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Priame dane:
••

Návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZDP“)
Dňa 21. septembra 2016 sa konala schôdza vlády SR, na ktorej boli schválené nové znenia
niektorých vládnych návrhov ZDP.

••

Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Českej republiky ohľadom uznateľnosti
časti daňových výdavkov
Najvyšší správny súd Českej republiky potvrdil postup správcu dane, ktorý spochybnil
daňovú uznateľnosť časti výdavkov. Predmetný spor sa týkal prípadu, keď daňový subjekt
žiadal daňovo uznať výdavok na odmenu za mandátnu zmluvu, ktorá však nebola plné
realizovaná mandatárom. Najvyšší správny súd zamietol daňovú uznateľnosť časti
súvisiacich výdavkov vzhľadom na nepreukázateľnosť vynaložených výdavkov.
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Nepriame dane:
••

Usmernenie k uplatneniu DPH pri zdaniteľných obchodoch, ktoré predstavujú jedno
zložené plnenie alebo viacero odlišných plnení
Na stránke Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky bolo opätovne zverejnené aktualizované
usmernenie, ktoré sa venuje konceptu zložených plnení v kontexte vybraných rozhodnutí
Súdneho dvora EÚ.

••

Informácia k fakturácii stavebných prác pre správcov bytových domov po 1. 1. 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránke informáciu k uplatňovaniu
prenosu daňovej povinnosti v sektore stavebníctva v prípade, ak je objednávateľom správca
bytového domu.
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Nepriame dane:
••

Súdny dvor Európskej únie v oblasti DPH
C 518/14 Senatex GmbH proti Finanzamt Hannover-Nord – Odpočítanie DPH zaplatenej
na vstupe – Vystavenie faktúr bez daňového identifikačného čísla alebo identifikačného
čísla pre DPH
Oprava faktúry, ktorá sa týka povinného údaju, a síce identifikačného čísla pre DPH, má
spätný účinok, čo znamená, že právo na odpočítanie DPH uplatnené na základe opravenej
faktúry sa týka roka, v ktorom bola táto faktúra pôvodne vystavená a nie roka, v ktorom bola
faktúra opravená.
C 516/14 Barlis-06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA proti Autoridade Tributária
e Aduaneira – Právo na odpočítanie DPH – Formálne náležitosti faktúry – Rozsah a druh
poskytnutých služieb
Vnútroštátne daňové orgány, ktoré majú k dispozícii všetky informácie nevyhnutné
na overenie toho, či hmotnoprávne podmienky týkajúce sa práva na odpočítanie DPH boli
splnené, nemôžu odmietnuť právo na odpočítanie DPH iba z dôvodu, že zdaniteľná osoba
disponuje faktúrou, ktorá nespĺňa formálne požiadavky stanovené právom EÚ.
C 400/15 Landkreis Potsdam-Mittelmark proti Finanzamt Brandenburg – Právo
na odpočítanie DPH – Pomer využitia majetku na hospodárske a iné ako hospodárske
činnosti
Nemecko je oprávnené vyňať výdavky na tovary a služby z práva na odpočítanie DPH,
ak predmetné tovary a služby sú použité z viac ako 90 % na súkromné účely daňovníka
alebo jeho zamestnancov, alebo všeobecnejšie, na účely nesúvisiace s podnikaním. Toto
oprávnenie sa nevzťahuje na situáciu, v ktorej podnik nadobudne tovar alebo služby, ktoré
používa viac ako 90 % na iné ako hospodárske činnosti, ktoré nepodliehajú DPH.
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Právne:
••

Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov
Implementácia nariadenia o pravidlách upravujúcich vydanie ochranného opatrenia vo forme
európskeho príkazu na zablokovanie účtov.

••

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Účelom je riešenie úpadku fyzických osôb.

••

Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Deloitte Legal Dbriefs – živých webových prenosov (podcastov)
na aktuálne právne témy.
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Účtovníctvo:
••

Dodatky k IFRS 4 – Použitie IFRS 9 spolu s IFRS 4
Rada pre Medzinárodné účtovné štandardy (IASB) vydala dňa 12. septembra 2016 dodatky
k štandardu IFRS 4 Poistné zmluvy: Použitie IFRS 9 spolu s IFRS 4. Cieľom úprav je vyriešiť obavy
vyplývajúce z rôznych dátumov účinnosti IFRS 9 Finančné nástroje a pripravovaného nového
štandardu pre poistné zmluvy (očakávaného v nasledujúcich šiestich mesiacoch ako IFRS 17).

