Priame dane

Schválenie novely zákona o dani
z príjmov
Medzi najvýznamnejšie zmeny, ktoré novela zákona
od roku 2017 zavádza, patrí zdaňovanie dividend
u fyzických osôb a zníženie sadzby dane z príjmov
právnických osôb na 21 %. Medzi daňové výdavky sa
zaraďujú aj výdavky vynaložené daňovníkom formou
darov poskytnutých za účelom materiálnej humanitárnej
pomoci do zahraničia na základe darovacej zmluvy
uzatvorenej s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Okruh daňovo neuznaných výdavkov definovaných v §21
ZDP bol rozšírený o výdavky na technické zhodnotenie,
prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci
a nehnuteľnosti využívanej na základe zmluvy o výpožičke
okrem výdavkov na energie vynaložených užívateľom
v súvislosti s užívaním takejto hnuteľnej veci alebo
nehnuteľnosti.

Nové tlačivo daňového priznania
k dani z príjmov právnických osôb
Ministerstvo financií SR zverejnilo vzor tlačiva k dani
z príjmov právnických osôb a poučenie k vypĺňaniu
daňového priznania s lehotou na podanie po 31. decembri
2016. Uverejnený vzor tlačiva a poučenie k vyplneniu sú
v porovnaní s aktuálne platnou verziou bez zmien.
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Rozhodnutie Najvyššieho správneho
súdu Českej republiky ohľadom
uznateľnosti nákladov na projekty
výskumu a vývoja
Rozhodnutie NSS ČR 1 Afs 174/2016 - 38
Správca dane dodatočne vyrubil daňovému subjektu
daň z príjmov právnických osôb a penále z dôvodu
neoprávneného odpočtu nákladov na realizáciu projektov
výskumu a vývoja. Správca dane konštatuje, že činnosti nie
je možné považovať za projekty výskumu a vývoja, nakoľko
ide maximálne o technické zdokonalenie už existujúceho
výrobku použitím vhodnejšieho materiálu
a nie je tu prítomný výrazný prvok novosti. Daňový subjekt
argumentoval, že v rámci projektu sa musel vysporiadať
s prvkom technickej neistoty spočívajúcej v tom, či bude
možné dosiahnuť zvýšenú životnosť ohybov, pričom
skutočnosť, že sa tak stalo, je bezpochyby oceniteľným
prvkom novosti, nakoľko do tej doby na trhu podobný
produkt nebol. Konštatovanie správcu dane, že ide výlučne
o zámenu materiálu, vyplývalo podľa daňového subjektu
z neznalosti v oblasti výroby obalov. Nakoľko správca dane
nedisponuje nevyhnutnou odbornosťou, NSS ČR rozhodol,
že je potrebné vypracovanie znaleckého posudku, ktorý
umožní správnemu orgánu komplexne zistiť a posúdiť
všetky skutkové okolnosti spočívajúce v charaktere projektu
a následne rozhodnúť, či daňový subjekt uplatnil odpočet
nákladov na výskum a vývoj oprávnene.

Priame dane
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Rozhodnutie Najvyššieho správneho
súdu Českej republiky o aplikácii
zmluvy o zamedzení dvojitého
zdanenia v súvislosti
s posúdením existencie nákladov
a ich daňovej účinnosti

Za zdaňovacie obdobie roku 2016
•

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
za zdaňovacie obdobie (rok) – nové tlačivo

•

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov
zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým
zamestnancom bez ohľadu na to, či ide
o peňažné alebo nepeňažné plnenie
za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených
preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii
a o daňovom bonuse (ďalej len „hlásenie“) – vzor
tlačiva bol uverejnený oznámením Ministerstva
financií SR č. MF/021619/2014-721 dňa 19. 9.
2014 na zdaňovacie obdobie roku 2014 a má sa
použiť aj pre rok 2016.

Rozhodnutie NSS ČR 10 Afs 147/2016 - 45
Organizačnej zložke bola dorubená daň z príjmov
právnických osôb a penále z dôvodu neuznania nákladov
na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných
príjmov uplatnených na základe faktúry za technickú
prípravu na zákazkách, ktorú fakturoval slovenský
zriaďovateľ svojej českej organizačnej zložke. Krajský súd
rozhodnutie správcu dane zrušil z dôvodu nesprávnej
aplikácie čl. 7 ZZDZ, ktorá definuje zdaňovanie ziskov
stálej prevádzkarne. Správca dane následne podal
kasačnú sťažnosť, pretože podľa neho sa Krajský súd
nedostatočne zaoberal splnením podmienky pre
všeobecný test daňovej uznateľnosti nákladov. NSS
sa stotožňuje s názorom správcu dane a konštatuje,
že je najskôr nutné posúdiť existenciu nákladov a ich
daňovú uznateľnosť a až následne, pri splnení uvedených
podmienok, sa môže ť aplikovať článok 7 ZZDZ
a upravovaný základ dane.

