Priame dane

Metodický pokyn k plateniu
preddavkov na daň z príjmov
právnickej osoby
Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov
právnickej osoby obsahuje informácie týkajúce sa výšky
preddavkov a lehoty na ich zaplatenie, postup pri vyrovnaní
rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch
na daň do lehoty na podanie daňového priznania,
platenie preddavkov na daň novými daňovníkmi, platenie
preddavkov na daň právnym nástupcom a pri zmene
právnej formy daňovníka alebo pri zmene zdaňovacieho
obdobia na hospodársky rok, postup pri započítaní
preddavkov na daň na úhradu a vrátení preddavkov na daň
alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň.

V súvislosti so schválenou novelou zákona
o dani z príjmov si Vás dovoľujeme
upozorniť, že od 1. januára 2017 je
potrebné prepočítať výšku preddavkov
na daň z príjmov právnických osôb, ktoré
sa platia zo základu dane vykázaného
za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
pri použití sadzby dane platnej v tom
zdaňovacom období, na ktoré sa
preddavky uhrádzajú t. j. 21 %.

Január 2017, Deloitte na Slovensku

Informácia o určení nových vzorov
tlačív o oznámení a zrazení dane
Nový vzor tlačív podľa § 17 ods. 6, § 43 ods. 11, 13, 15,
17a, 17b a § 44 ods. 3 ZDP je uverejnený aj na webovom
sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v časti
Formuláre – Katalóg daňových a colných formulárov –
Zoznam vzorov tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ.

Metodický pokyn k zdaňovaniu
príjmov plynúcich poskytovateľovi
zdravotnej starostlivosti od držiteľa
podľa ZDP
V súvislosti so zdaňovaním peňažných a nepeňažných
plnení, ktoré sú poskytované poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti od vymedzeného okruhu osôb, okrem príjmov
z vykonávania klinického skúšania, sa s účinnosťou
od 1. januára 2017 spresnili a doplnili tieto ustanovenia
ZDP § 2 písm. y), § 43 ods. 23.
S účinnosťou od 1. januára 2017 sa medzi držiteľov
uvedených v § 2 písm. y) ZDP doplnil aj držiteľ povolenia
na poskytovanie lekárenskej starostlivosti zadefinovaný
v zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch.
S rovnakou účinnosťou sa v ZDP ustanovil spôsob
zamedzenia medzinárodného dvojitého zdanenia
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peňažných a nepeňažných plnení daňovníka
s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynúcich
zo zdrojov v zahraničí prostredníctvom oznámenia platiteľa
dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP.

Rozsudok Súdneho dvora Európskej
únie vo veci C - 593/14
Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci
C - 593/14 (ďalej len „rozsudok SD EÚ“) sa týka
oslobodenia od dane pre príjmy z úrokov
v nadväznosti na pravidlá nízkej kapitalizácie. Dánska
vnútroštátna právna úprava priznávala spoločnosti
oslobodenie príjmu z úrokov od dane, ak tieto úroky platí
dcérska spoločnosť usadená v Dánsku, ktorá nemôže
vykonať odpočítanie nákladov na úroky vzhľadom
na ustanovenie o podkapitalizácii. V prejednávanom
rozsudku však dcérska spoločnosť usadená v Nemecku
platila úroky dánskej materskej spoločnosti. Dánska
materská spoločnosť nemala právo na oslobodenie
príjmov z úrokov od dane platených dcérskou
spoločnosťou, ktorá nemohla vykonať odpočítanie
nákladov na úroky vzhľadom na obmedzenie odpočtu
úrokov v prípade podkapitalizácie, nakoľko dcérska
spoločnosť nebola rezidentom Dánska.

informáciu k zdaňovaniu preplatkov z ročného zúčtovania
zdravotného poistenia zamestnancov a zamestnávateľov.
V zmysle § 19 zákona 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 (ďalej len „zákon o ZZP“) bola zdravotná poisťovňa
povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného za rok 2015
za poistenca a jeho zamestnávateľa v lehote
do 30. septembra 2016.
V prípade, ak mal platiteľ poistného predĺženú lehotu
na podanie daňového priznania za rok 2015, poisťovňa
vykonala ročné zúčtovanie do 31. októbra 2016.
O výsledku ročného zúčtovania poistného informuje
príslušná zdravotná poisťovňa výkazom nedoplatkov, ak
výsledkom ročného zúčtovania poistného je nedoplatok
alebo oznámením o výsledku ročného zúčtovania
poistného, ak je výsledkom preplatok.
Spôsob zdanenia preplatku z ročného zúčtovania
zdravotného poistenia:
1.