••

Schvaľovanie IFRS v Európskej únii
Dňa 22. septembra 2016 Európska únia prijala Dodatky k IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28 týkajúce sa
uplatňovania výnimky z konsolidácie pre investičné subjekty s účinnosťou od 1. januára 2016.
Tieto úpravy riešia viaceré otázky, ktoré vznikli pri aplikácii tejto výnimky v praxi.
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Iné:
••

Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne
daňové témy.
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Priame dane

Návrh novely zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „ZDP“)

Rozhodnutie Najvyššieho
správneho súdu Českej republiky
ohľadom uznateľnosti časti
daňových výdavkov

V súlade s návrhom novely ZDP by mala sadzba dane
z príjmov právnických osôb klesnúť zo súčasných
22 % na 21 %. Nová sadzba sa má pritom použiť za
zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2017.

Predmetný spor sa týka mandátnej zmluvy, ktorá nebola
naplnená v plnom rozsahu. Mandatár si aj napriek
tejto skutočnosti nárokoval u daňového subjektu
(mandanta) zmluvnú odmenu v plnej výške. Daňový
subjekt, ktorý mal náklad z mandátnej zmluvy v plnej
výške zaúčtovaný, pred správcom dane argumentoval,
že pre daňovú uznateľnosť nie je nevyhnutné využitie
všetkých služieb dohodnutých v mandátnej zmluve,
avšak rozhodujúca je pripravenosť zmluvného partnera.
Správca dane spochybnil daňovú uznateľnosť časti
súvisiacich výdavkov a vyrubil rozdiel dane z príjmov
právnických osôb.

Návrh novely zavádza nižšie zdaňovanie dividend
vyplatených fyzickým osobám, a to 7 % zrážkovou
daňou, v prípade dividend vyplatených z nezmluvných
štátov sa bude uplatňovať 35 % zrážková daň.
V prípade právnických osôb budú zdaneniu podliehať
len dividendy plynúce od daňovníka z nezmluvného
štátu vo výške 35 %. Zrušilo sa aj zamýšľané spätné
zdaňovanie dividend nevyplatených za roky 2004 až
2016. Nové pravidlá tak budú platiť iba na dividendy
zo ziskov vykázaných za zdaňovacie obdobia
začínajúce sa po nadobudnutí účinnosti tejto novely.
Podiely na zisku (dividendy) vykázané za zdaňovacie
obdobia začínajúce sa od 1. 1. 2004 a najneskôr
do nadobudnutia účinnosti tohto zákona nebudú
predmetom dane ani od 1. 1 .2017.
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Správca dane vychádzal zo skutočného obsahu
právneho konania alebo iných skutočností
rozhodujúcich pre správu daní. Podľa názoru daňového
subjektu správca dane spochybnil obsah zmluvy
bez toho, aby pri hodnotení daňovej uznateľnosti
vychádzal z dôkazov, ktoré predložil.

Priame dane
Za výdavok znižujúci daňový základ daňovníka je
možné uznať výlučne (1) výdavky, ktoré daňovník
skutočne vynaložil, (2) vynaložil v súvislosti so získaním
zdaniteľných príjmov, (3) vynaložil v danom zdaňovacom
období alebo (4) výdavky, ktoré ustanovuje zákon.
Podľa daňového poriadku nevyplýva správcovi
dane povinnosť posudzovať obsah zmluvy, ktorá je
podkladom k zdaniteľným príjmom. Daňový subjekt je
naopak povinný preukázať, že tieto výdavky skutočne
vynaložil, a to takým spôsobom, akým ich deklaroval
na príslušnom účtovnom doklade. Dôkazné bremeno
ohľadom existencie a výšky vynaloženého výdavku, ako
aj jeho účelu nesie daňový subjekt.
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Vzhľadom na nepreukázateľnosť vynaložených výdavkov
sa Najvyšší správny súd stotožnil so závermi správcu
dane, ktorý tú časť nákladov, ktorých vynaloženie nebolo
preukázané, vylúčil zo základu dane.
Valéria Morťaniková
vmortanikova@deloittece.com

