré
nedodržiavajú medzinárodné štandardy v oblasti
zdaňovania. Konečný zoznam týchto krajín by mal byť
schválený do konca roka 2017.

Zmluva o zamedzení dvojitého
zdanenia a zabránení daňovému
úniku v odbore daní z príjmov medzi
Slovenskou republikou a Malajziou
Zoznam štátov, s ktorými má Slovenská republika
uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení
dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu
o výmene informácií týkajúcich sa daní, sa
s účinnosťou od 1. januára 2017 rozširuje o Malajziu.
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Rozsudok Súdneho dvora Európskej
únie vo veci C-464/14
Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „EÚ“) rozhodol, že
vnútroštátna právna úprava, ktorá umožňuje vykonať
úplný alebo čiastočný odpočet dividend od svojho
daňového základu, ak sú tieto dividendy vyplácané
spoločnosťou, ktorá je rezidentom toho istého členského
štátu, ale neumožňuje odpočet, ak je vyplácajúca
spoločnosť rezidentom tretieho štátu, je v rozpore
s právom EÚ garantujúcim voľný pohyb kapitálu.
Odmietnutie poskytnúť odpočet prijatých dividend
od základu dane je možné odôvodniť naliehavými
dôvodmi všeobecného záujmu založenými na potrebe
zabezpečiť účinnosť daňových kontrol. V súlade
s rozhodnutím Súdneho dvora EÚ skutočnosť, že tretí
štát neumožňuje overiť podmienky týkajúce sa zdanenia
dividend u vyplácajúcej spoločnosti, je v rozpore
so všeobecnými záujmom.