Zdaňovanie preplatku z ročného zúčtovania
zdravotného poistenia vzniknutého
zamestnancovi, ktorý bol vyplatený
zamestnancovi priamo zdravotnou poisťovňou
– tento preplatok bude podliehať dani vyberanej
zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZDP“). Zrážku dane vykoná zdravotná
poisťovňa pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní
úhrady v prospech zamestnanca. Vykonaním zrážky
dane je u zamestnanca splnená daňová povinnosť
a zamestnancovi nevznikajú žiadne iné povinnosti
v súvislosti s týmto druhom príjmu.

2.

Zdaňovanie preplatku z ročného zúčtovania
zdravotného poistenia vzniknutého
zamestnancovi, ktorý bol vrátený
zamestnancovi prostredníctvom jeho
zamestnávateľa – preplatok z ročného zúčtovania
zdravotného poistenia vyplatený zamestnancovi
priamo zamestnávateľom nepodlieha dani vyberanej
zrážkou, ale zamestnávateľ je povinný započítať
preplatok do zdaniteľných príjmov zamestnanca
v lehote podľa § 19 ods. 18 ZZP a zdaniť
preddavkovým spôsobom podľa § 35 ZDP.

3.

Preplatok vzniknutý zamestnávateľovi
z poistného plateného za svojich zamestnancov
– tento preplatok nepodlieha dani vyberanej
zrážkou a je súčasťou základu dane daňovníka ako
zamestnávateľa.

Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že vnútroštátna
právna úprava odporuje článkom deklarujúcim
slobodu usadiť sa a právo vykonávať činnosť v inom
členskom štáte prostredníctvom dcérskej spoločnosti,
organizačnej zložky alebo obchodného zastúpenia.

Informácia k zápočtu daňovej
licencie a k odpočtu daňovej straty
uplatnenej v tlačive daňového
priznania k dani z príjmov
právnickej osoby
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
informáciu k zápočtu daňovej licencie a k odpočtu
daňovej straty a vyplneniu tabuľky D a K tlačiva
daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.
Informácie obsahujú podrobný postup na vyplnenie tlačiva
daňového priznania k DPPO vrátane praktických príkladov.

Informácia k zdaňovaniu preplatkov
z ročného zúčtovania zdravotného
poistenia zamestnancov
a zamestnávateľov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
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Informácia k plateniu dane
z príjmov z podaného daňového
priznania za rok 2016

Usmernenie k sumám potrebným
pre výpočet daňovej povinnosti
fyzických osôb na rok 2017

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
informáciu k plateniu dane z príjmov z podaného
daňového priznania za rok 2016, v ktorej sa uvádzajú:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
usmernenie k sumám potrebným pre výpočet daňovej
povinnosti fyzických osôb na rok 2017.

1.

Detaily platby dane z príjmov:

•

pre platbu dane je potrebné použiť príslušné
predčíslie a základné číslo účtu daňovníka v tvare
IBAN,

Sumy nezdaniteľných častí základu dane, daňového
bonusu a iné sumy uvedené v zákone č. 595/2003
Z. z. (ďalej len „ZDP“) sa upravujú v nadväznosti
na zvýšenie sumy životného minima alebo zvýšenie sumy
minimálnej mzdy.

•

správny formát platobnej inštrukcie pre SEPA prevody,
resp. pre korešpondenčné bankovníctvo-SWIFT.

2.

Lehota na zaplatenie dane z príjmov

•

je rovnaká ako lehota na podanie daňového priznania
t. j. 31. 3. 2017,

•

v prípade, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie
daňového priznania, predlžuje sa aj lehota
na zaplatenie dane z príjmov,

•

ak daňovníkovi do lehoty na podanie daňového
priznania nebolo oznámené jeho základné číslo účtu,
daň je splatná v lehote do ôsmich dní od doručenia
tohto oznámenia, ak mu bolo oznámenie doručené
po lehote na podanie daňového priznania.

3.

Spôsob platby:

•

platbu možno uskutočniť bezhotovostným
prevodom z účtu daňového subjektu na účet
správcu dane alebo v hotovosti poštovým poukazom
typu RI.

Ustanovené sumy životného mimina neboli k 1. júlu 2016
upravené a suma životného minima na jednu plnoletú
fyzickú osobu je aj naďalej 198,09 EUR.
Nariadením vlády SR č. 280/2016, ktorým sa
ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017
s účinnosťou od 1. januára 2017, je suma minimálnej
mzdy na rok 2017 pre zamestnanca odmeňovaného
mesačnou mzdou vo výške 435,00 EUR za mesiac.
Prílohou usmernenia je prehľad jednotlivých súm
potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických
osôb na rok 2017.
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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.

Podujatia spoločnosti Deloitte
na Slovensku - Február 2017
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Pracovné raňajky – Strategické HR
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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
kontaktnou osobou z daňového oddelenia spoločnosti Deloitte alebo s jedným z nasledujúcich odborníkov:
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Transferové oceňovanie
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