Nepriame dane

Usmernenie k uplatneniu DPH
pri zdaniteľných obchodoch, ktoré
predstavujú jedno zložené plnenie
alebo viacero odlišných plnení
Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo aktualizované
znenie usmernenia k uplatneniu DPH pri zdaniteľných
obchodoch, ktoré predstavujú jedno zložené plnenie
alebo viacero odlišných plnení.
Cieľom tohto usmernenia je poukázať na rozsudky
Súdneho dvora EÚ týkajúce sa problematiky zložených
plnení, keďže zákon o DPH ani smernica Rady
2006/112/ES o spoločnom systéme DPH neobsahujú
špecifické ustanovenia k danej problematike.
V porovnaní s pôvodnou verziou usmernenia boli
napríklad doplnené rozsudky Súdneho dvora EÚ
v oblasti reštauračných služieb, nájmu nehnuteľností
a finančných služieb.
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Informácia k fakturácii stavebných
prác pre správcov bytových domov
po 1. 1. 2016
S účinnosťou od 1. 1. 2016 je platiteľ, ktorý je
príjemcom plnenia od iného platiteľa, povinný platiť
DPH vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác,
dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo
alebo inej podobnej zmluvy, ak tieto patria do sekcie F
štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA),
a na dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak
inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F štatistickej
klasifikácie produktov podľa činností (CPA).
V tejto súvislosti zverejnilo Finančné riaditeľstvo SR
informáciu k fakturácii vyššie uvedených dodaní (ďalej
len „stavebné práce“), ak ich objednávateľom je správca
bytového domu, ktorý je platiteľom DPH.
V prípade, ak správca bytového domu koná v mene
a na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
za príjemcov stavebných prác sú považovaní vlastníci
bytov a nebytových priestorov v danom bytovom
dome, a preto nie je možné uplatniť prenos daňovej

Nepriame dane
povinnosti na správcu bytového domu. Dodávateľ
stavebných prác (platiteľ DPH) vyhotoví pre správcu
bytového domu faktúru s uplatnením DPH, pričom
z uvedenej faktúry by malo byť zrejmé, že správca
bytového domu koná v zastúpení vlastníkov bytov
v danom bytovom dome.
Prenos daňovej povinnosti na správcu bytového domu
môže dodávateľ uplatniť iba v prípade, ak by bol sám aj
vlastníkom bytov alebo nebytových priestorov
v príslušnom bytovom dome, a to v rozsahu jeho
podielu na prijatých stavebných prácach. Podobne by
dodávateľ postupoval aj v situácii, ak by boli platiteľmi
DPH niektorí z vlastníkov bytov alebo nebytových
priestorov. Dodávateľ môže v takom prípade vyhotoviť
pre daného vlastníka bytov alebo nebytových priestorov
samostatnú faktúru za dodané stavebné práce
s uvedením základu dane v rozsahu jeho podielu
na prijatých prácach za predpokladu, že sa tento
vlastník na uvedenom postupe dohodol s ostatnými
vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov
v príslušnom bytovom dome.

Súdny dvor Európskej únie
v oblasti DPH
C‑518/14 – Senatex GmbH proti Finanzamt
Hannover-Nord – Odpočítanie DPH zaplatenej
na vstupe – Vystavenie faktúr bez daňového
identifikačného čísla alebo identifikačného
čísla pre DPH
V rokoch 2008-2011 si Senatex GmbH, spoločnosť
prevádzkujúca veľkoobchod s textilom, uplatnila právo
na odpočítanie DPH na základe vyúčtovania provízií
svojim obchodným zástupcom, ako aj z prijatých faktúr
od autora reklamy. V roku 2013 vykonal Finanzamt
Hannover-Nord (ďalej len „daňový úrad“) kontrolu,
v rámci ktorej spochybnil právo na odpočítanie DPH
zaplatenej na vstupe, keďže samotné vyúčtovania
provízií, prijaté faktúry a ani k nim prislúchajúce
dokumenty neobsahovali daňové identifikačné
číslo alebo identifikačné číslo pre DPH obchodných
zástupcov ani autora reklamy.
Daňový úrad zamietol odpočítanie DPH z vyúčtovania
provízií, ako aj z faktúr od autora reklamy v rokoch 2008
– 2011, a to aj napriek tomu, že uvedené doklady boli
ešte v priebehu kontroly opravené tak, aby obsahovali
príslušné daňové identifikačné číslo alebo identifikačné
číslo pre DPH. Daňový úrad argumentoval tým, že
k splneniu podmienok na odpočítanie príslušnej DPH
došlo až v okamihu, keď boli tieto faktúry opravené, teda
až v priebehu roka 2013.
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Vnútroštátny súd sa obrátil na Súdny dvor EÚ s otázkou,
či je v súlade s právom EÚ, ak v zmysle vnútroštátnej
úpravy nemá oprava faktúry, ktorá spočíva v oprave
povinného údaja akým je identifikačné číslo pre DPH,
spätný účinok, čo znamená, že právo na odpočítanie
DPH je možné uplatniť iba za rok, v ktorom bola
pôvodná faktúra opravená, a nie za rok, v ktorom bola
táto faktúra pôvodne vystavená.
SD EÚ na úvod pripomenul tzv. hmotnoprávne
podmienky pre vznik práva na odpočítanie DPH, keď
uviedol, že tovary a služby zakladajúce zdaniteľnej
osobe právo na odpočítanie DPH musia byť využité
touto zdaniteľnou osobou pre potreby svojich vlastných
zdaniteľných transakcií a zároveň jej musia byť
poskytnuté na vstupe inou zdaniteľnou osobou.
SD EÚ ďalej uviedol, že pokiaľ ide o formálne požiadavky,
uplatnenie práva na odpočítanie DPH je podmienené
tým, aby zdaniteľná osoba mala k dispozícii faktúru,
na ktorej musí byť okrem iného uvedené identifikačné
číslo pre DPH osoby, ktorá je osobou povinnou platiť
daň z titulu dodania tovaru alebo poskytnutia služby.
Na základe ustálenej judikatúry SD EÚ základná zásada
neutrality daňového zaťaženia vyžaduje, aby nárok
na odpočítanie vstupnej DPH bol priznaný po splnení
hmotnoprávnych požiadaviek, a to aj v prípade, ak
zdaniteľné osoby nesplnili niektorú z formálnych
požiadaviek.
SD EÚ v tejto súvislosti uviedol, že v zmysle práva EÚ
existuje možnosť opraviť faktúru, ktorá neobsahuje
všetky formálne požiadavky, čo využila aj spoločnosť
Senatex GmbH, keď riadne opravila všetky faktúry ešte
počas konania kontroly.
SD EÚ ďalej uviedol, že priznanie práva na odpočítanie
DPH až v okamihu, keď boli tieto faktúry opravené, by
mohlo viesť k vyrubeniu úrokov z omeškania, a tým
k neprimeranému zaťaženiu hospodárskej činnosti
zdaniteľnej osoby.
SD EÚ upresnil, že členské štáty majú možnosť uložiť
sankcie za nedodržanie formálnych požiadaviek
týkajúcich sa práva na odpočítanie DPH, avšak za takúto
sankciu sa nemôže považovať posunutie práva
na odpočítanie DPH až na rok, v ktorom boli tieto
formálne náležitosti opravené.
SD EÚ rozhodol, že oprava faktúry, ktorá sa týka
povinného údaju, a síce identifikačného čísla pre DPH,
má spätný účinok, čo znamená, že právo na odpočítanie
DPH uplatnené na základe opravenej faktúry sa týka
roka, v ktorom bola táto faktúra pôvodne vystavená
a nie roka, v ktorom bola faktúra opravená.