Rozsudok Najvyššieho správneho
súdu Českej republiky č. 9 Afs
144/2016 – 51
Predmetom sporu v tomto prípade v Českej republike
bolo, či osobné a prevádzkové náklady daňového subjektu
boli skutočne vynaložené na projekty výskumu a vývoja,
pri ktorých je možné dodatočne odpočítať od základu dane
100 % vynaložených nákladov. Finančné orgány a krajský
súd argumentovali, že tieto náklady neboli evidované
oddelene od ostatných nákladov. Daňový subjekt vyčíslil
náklady na materiál, spotrebu, opravy, poistenie a odpisy
automobilov, ale z podkladovej dokumentácie nie je jasné,
že tieto náklady súviseli s projektmi výskumu a vývoja.
Na základe poskytnutej evidencie neboli výdaje
špecifikované dostatočne konkrétne. V evidencii nákladov
by mohli byť zahrnuté aj náklady, ktoré boli vynaložené
na akékoľvek cesty uskutočnené danými automobilmi.
Daňový subjekt pri prevádzkových nákladoch nevyhovel
požiadavke na oddelené evidovanie nákladov vynaložených
na realizáciu projektov výskumu a vývoja a nebola
preukázaná ich súvislosť s projektmi výskumu a vývoja.
ajvyšší správny súd Českej republiky potvrdil dodatočné
vyrubenie dane z príjmov právnických osôb vrátane
penále a odvolanie daňového subjektu zamietol. V prípade
osobných (mzdových) nákladov vynaložených v súvislosti
s projektmi výskumu a vývoja, ktoré neboli evidované
na osobitných analytických účtoch ani na osobitnom
nákladovom stredisku, ale existovala podkladová evidencia
preukazujúca súvislosť s projektmi výskumu a vývoja,
nebol odpočet mzdových nákladov spochybnený, aj keď
bolo uvedené, že aj evidencia týchto nákladov by mala byť
podrobnejšia.
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Rozsudok Súdneho dvora Európskej
únie v oblasti dane z príjmov
fyzickej osoby
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-283/15, ktorého
predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho
konania podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní EÚ
podaný rozhodnutím Najvyššieho súdu Holandska.
Návrh podaný v rámci sporu medzi štátnym tajomníkom
pre financie a pánom X, ktorého predmetom je
odmietnutie holandských daňových orgánov odpočítať
„záporné príjmy“ súvisiace s nehnuteľnosťou v osobnom
vlastníctve nachádzajúcou sa v Španielsku.
V Holandsku sa podľa zákona z roku 2001 daň z príjmov
fyzických osôb vzťahuje nielen na príjmy z pracovnej
činnosti, ale tiež na príjmy „pochádzajúce z nehnuteľnosti
určenej na bývanie“. Ak je táto nehnuteľnosť „v osobnom
vlastníctve“, zakladá nárok na priznanie výhod
vypočítaných ako percento hodnoty nehnuteľnosti. Tieto
„výhody“ sa započítavajú s odpočítateľnými výdavkami,
medzi ktoré patria úroky a náklady súvisiace s dlhmi
vyplývajúcimi zo zmlúv na nadobudnutie nehnuteľnosti
určenej na bývanie. Pokiaľ výška týchto nákladov
presiahne výšku „výhod“, je daňovník v situácii „záporných
príjmov“. To bol v roku 2007 prípad pána X, ktorý je
holandským štátnym príslušníkom, pokiaľ ide o jeho
nehnuteľnosť určenú na bývanie v Španielsku.
Pán X mal v roku 2007 príjmy z dvoch spoločností,
v ktorých mal väčšinové majetkové účasti. Sídlo prvej
spoločnosti bolo v Holandsku, tieto príjmy predstavovali
60 %, a sídlo druhej spoločnosti bolo vo Švajčiarsku, kde
príjmy predstavovali 40 % uvedeného príjmu. Žiadny
príjem teda nebol dosiahnutý v Španielsku, a to ani v roku
2007 ani v nasledujúcich štyroch rokoch, na konci ktorých
prestal byť španielskym rezidentom.
Podľa uplatniteľnej dvojstrannej dohody sa príjmy
zo švajčiarskeho zdroja zdanili vo Švajčiarsku a príjmy
z holandského zdroja v Holandsku.
Pán X sa najprv rozhodol pre režim pre rezidentov
v Holandsku, v rámci ktorého podlieha neobmedzenej
daňovej povinnosti v Holandsku. Z tohto dôvodu
holandský daňový úrad zohľadnil „záporný príjem“
vzťahujúci sa na nehnuteľnosť určenú na bývanie
v Španielsku.
Celková výška takto vymeranej dane bola ale vyššia ako
suma, ktorú by musel pán X zaplatiť, ak by si nezvolil
režim pre rezidentov a ak by sa mu okrem iného
umožnilo odpočítať všetky záporné príjmy z nehnuteľnosti
v Španielsku.
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Pán X vzal späť svoju pôvodnú žiadosť o uplatnenie
režimu zdanenia a na holandských súdoch napadol
daňový výmer, pričom tvrdil, že ustanovenia práva Únie
o voľnom pohybe sa majú vykladať v tom zmysle, že
nerezidentom umožňujú uplatniť si odpočet „záporných
príjmov“ z nehnuteľnosti určenej na bývanie, a to bez
toho, aby im tým vznikla povinnosť zvoliť si daňový režim
pre rezidentov.
Jeho podanie bolo zamietnuté a následne pán X podal
opravný prostriedok na Najvyšší súd Holandska, ktorý sa
v tejto záležitosti obrátil na Súdny dvor. Súdny dvor sa
vyjadril nasledovne:
„Článok 49 zmluvy o fungovaní EÚ sa má vykladať
v tom zmysle, že bráni tomu, aby členský štát,
ktorého daňová právna úprava umožňuje odpočítať
„záporné príjmy“ súvisiace s nehnuteľnosťou určenou
na bývanie, odmietol priznať tento odpočet SZČO,
ktorá je nerezidentom, ak na území tohto štátu
dosiahla 60 % celkového objemu svojich príjmov
a na území členského štátu, v ktorom sa nachádza
jej nehnuteľnosť, nedosiahla príjem, ktorý by jej
umožňoval uplatniť rovnocenné právo na odpočet.“
Zákaz sa týka každého členského štátu zamestnania,
na ktorého území samostatne zárobkovo činná osoba
dosahuje príjmy, ktoré jej umožňujú uplatniť rovnocenné
právo na odpočet, a to v pomere zodpovedajúcom
uvedeným príjmom dosiahnutým na území každého
z členských štátov zamestnania. V tejto súvislosti je
„členským štátom zamestnania“ každý členský štát,
ktorý má právomoc zdaniť príjmy z činnosti nerezidenta
dosiahnuté na jeho území nezávisle od miesta, kde
konkrétne túto činnosť vykonával.
Okolnosť, že dotknutý daňovník nerezident nedosahuje
časť svojich príjmov na území členského štátu, ale
na území tretieho štátu, nemá vplyv na rozhodnutie
súdu.