Metodický pokyn k uplatňovaniu
nezdaniteľných častí základu dane
podľa § 11 zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
metodický pokyn k problematike uplatňovania
nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 ZDP. Podľa
metodického pokynu ostáva suma nezdaniteľnej časti
pre rok 2016 nezmenená vzhľadom na nezmenenú sumu
životného minima.

Na zdaňovacie obdobie roku 2017
•

Vzory tlačív, ktoré tvoria prílohu tohto oznámenia, sú
uverejnené aj na webovom sídle www.finance.gov.sk.
2.

OZNÁMENIE Č. MF/016563/2016-721
(„OZNÁMENIE“), KTORÝM SA URČUJE VZOR
TLAČIVA, KTORÉ ODPORÚČA POUŽÍVAŤ
DAŇOVNÍKOM V SÚVISLOSTI S POUKÁZANÍM
SUMY ZAPLATENEJ DANE DO VÝŠKY 2 %, RESP.
3 % ZO ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ
OSOBY.
Za zdaňovacie obdobie roku 2016
•

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej
dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie
obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov
na daň z príjmov zo závislej činnosti – vzor
tlačiva bol uverejnený oznámením Ministerstva
financií SR č. MF/021447/2015-721 dňa 12. 10.
2015 na zdaňovacie obdobie roku 2015 a má sa
použiť aj pre rok 2016.

•

V prípade, že sa daňovník rozhodne použiť
vlastné tlačivo, Ministerstvo financií SR ďalej
odporúča uviesť údaje uvedené vo vzore tlačiva,
ktoré je prílohou tohto oznámenia uverejnené
aj na webovom sidle www.finance.gov.sk.

Oznámenia Ministerstva financií SR,
ktorými sa určujú vzory tlačív podľa
zákona o dani z príjmov v súvislosti
s príjmami zo závislej činnosti
S cieľom zabezpečiť jednotný postup pri používaní tlačív
v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti ustanovilo
Ministerstvo financií SR:
1.
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OZNÁMENIE Č. MF/016561/2016-721
(„OZNÁMENIE“), KTORÝM URČUJE VZORY TLAČÍV:

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré
zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej
len „zamestnávateľ“) zamestnancom vyplatil, o
zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za
uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“)
– vzor tlačiva bol uverejnený oznámením
Ministerstva financií SR č. MF/021444/2015-721
dňa 12. 10. 2015 na zdaňovacie obdobie roku
2016 a má sa použiť aj pre rok 2017.

Priame dane
Opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky
č. MF/15394/2016-721, ktorým
sa mení a dopĺňa opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. MF/16772/2015-721,
ktorým sa ustanovujú vzory tlačív
daňových priznaní k dani z príjmov
Ministerstvo financií SR ustanovilo vzory tlačív daňových
priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B,
ktoré sa použijú pri podávaní daňových priznaní k dani
z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roka
2016. Vzory tlačív daňových priznaní fyzickej osoby typ A
a typ B tvoria prílohu opatrenia.
Zmeny v tlačivách daňových priznaní k dani
z príjmov fyzických osôb za rok 2016:
1.

tlačivo typ A – v tlačive daňového priznania typu A
nedošlo oproti zdaňovaciemu obdobiu 2015
k zásadnejším zmenám

2.

tlačivo typ B – v tlačive daňového priznania typ B
nastali zmeny v súvislosti so zmenou ustanovenia
§ 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov, na základe čoho sa
bude počítať osobitný základ dane z kapitálového
majetku a daň z tohto základu dane sa bude
počítať so sadzbou 19 %.

Oznámenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky
č. MF/020689/2016-721 o vydaní
poučení na vyplnenie daňových
priznaní k dani z príjmov
a Oznámenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky
č. MF/020691/2016-721 o vydaní
vzorov potvrdení o podaní
daňového priznania k dani
z príjmov
Ministerstvo financií SR na zabezpečenie jednotného
postupu pri vypĺňaní daňových priznaní podľa zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov vydalo poučenia k:
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1.

daňovému priznaniu k dani z príjmov fyzickej osoby
typ A,

2.

daňovému priznaniu k dani z príjmov fyzickej osoby
typ B,
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3.

daňovému priznaniu k dani z príjmov právnickej
osoby platnému pri podávaní daňového priznania u
daňovníka, ktorému posledný deň lehoty na podanie
daňového priznania uplynul po 31. 12. 2016.

Poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam sú
súčasťou tohto oznámenia.
Ministerstvo financií SR na zabezpečenie jednotného
postupu pri uplatňovaní § 13 ods. 4 zákona č. 563/2009
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov odporúča daňovníkom
pri podávaní daňového priznania použiť vzor tlačiva
potvrdenia o podaní daňového priznania k dani
z príjmov fyzickej osoby typ A, k dani z príjmov fyzickej
osoby typ B a k dani z príjmov právnickej osoby, ktoré sú
súčasťou oznámenia.

Rozhodnutie Súdneho dvora
Európskej únie v oblasti dane
z príjmov fyzickej osoby
C-548/15 – J. J. de Lange – posúdenie výkladu zásady
zákazu diskriminácie na základe veku, ako aj výkladu
článku 3 ods. 1 a článku 6 ods. 1 smernice Rady
200/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje
všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie
v zamestnaní a povolaní
V priebehu roka 2008, keď mal J. J. de Lange 32
rokov, začal s výcvikom dopravného pilota. Vo svojom
daňovom priznaní pre daň z príjmov a príspevky
na sociálne zabezpečenie za rok 2009 uviedol ako
osobnú odpočítateľnú položku sumu 44 057 EUR
zodpovedajúcu nákladom na tento výcvik.
Na základe holandského daňového práva sa náklady
na štúdium považujú za daňový odpočet, ak celková
suma presiahne 500 EUR, mimo štandardnej dĺžky
štúdia však len do celkovej sumy 15 000 EUR.
Za štandardnú dĺžku štúdia sa považuje daňovníkom
špecifikované obdobie najviac 16 kalendárnych
štvrťrokov, v ktorom daňovník po dosiahnutí 18. roku
života, ale pred dosiahnutím 30. roku života, venuje
čas určený na prácu z väčšej časti príprave
na povolanie s takou mierou záťaže, že popri príprave
na povolanie nie je možný pracovný pomer na plný
úväzok.
Na základe vyššie uvedeného holandská daňová správa
p. J. J. Lange priznala paušálny odpočet iba do výšky 15
000 EUR. Vzhľadom na to, že žaloba, ktorú podal J. J. de
Lange proti tomuto rozhodnutiu, bola zamietnutá
v prvom stupni aj v odvolacom konaní, p. J. J. Lange
podal dovolanie na vnútroštátny súd.

Priame dane
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Najvyšší súd Holandska Hoge Raad der Nederlanden
rozhodol prerušiť konanie a položil Súdnemu dvoru
tieto prejudiciálne otázky:
•

Má sa článok 3 smernice Rady 2000/78 z 27.
novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný
rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní
a povolaní vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje
na daňovú úľavu v zmysle daňových predpisov,
na základe ktorej náklady na štúdium môžu byť
za určitých podmienok odpočítané od zdaniteľných
príjmov?

že daňové zaobchádzanie s nákladmi na odbornú
prípravu vynaloženými osobou je rozdielne
v závislosti od jej veku, sa vzťahuje vecná
pôsobnosť tejto smernice v rozsahu, v akom má
za cieľ podporiť prístup mladých pracovníkov
k vzdelávaniu.
•

V prípade zápornej odpovede na prvú
prejudiciálnu otázku:
•

Má sa zákaz diskriminácie na základe veku ako
všeobecná zásada práva Únie uplatňovať aj
na daňovú úľavu, na základe ktorej náklady na
štúdium môžu byť uplatnené pre daňový odpočet
len za určitých podmienok, aj keď takáto daňová
úľava nespadá do vecnej pôsobnosti smernice
2000/78 a tento režim nevykonáva právo Únie?

V prípade kladnej odpovede na prvú alebo druhú
prejudiciálnu otázku:
•

Je možné odôvodniť rozdielne zaobchádzanie,
nezlučiteľné so zásadou zákazu diskriminácie
na základe veku ako všeobecnou zásadou práva
Únie, podmienkami stanovenými v článku 6
smernice 2000/78?

•

Ak nie, aké kritériá platia na uplatňovanie
tejto zásady alebo odôvodnenie rozdielneho
zaobchádzania podľa veku?

•

Má sa článok 6 smernice 2000/78 a/alebo zásada
zákazu diskriminácie na základe veku vykladať
v tom zmysle, že rozdielne zaobchádzanie
na základe veku je odôvodnené, ak dôvod
pre takéto rozdielne zaobchádzanie sa týka len
časti prípadov, na ktoré sa vzťahuje uvedené
rozdielne zaobchádzanie?

•

Je možné rozdielne zaobchádzanie na základe
veku odôvodniť stanoviskom zákonodarcu, že
od určitého veku nie je potrebné poskytovať
daňovú úľavu, pretože nárokujúca si osoba je
„sama (finančne) zodpovedná“ za dosiahnutie cieľa
sledovaného touto úľavou?