Nepriame dane
C‑516/14 – Barlis 06 – Investimentos
Imobiliários e Turísticos SA proti Autoridade
Tributária e Aduaneira – Právo na
odpočítanie DPH – Formálne náležitosti
faktúry – Rozsah a druh poskytnutých služieb
V rokoch 2008 - 2010 prijala spoločnosť Barlis 06 —
Investimentos Imobiliários e Turísticos SA (ďalej len
“Barlis”) faktúry, ktorých predmetom boli právne služby
advokátskej kancelárie (ďalej len „dotknuté právne
služby“), a ktoré obsahovali popisy poskytnutých služieb
ako „právne služby poskytnuté od (určitého dátumu)
do dnešného dňa“ alebo “právne služby poskytnuté
do dnešného dňa“.
Spoločnosť si z týchto prijatých faktúr uplatnila právo
na odpočítanie DPH, ktoré však príslušné daňové
orgány spochybnili z dôvodu, že popis dotknutých
právnych služieb na prijatých faktúrach považovali
za nedostatočný. Napriek skutočnosti, že spoločnosť
Barlis predložila v rámci kontroly okrem faktúr aj iné
súvisiace doklady, ktoré obsahovali podrobnejší popis
poskytnutých služieb, príslušné orgány nepovažovali
dodatočne predložené doklady za rovnocenné
k faktúram a zamietli právo na odpočítanie DPH
z predmetných faktúr.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či faktúry obsahujúce
popis poskytnutých služieb ako vo veci samej sú
vystavené v súlade s právom EÚ a tiež otázkou, či
je možné zamietnuť právo na odpočítanie DPH, ak
zdaniteľná osoba disponuje s faktúrou, ktorá nespĺňa
niektoré z formálnych požiadaviek daných právom
EÚ, avšak príslušné daňové orgány majú k dispozícii
všetky informácie potrebné na overenie splnenia
hmotnoprávnych požiadaviek na priznanie práva
na odpočítanie DPH.
SD EÚ na úvod pripomenul, že v zmysle práva EÚ musí
faktúra obsahovať, okrem iného, údaj o rozsahu a druhu
poskytnutých služieb a rovnako sa vyžaduje, aby faktúra
obsahovala dátum, kedy došlo k uskutočneniu alebo
k ukončeniu poskytovania služieb.
SD EÚ konštatoval, že popis, ktorý sa uvádza na
prijatých faktúrach v znení „právne služby poskytnuté
od (určitého dátumu) do dnešného dňa“ alebo “právne
služby poskytnuté do dnešného dňa“ je natoľko
všeobecný, že z neho nie je možné určiť druh ani
rozsah poskytnutých služieb. Navyše, pri faktúrach
obsahujúcich popis „právne služby poskytnuté
do dnešného dňa“ nie je možné určiť ani dátum začatia
poskytovania služieb.
SD EÚ teda konštatoval, že tieto prijaté faktúry
nespĺňajú formálne požiadavky dané právom EÚ,
avšak je úlohou vnútroštátneho súdu overiť, či doklady
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predložené dodatočne spoločnosťou Barlis obsahujú
podrobnejší popis právnych služieb a či je ich možné
považovať za doklady, ktoré menia pôvodnú faktúru,
a ktoré sa na túto pôvodnú faktúru osobitne
a jednoznačne vzťahujú.
SD EÚ pripomenul, že základná zásada neutrality
daňového zaťaženia vyžaduje, aby bolo právo
na odpočítanie vstupnej DPH priznané po splnení
hmotnoprávnych požiadaviek, a to aj v prípade, ak
zdaniteľné osoby nesplnili niektorú z formálnych
požiadaviek.
SD EÚ v tejto súvislosti uviedol, že pri posudzovaní
práva na odpočítanie vstupnej DPH sa daňové orgány
nemôžu obmedziť iba na samotnú faktúru, ale
musia zohľadniť aj dodatočné informácie poskytnuté
zdaniteľnou osobou. Pokiaľ teda daňové orgány
disponujú všetkými potrebnými informáciami
na overenie toho, že hmotnoprávne podmienky týkajúce
sa práva na odpočítanie DPH boli splnené, toto právo
v zásade nemôže byť obmedzené.
SD EÚ rozhodol, že vnútroštátne daňové orgány, ktoré
majú k dispozícii všetky informácie nevyhnutné
na overenie toho, že hmotnoprávne podmienky týkajúce
sa práva na odpočítanie DPH boli splnené, nemôžu
odmietnuť právo na odpočítanie DPH iba z dôvodu, že
zdaniteľná osoba disponuje faktúrou, ktorá nespĺňa
formálne požiadavky stanovené právom EÚ.