Metodický pokyn k výpočtu základu
dane podľa § 5 ods. 8 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov
Finančné riaditeľstvo SR aktualizovalo metodický
pokyn k výpočtu základu dane podľa § 5 ods. 8
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) v súvislosti
so zmenami a doplneniami účinnými od 1. 1. 2017.
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Výpočet základu dane podľa § 5 ods. 8 ZDP
V zmysle § 5 ods. 8 ZDP základom dane (čiastkovým
základom dane) sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti
znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť
zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie
zamestnanca, na ktoré sa vzťahuje povinné zahraničné
poistenie rovnakého druhu. Podľa § 5 ods. 7 písm. e) ZDP
poistným a príspevkami sa rozumejú poistné na verejné
zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie,
poistné na sociálne zabezpečenie a príspevky
na starobné dôchodkové sporenie alebo poistné
a príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu.
Uplatnenie dobrovoľného príspevku na starobné
dôchodkové sporenie bolo pre roky 2013 až 2016 riešené
formou nezdaniteľnej časti základu dane a z tohto
dôvodu nebola možnosť v uvedených rokoch dobrovoľný
príspevok na starobné dôchodkové sporenie odpočítavať
od zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti pri výpočte
čiastkového základu dane. Za zdaňovacie obdobie 2017
si daňovník môže dobrovoľný príspevok na starobné
dôchodkové sporenie uplatniť podľa § 5 ods. 8 ZDP
pri výpočte čiastkového základu dane z príjmov podľa
§5 ZDP.
Podľa § 5 ods. 8 ZDP pri výpočte čiastkového základu
dane podľa § 5 ZDP sa zdaniteľné príjmy zo závislej
činnosti znižujú len o to poistné a príspevky, ktoré je
povinný platiť zamestnanec, čiže daňovník s príjmami
zo závislej činnosti.
Dobrovoľne platené poistné
Daňovník s príjmami podľa § 5 ZDP, ktorý je, resp. je
aj dobrovoľne poistenou osobou, si môže pri výpočte
čiastkového základu dane podľa § 5 ZDP uplatniť
zaplatené dobrovoľné poistné, a to buď u zamestnávateľa
v priebehu zdaňovacieho obdobia alebo až po skončení
zdaňovacieho obdobia v rámci ročného zúčtovania
preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, resp.
pri podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej
osoby. Daňovník si pri výpočte čiastkového základu dane
podľa § 5 ZDP uplatní len to preukázateľné zaplatené
poistné, ktoré bol povinný platiť v období, počas ktorého
poberal príjmy zo závislej činnosti.
Poistné platené z príjmov, ktoré nie sú
zdaniteľnými príjmami
Zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti možno ponížiť len
o také poistné a príspevky, ktoré sa viažu k zdaniteľným
príjmom zo závislej činnosti. Poistné platené z príjmov,
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ktoré sú oslobodené od dane alebo z príjmov, ktoré nie
sú predmetom dane, nie je možné uplatniť pri výpočte
čiastkového základu dane podľa § 5 ZDP, a to ani v takom
prípade, ak niektorý všeobecne záväzný právny predpis
ustanovuje povinnosť platiť poistné z takýchto príjmov.

Preplatky a nedoplatky z ročného zúčtovania
na zdravotnom poistení
Zdravotná poisťovňa za zákonom stanovených
podmienok je povinná vykonať ročné zúčtovanie
poistného na verejné zdravotné poistenie
za predchádzajúci kalendárny rok za svojho poistenca,
t.j. aj za zamestnanca. V prípade ak je výsledkom
ročného zúčtovania poistného nedoplatok a tento
zrazí zamestnávateľ zo mzdy zamestnanca, potom
takýto nedoplatok zamestnávateľ uplatní pri výpočte
čiastkového základu dane podľa § 5 ZDP.
Ak nedoplatok zaplatí zdravotnej poisťovni
zamestnanec sám, môže si preukázateľne zaplatený
nedoplatok uplatniť u zamestnávateľa buď v mesiaci,
v ktorom ho zaplatil alebo po skončení zdaňovacieho
obdobia pri ročnom zúčtovaní preddavok na daň
z príjmov zo závislej činnosti alebo pri podaní
daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.
Finančné riaditeľstvo SR v metodickom pokyne uvádza
praktické príklady k výpočtu základu dane podľa
§ 5 ods. 8 ZDP.
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Valéria Morťaniková
vmortanikova@deloittece.com

Katarína Povecová
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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
Komenského 8854/19
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

Táto publikácia obsahuje len všeobecné informácie a spoločnosť Deloitte Touche Tohmatsu Limited, jej členské firmy ani ich pridružené spoločnosti (spolu ďalej len „sieť
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na Vaše financie alebo podnikanie. Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí alebo vykonaním krokov, ktoré môžu mať vplyv na Vaše financie alebo podnikanie, by ste mali požiadať
o poradenstvo kvalifikovaného odborného poradcu. Žiadny subjekt zo siete Deloitte nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli akejkoľvek osobe v dôsledku spoliehania sa
na túto publikáciu.
***
Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej privátnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou, a jej členských firiem.
Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry spoločnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jej členských firiem sa
uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/o-nas.
Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora.
Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim
klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 244 000 odborníkov spoločnosti Deloitte sa usiluje konať tak, aby vytvárali hodnoty, na ktorých záleží.
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