Nepriame dane

Usmernenie k vráteniu nadmerného
odpočtu v prípade zaslania výzvy
na odstránenie nedostatkov
v podanom daňovom priznaní,
dodatočnom daňovom priznaní,
kontrolnom výkaze a dodatočnom
kontrolnom výkaze po 1. 1. 2017
V nadväznosti na novelizované znenie ustanovenia
§ 79 ods. 4 a 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon
o DPH“), ktoré je s účinnosťou od 1. 1. 2017 doplnené
o skutočnosť, na základe ktorej neplynie lehota
na vrátenie nadmerného odpočtu, vydalo Finančné
riaditeľstvo SR usmernenie, ktoré upravuje
prerušenie lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu
DPH v prípade zaslania výzvy na odstránenie
nedostatkov v podanom daňovom priznaní,
dodatočnom daňovom priznaní, kontrolnom výkaze
alebo v dodatočnom kontrolnom výkaze alebo
zaslania výzvy na podanie kontrolného výkazu
(ďalej len „výzva na odstránenie nedostatkov“).
Výzva na odstránenie nedostatkov musí byť platiteľovi
dane doručená v lehote na vrátenie nadmerného
odpočtu DPH, pričom správca dane v rámci nej oznámi
platiteľovi dane nedostatky a určí primeranú lehotu na ich
odstránenie.
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Lehota na vrátenie nadmerného odpočtu DPH neplynie
odo dňa doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov až
do dňa ich odstránenia platiteľom dane.
V prípade, ak platiteľ dane na výzvu daňového
úradu nereaguje a nedostatky v podanom daňovom
priznaní, kontrolnom výkaze, dodatočnom daňovom
priznaní alebo dodatočnom kontrolnom výkaze
neodstráni alebo nepodá kontrolný výkaz ani na
základe výzvy daňového úradu, lehota na vrátenie
nadmerného odpočtu DPH je prerušená až do dňa
odstránenia nedostatkov alebo do dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia vydaného podľa § 68a
daňového poriadku (skrátené vyrubovacie konanie).
Vyššie uvedený postup sa v zmysle prechodných
ustanovení použije na výzvy na odstránenie nedostatkov
zaslané správcom dane po 31. 12. 2016.

Metodický pokyn k zrušeniu
registrácie pre daň podľa zákona
o dani z pridanej hodnoty
Finančné riaditeľstvo SR vydalo aktualizovaný metodický
pokyn k postupu pri zrušení registrácie pre daň podľa
§ 81 zákona o DPH, ktorým sa ruší a nahrádza metodický
pokyn na zrušenie registrácie pre daň podľa § 81 a § 82
zákona o DPH.
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Zrušenie registrácie pre daň platiteľa dane
registrovaného podľa § 4, § 5 a § 6 zákona o DPH je
možné na základe žiadosti platiteľa DPH (tzv. dobrovoľné
zrušenie registrácie) alebo z úradnej moci.
Z úradnej moci je daňový úrad oprávnený zrušiť
registráciu pre daň, ak nie sú dôvody na registráciu
pre DPH. Konkrétne ide o prípady definované v § 81 ods.
4 písm. b) zákona o DPH, keď platiteľ dane nevykonáva
alebo prestal vykonávať podnikanie podľa § 3 zákona
o DPH, alebo si v kalendárnom roku opakovane neplní
stanovené povinnosti (napr. podať daňové priznanie
alebo kontrolný výkaz, zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť
atď.). Na účely opakovaného nespĺňania povinností
pritom postačuje, aby si daňovník niektorú z príslušných
povinností nesplnil dvakrát. Pri posudzovaní toho, či
existujú dôvody na zrušenie registrácie z úradnej moci, by
však daňové úrady mali vychádzať z dostatočne zisteného
skutkového stavu a každý konkrétny prípad posudzovať
individuálne.
Okrem vyššie uvedeného upravuje príslušný metodický
pokyn aj postup daňového úradu a platiteľa dane
pri zrušení registrácie pre DPH právnických osôb, ktoré sa
zrušujú bez likvidácie, ako aj postup platiteľa dane
pri vzniku daňovej povinnosti k DPH vzťahujúcej sa
na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení bola
DPH úplne alebo čiastočne odpočítateľná v poslednom
zdaňovacom období (§ 81 ods. 6 - 8 zákona o DPH)
a pri vrátení odpočítanej DPH v prípade prijatia opravnej
faktúry (dobropisu) v období, v ktorom daná osoba už nie
je platiteľom DPH (§ 81 ods. 9 zákona o DPH).