C‑400/15 – Landkreis Potsdam-Mittelmark
proti Finanzamt Brandenburg – Právo
na odpočítanie DPH – Pomer využitia
majetku na hospodárske a iné ako
hospodárske činnosti
Okres Postupim-Mittelmark (územný samosprávny
celok) nakúpil v roku 2008 rôzny majetok, ako sú stroje,
úžitkové vozidlá a iné vybavenie, ktoré využíval
v prevažnej miere na činnosti súvisiace s výkonom
verenej moci, pričom v rozsahu 2,65 % ich využíval aj
na poskytovanie služieb tretím osobám, ako sú napr.
výrub stromov, kosenie či zametanie, ktoré podliehali
DPH.
Vnútroštátne daňové orgány neuznali v súvislosti
s týmto majetkom právo na odpočítanie vstupnej DPH,
pričom argumentovali rozhodnutím Rady 2004/817/
ES o povolení odchýliť sa od práva EÚ (ďalej iba
„rozhodnutie“), v zmysle ktorého je Nemecko oprávnené
vyňať výdavky na tovary a služby z práva na odpočítanie
DPH, ak predmetné tovary a služby sú použité z viac
ako 90 % na súkromné účely daňového subjektu alebo
jeho zamestnancov alebo na účely nesúvisiace s jeho
podnikateľskou činnosťou.

Nepriame dane
Vnútroštátny súd sa obrátil na SD EÚ s otázkou, či sa
uvedené Rozhodnutie môže aplikovať aj na situáciu,
kedy sa nakúpené tovary alebo služby využívajú
z viac ako 90 % na iné ako hospodárske činnosti (ako
napríklad činnosti o aké ide vo veci samej, ktoré súvisia
s výkonom verejnej moci), ktoré nepodliehajú DPH.

SD EÚ konštatoval, že obmedzenie práva na odpočítanie
DPH pri tovaroch a službách, ktoré sa používajú
na hospodárske činnosti v rozsahu menej ako 10 % nie
je v súlade so zásadou daňovej neutrality, keď cieľom
režimu odpočítania DPH je úplne zbaviť podnikateľa
DPH zaťaženia v rámci jeho hospodárskych činností.

SD EÚ uviedol, že iné ako hospodárske činnosti
nespadajú do rozsahu pôsobnosti práva EÚ a je
potrebné ich rozlišovať od činností, ktoré sa vykonávajú
na iný ako podnikateľský účel. Kým pri majetku
využívanom na podnikateľské, ako aj na iné ako
podnikateľské účely existuje možnosť voľby, v akom
rozsahu bude majetok zahrnutý do podnikania,
pri využívaní majetku na hospodárske a zároveň iné
ako hospodárske činnosti táto voľba výberu neexistuje
a príslušné ustanovenia práva EÚ v tejto súvislosti iba
stanovujú právo na odpočítanie vstupnej DPH, pričom
je úlohou členských štátov prijať také opatrenia, ktoré
budú v súlade so zásadou daňovej neutrality.