Novela zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov
Dňa 23. novembra 2016 Národná rada Slovenskej
republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene
a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Najdôležitejšie zmeny v oblasti zdaňovania fyzických
osôb, ktoré novela zákona prinesie k 1. januáru 2017,
sú:
1. Zdaňovanie podielov na zisku tzv. dividend
Predmetom dane je aj:
•

podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku
obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného
na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich
základnom imaní, alebo členom štatutárneho
orgánu alebo členom dozorného orgánu tejto
obchodnej spoločnosti alebo družstva, podiel
na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti
alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na výsledku
podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi,

•

podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému
spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podiel
na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti

Súdny dvor v predmetnom spore rozhodol takto:
•
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Článok 3 ods. 1 písm. b) smernice 2000/78/ES,
ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké
zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa má
vykladať v tom zmysle, že na režim zdanenia, akým
je režim dotknutý vo veci samej, ktorý stanovuje,

Článok 6 ods. 1 smernice 2000/78 sa má vykladať
v tom zmysle, že nebráni režimu zdanenia, akým
je režim v dotknutej veci, ktorý umožňuje osobám,
ktoré nedosiahli vek 30 rokov, odpočítať v celom
rozsahu za určitých podmienok náklady
na odbornú prípravu od ich zdaniteľných príjmov,
zatiaľ čo toto právo na odpočet je obmedzené
pre osoby, ktoré dosiahli tento vek, pokiaľ je
jednak tento režim objektívne a primerane
odôvodnený legitímnym cieľom týkajúcim sa politiky
zamestnanosti a trhu práce a jednak prostriedky
na dosiahnutie tohto cieľa sú primerané
a nevyhnutné. Vnútroštátnemu súdu však prináleží
overiť, či ide o tento prípad v konaní vo veci samej.

Priame dane
a komplementára komanditnej spoločnosti
a podiel spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti
a komplementára komanditnej spoločnosti
na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti
a vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka
vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku
účasti komplementára v komanditnej spoločnosti,
Takéto dividendy sú predmetom osobitného
základu dane. Sadzba dane je 7 % a pre daňovníka
nezmluvného štátu je sadzba 35 %.
Pokiaľ sú dividendy vyplácané slovenskou spoločnosťou,
uplatní sa zrážková daň vo výške 7 % (alebo sadzbou
podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia), resp.
zrážková daň vo výške 35 %, ak budú vyplácané
daňovníkovi z nezmluvného štátu.
Dividendy vyplácané zahraničnou spoločnosťou sa
zdaňujú prostredníctvom daňového priznania, sú
súčasťou osobitného základu dane a uplatní sa osobitná
sadzba dane vo výške 7 % a pokiaľ sú vyplácané
zahraničnou spoločnosťou so sídlom v nezmluvnom
štáte, v daňovom priznaní sa uplatní osobitná sadzba
dane vo výške 35 %.
Na dividendy z hospodárskeho výsledku vykázaného
za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003
vyplatené v zdaňovacom období začínajúcom najskôr
od 1. januára 2017 sa uplatní rovnaký postup, ako sa
uvádza vyššie pre „nové“ dividendy.
Zároveň sa rozširuje aj okruh príjmov zo závislej
činnosti, ktoré sú zdaniteľné, a to podiel na zisku
vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom
zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto
spoločnosti alebo družstva.

2. Zvýšenie hranice paušálnych výdavkov u
samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO)
Zvyšuje sa hranica paušálnych výdavkov pre SZČO, ktoré
nie sú platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo sú
platiteľom tejto dane len časť zdaňovacieho obdobia,
na 60 % z úhrnu príjmov, maximálne do výšky 20 000
EUR ročne.
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3. Zdaňovanie podielov členov pozemkového
spoločenstva
Predmetom dane fyzickej osoby je aj podiel člena
pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom
pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
alebo podiel na likvidačnom zostatku pozemkového
spoločenstva s právnou subjektivitou. Ak však takýto
príjem v príslušnom zdaňovacom období nepresiahne
500 EUR od jednotlivého pozemkového spoločenstva
s právnou subjektivitou, je takýto príjem od dane
oslobodený. Pričom ak takto vymedzený príjem
presiahne 500 EUR:
•

daň z tohto príjmu sa vyberie zrážkou podľa
§ 43 ods. 3 písm. r) len zo sumy presahujúcej 500
EUR od jednotlivého platiteľa dane v príslušnom
zdaňovacom období,

•

zahrnie sa do osobitného základu dane podľa
§ 51e len v sume presahujúcej 500 EUR
od jednotlivého pozemkového spoločenstva
s právnou subjektivitou v príslušnom zdaňovacom
období.
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