Informácia k postupu zahraničnej
osoby pri oneskorenej registrácii pre
daň z titulu dodania stavebných prác
v tuzemsku inej zahraničnej osobe
Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo na svojej internetovej
stránke informáciu k postupu zahraničnej osoby
v prípade nesplnenia si registračnej povinnosti, resp.
pri oneskorenej registrácii pre DPH z titulu dodania
stavebných prác v tuzemsku inej zahraničnej osobe.
V zmysle uvedenej informácie je zahraničná osoba –
dodávateľ, ktorá si nesplnila svoju registračnú povinnosť,
alebo podala žiadosť o registráciu pre DPH oneskorene,
a dodala stavebné práce s miestom dodania v tuzemsku
inej zahraničnej osobe, povinná z týchto stavebných prác
odviesť DPH, a to aj v prípade, ak by dodala stavebné
práce, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA
a odberateľom by bola zahraničná osoba registrovaná
na Slovensku ako platiteľ DPH podľa § 5 zákona o DPH.

Zahraničná osoba je v tejto súvislosti povinná podať
za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH, jedno
daňové priznanie k DPH (tzv. mimoriadne daňové
priznanie). V uvedenom daňovom priznaní k DPH si
zahraničná osoba môže odpočítať DPH viažucu sa
na tovary a služby, ktoré použila na dodanie stavebných
prác v období, v ktorom mala mať postavenie platiteľa
DPH, a to v rozsahu a za podmienok podľa § 49 - 51
zákona o DPH.

Súdny dvor Európskej únie
v oblasti DPH
C - 208/15 Stock ‘94 Szolgáltató Zrt. – Vedľajšie
plnenie a hlavné plnenie
Maďarská spoločnosť Stock 94 pôsobí ako tzv.
„združovateľ“ v oblasti poľnohospodárstva. Tento inštitút
funguje tak, že združovateľ uzatvorí s poľnohospodárom
zmluvu, na základe ktorej mu združovateľ poskytne
pôžičku, ktorú poľnohospodár použije tak, že
od združovateľa nakúpi prostriedky nevyhnutné
na vlastnú výrobnú činnosť, ako napríklad osivo.
Stock 94 uzatvorila s poľnohospodármi zmluvy,
na základe ktorých sa zaviazala financovať nákup
obežného majetku. Na druhej strane sa títo
poľnohospodári zaviazali použiť pôžičky, ktoré im poskytol
združovateľ, výlučne na nákup obežného majetku
od neho.
Stock 94 uplatnila na predaj obežného majetku 25 %
sadzbu DPH, pričom úroky z poskytnutej pôžičky, ktoré
boli fakturované poľnohospodárom, Stock 94 oslobodila
od DPH.
Daňový úrad vyrubil DPH na predmetné úroky
fakturované spoločnosťou Stock 94, ako aj príslušnú
pokutu, pričom argumentoval, že na dodanie obežného
majetku, ako aj na pôžičky sa musí uplatniť rovnaká
sadzba DPH.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či poskytnutie pôžičky určenej
na nákup poľnohospodárskych výrobkov a dodanie týchto
výrobkov sa má považovať za jedno plnenie, alebo ide
o odlišné a nezávislé transakcie.
SD EÚ pripomenul, že o jedno plnenie ide predovšetkým
vtedy, ak dva alebo viaceré prvky, či úkony poskytnuté
zdaniteľnou osobu sú tak úzko zviazané, že objektívne
tvoria jedno nerozlučné hospodárske plnenie, ktorého
rozdelenie by bolo neprirodzené. Tak je to tiež v prípade,
ak jedno alebo viaceré plnenia predstavujú hlavné
plnenie a jedno alebo viaceré iné plnenia predstavujú iba
vedľajšie plnenia, ktoré podliehajú rovnakému daňovému
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režimu ako hlavné plnenie. Plnenie sa musí považovať
za vedľajšie predovšetkým vo vzťahu k hlavnému
plneniu, ak samo osebe nie je pre zákazníkov cieľom,
ale iba prostriedkom na lepšie využitie hlavnej služby
poskytovateľa.
SD EÚ konštatoval, že z dôvodu, že poskytnuté finančné
prostriedky je možné použiť iba na nákup obežného
majetku od združovateľa, ide v predmetnej veci o jediné
plnenie.
SD EÚ tiež pripomenul, že dodanie obežného majetku,
ako aj poskytnutie pôžičky sleduje rovnaký cieľ, ktorým je
realizácia poľnohospodárskej výroby.
SD EÚ teda rozhodol, že dodanie obežného majetku
pre poľnohospodárov sa má v predmetnej veci
považovať za hlavné plnenie, pričom poskytnutie pôžičky
predstavuje iba vedľajšie plnenie, keďže nie je cieľom
ako takým, ale iba prostriedkom na získanie obežného
majetku. Z tohto dôvodu sa má na celé plnenie uplatniť
25 % sadzba DPH.
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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.

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.
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Novinky v Deloitte
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

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

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom informácií uvedených v tejto publikácii sa, prosím, spojte so svojou
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