SD EÚ rozhodol, že rozhodnutie, ktoré umožňuje
Nemecku odchýliť sa od práva EÚ v oblasti priznania
práva na odpočítanie DPH, sa neaplikuje v situácii, keď
podnik využíva nadobudnuté tovary alebo služby
z viac ako 90 % na iné ako hospodárske činnosti, ktoré
nepodliehajú DPH.
Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@deloittece.com
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Právne

Zákon o európskom príkaze
na zablokovanie účtov
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa
nachádza návrh zákona o európskom príkaze
na zablokovanie účtov, ktorého zámerom je
zabezpečenie riadnej aplikácie nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady o zavedení konania o vydanie
európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom
uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok
v občianskych a obchodných veciach.
Nariadením sa zavádza nové konanie umožňujúce
veriteľovi žiadať vydanie európskeho príkazu
na zablokovanie účtov, ktorým sa zabraňuje prevodu
alebo výberu finančných prostriedkov dlžníka
na bankovom účte v členskom štáte. Európsky príkaz
súd vydá, ak veriteľ predložil dostatočné dôkazy
a súd je presvedčený o tom, že je potrebné prijať
takéto ochranné opatrenie, pretože existuje reálne
nebezpečenstvo, že bez takéhoto opatrenia by
bolo vymoženie pohľadávky veriteľa zmarené alebo
podstatne sťažené.
Zablokovanie finančných prostriedkov bude účinné
voči dlžníkovi, ale aj voči osobám, ktoré sú oprávnené

10

vykonávať platby prostredníctvom tohto účtu (formou
trvalého príkazu, inkasa, používania kreditnej karty).
Veriteľ môže európsky príkaz využiť skôr, ako začne
konanie voči dlžníkovi vo veci samej, počas konania
až do vydania rozsudku, uzavretia súdneho zmieru
a aj po tom, čo dosiahol vydanie rozsudku, súdneho
zmieru, vydanie verejnej listiny, ktorým žiadal
od dlžníka zaplatenie svojej pohľadávky.
Dlžník nie je o návrhu veriteľa na vydanie príkazu
informovaný, nie je vypočutý pred vydaním príkazu
a ani nie je o príkaze oboznámený pred jeho
vykonaním, aby sa zabezpečil moment prekvapenia
pri vydaní príkazu. Príkaz a všetky súvisiace
písomnosti sa doručujú dlžníkovi bezodkladne
po vykonaní príkazu. Dlžník má právo využiť opravný
prostriedok bezprostredne po vykonaní príkazu.
Príslušným súdom na vydanie a vykonanie
európskeho príkazu je všeobecný súd odporcu,
ostatné úlohy bude plniť Okresný súd Banská
Bystrica, a to najmä poskytovať informácie o účtoch,
plniť úlohy ako dožiadaný orgán, vykonať príkaz na
zablokovanie účtov, ktorý bol vydaný v inom členskom
štáte, vrátane jeho zrušenia, zmeny a ukončenia.

Právne
Procesné pravidlá, ktoré nie sú upravené nariadením,
sa spravujú právnym poriadkom členského štátu,
v ktorom prebieha konanie, dochádza k výkonu
príkazu.
Navrhovaná účinnosť zákona je 18. januára 2017.

Novela zákona o konkurze a
reštrukturalizácii
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza
návrh novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii,
ktorého účelom je riešenie úpadku fyzických osôb,
ktoré predstavuje v Slovenskej republike významný
ekonomicko-sociálny problém.
Súčasná právna úprava predpokladá riešenie úpadku
fyzických osôb v režime tzv. „Fresh Start“, čo znamená
likvidáciu majetkovej podstaty dlžníka a rýchle oddlženie.
Táto alternatíva je určená najmä pre dlžníkov, ktorí
majú málo majetku a nízke príjmy. Každému oddlženiu
fyzickej osoby musí predchádzať (úplná) likvidácia jeho
majetkovej podstaty. Po tejto likvidácii nasleduje ešte
trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého dlžník
v prospech veriteľov odvádza časť svojich príjmov.
Nedostatkom tejto alternatívy je, že dlžník nemôže
dosiahnuť oddlženie inak, ako za cenu speňaženia celej
jeho majetkovej podstaty. Možnosť uspokojenia veriteľov
zo speňaženia majetkovej podstaty býva nízka a veľká
časť ich pohľadávok zostáva neuspokojená.
V návrhu novely zákona sa navrhuje zavedenie aj
druhého konceptu, ktorý sa zatiaľ vyskytuje len
v zahraničných právnych úpravách a to koncept
tzv. „No Fresh Start“. Tento koncept predpokladá
reštrukturalizáciu záväzkov dlžníka podľa splátkového
kalendára.
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Návrh novely zákona upravuje možnosť pre niektoré
osoby prioritne vykúpiť majetok podliehajúci konkurzu
za cenu určenú na základe znaleckého posudku alebo
za cenu dosiahnutú pri speňažení. Súčasná právna
úprava zapája do procesu záložných veriteľov, núti ich
zosplatniť ich úvery. Návrh novely zákona umožňuje
uplatniť dohody medzi záložným veriteľom a dlžníkom;
záložní veritelia sa do riešenia úpadku dlžníka v zásade
nevťahujú.
Pri oboch navrhovaných spôsoboch riešenia úpadku sa
zavádzajú opatrenia proti zneužívaniu oddlženia.
Navrhovaná účinnosť novely zákona je 1. januára
2017.

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/
dbriefs-legal.html
Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloittece.com

Účtovníctvo

Dodatky k IFRS 4 – Použitie IFRS 9
spolu s IFRS 4

prevažujúca činnosť je vydávanie poistných zmlúv
v rozsahu IFRS 4. Táto možnosť sa označuje ako
tzv. prístup odloženého uplatnenia (angl.
„deferral approach“).

ÚVOD
Keď bolo jasné, že dátum účinnosti pripravovaného
štandardu IFRS 17 sa nedá zladiť s dátumom účinnosti
štandardu IFRS 9 – Finančné nástroje, boli vznesené
požiadavky, aby rada IASB odložila účinnosť IFRS 9
v prípade poisťovacej činnosti a zladila dátum účinnosti
IFRS 9 pre túto činnosť s dátumom účinnosti nového
štandardu pre poistné zmluvy. Rada IASB tieto
požiadavky zohľadnila a urobila úpravy IFRS 4 – Poistné
zmluvy, aby vyriešila obavy vyjadrené v súvislosti
s rôznymi dátumami účinnosti IFRS 9 a IFRS 17.
ZMENY
Dodatky IFRS 4 zavádzajú dve možnosti pre účtovné
jednotky, ktoré vydávajú poistné zmluvy v rozsahu IFRS 4:

•

•
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možnosť, ktorá účtovným jednotkám povoľuje
reklasifikovať z výsledovky do ostatného
súhrnného výsledku niektoré výnosy a náklady
vyplývajúce z určitých finančných aktív, ide o tzv.
reklasifikačný prístup (angl. „overlay approach“),
možnosť využiť výnimku z uplatnenia IFRS 9,
ktorá sa vzťahuje na účtovné jednotky, ktorých

Využitie obidvoch prístupov je voliteľné a účtovná
jednotka ich môže prestať používať pred uplatnením
nového štandardu pre poistné zmluvy.
REKLASIFIKAČNÝ PRÍSTUP
Dodatky, ktoré sa týkajú reklasifikačného prístupu,
umožňujú, aby účtovná jednotka vylúčila z výsledovky
a vykázala v ostatnom súhrnnom výsledku rozdiel
medzi sumami, ktoré by boli vykázané vo výsledovke
podľa IFRS 9 a sumami vykázanými vo výsledovke
v súlade s IAS 39 – Finančné nástroje: vykazovanie
a oceňovanie za predpokladu, že:
1)

účtovná jednotka vydáva zmluvy, o ktorých sa
účtuje podľa IFRS 4,

2)

uplatní IFRS 9 spolu s IFRS 4,

3)

oceňuje finančné aktíva reálnou hodnotou
cez výkaz ziskov a strát (FVTPL) podľa IFRS 9,
pokiaľ tieto aktíva boli predtým klasifikované
ako oceňované v amortizovaných nákladoch
(amortised costs) alebo ako k dispozícii na predaj
(available-for-sale) podľa IAS 39.

Účtovníctvo
PRÍSTUP ODLOŽENÉHO UPLATNENIA
Podľa úprav, ktoré sa týkajú prístupu odloženého
uplatnenia, môže účtovná jednotka uplatniť IAS 39
namiesto IFRS 9 na ročné účtovné obdobia začínajúce
sa pred 1. januárom 2021, pokiaľ skôr neuplatnila žiadnu
verziu IFRS 9 a pokiaľ je jej prevažujúcou činnosťou
vydávanie zmlúv v rámci pôsobnosti IFRS 4. Účtovná
jednotka posúdi, či je jej prevažujúcou činnosťou
vydávanie zmlúv v rozsahu IFRS 4 tak, že porovná
účtovnú hodnotu svojich záväzkov
zo zmlúv v rámci pôsobnosti IFRS 4 s celkovou účtovnou
hodnotou svojich záväzkov. V súvislosti s prístupom
odloženého uplatnenia existuje tiež dočasná výnimka
zo špecifických požiadaviek štandardu IAS 28 – Investície
do pridružených podnikov a spoločných podnikov
ohľadom jednotných účtovných postupov pri uplatnení
metódy vlastného imania.

interpretácií a ich úprav. Dňa 22. septembra 2016
Európska komisia schválila na použitie v Európskej únii
Dodatky k IFRS 10 – Konsolidovaná účtovná závierka,
IFRS 12 – Zverejňovanie podielov v iných účtovných
jednotkách a IAS 28 – Investície do pridružených podnikov
a spoločných podnikov: Investičné subjekty – použitie
výnimky z konsolidácie.
Úpravy štandardov IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28 Investičné
subjekty: Použitie výnimky z konsolidácie prinášajú zmeny,
ktorých cieľom je objasniť tieto oblasti:

•

Úpravy potvrdzujú, že výnimka z povinnosti
zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku pre
materskú spoločnosť na medzistupni sa vzťahuje
na materskú spoločnosť, ktorá je dcérskou
spoločnosťou investičného subjektu, dokonca aj
keď tento investičný subjekt oceňuje všetky svoje
dcérske spoločnosti reálnou hodnotou.

DÁTUM ÚČINNOSTI A ZVEREJNENIA
Účtovná jednotka uplatní reklasifikačný prístup
retrospektívne na kvalifikované finančné aktíva
v momente prvého uplatnenia štandardu IFRS 9.
Uplatnenie reklasifikačného prístupu si vyžaduje
zverejnenie dostatočných informácii, ktoré
používateľom účtovnej závierky umožnia pochopiť,
ako bola vypočítaná suma reklasifikovaná v danom
účtovnom období a aký má reklasifikácia dopad
na účtovnú závierku.
Účtovná jednotka uplatní prístup odloženého
uplatnenia na ročné účtovné obdobie začínajúce
sa 1. januára 2018 alebo neskôr. Prevažujúca
činnosť účtovnej jednotky sa posudzuje na úrovni
účtovnej jednotky k dátumu ročnej účtovnej závierky
bezprostredne pred 1. aprílom 2016. Uplatnenie
prístupu odloženého uplatnenia musí účtovná jednotka
zverejniť spolu s informáciami, ktoré používateľom
účtovnej závierky umožnia pochopiť, ako poisťovňa
kvalifikovala dočasnú výnimku a porovnať poisťovňu,
ktorá uplatnila dočasnú výnimku, s účtovnými
jednotkami, ktoré uplatňujú IFRS 9. Odložené uplatnenie
sa môže použiť počas troch rokov nasledujúcich
po 1. januári 2018. Prevažujúca činnosť účtovnej
jednotky sa znovu posudzuje iba v prípade zmeny
činnosti účtovnej jednotky.
Zdroj: IASplus summary na našej stránke
www.iasplus.com

Schvaľovanie IFRS v Európskej únii
Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo
(EFRAG) dňa 12. októbra 2016 aktualizovala správu,
v ktorej sa uvádza stav schvaľovania IFRS, t. j. štandardov,

13

Výnimka z povinnosti zostaviť konsolidovanú
účtovnú závierku

•

Dcérska spoločnosť poskytujúca služby
súvisiace s investičnými aktivitami
materského podniku
Dcérska spoločnosť, ktorá poskytuje služby
súvisiace s investičnými aktivitami materského
podniku, by sa nemala konsolidovať, pokiaľ je
sama investičným subjektom.

•

Použitie metódy vlastného imania
investorom, ktorý nie je investičný subjekt,
na investíciu, ktorá je investičný subjekt
Pri použití metódy vlastného imania na pridružený
podnik alebo spoločný podnik môže investor,
ktorý nie je investičný subjekt, pri investičnom
subjekte ponechať ocenenie reálnou hodnotou,
ktorú uplatnil pridružený podnik alebo spoločný
podnik pri svojich podieloch v dcérskych
spoločnostiach.

•

Povinné zverejnenia
Investičný subjekt, ktorý oceňuje všetky svoje
dcérske spoločnosti reálnou hodnotou, zverejňuje
informácie týkajúce sa investičných subjektov
požadované štandardom IFRS 12 Zverejňovanie
podielov v iných účtovných jednotkách.

Úpravy sú účinné pre ročné účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára 2016 alebo neskôr, s
možnosťou skoršieho uplatnenia. Úpravy sa majú
uplatniť retrospektívne.
Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloittece.com

Iné

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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