Nepriame dane

Metodický pokyn k prenosu daňovej
povinnosti pri dodaní stavebných
prác podľa § 69 ods. 12 písm. j)
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov
V zmysle novely zákona o DPH sa s účinnosťou
od 1. 1. 2017 zaviedla tzv. právna fikcia pri uplatňovaní
prenosu daňovej povinnosti v sektore stavebníctva,
keď je príjemca plnenia osobou povinnou platiť daň
v prípade, ak dodávateľ má za to, že ním dodané stavebné
práce alebo tovar s inštaláciou a montážou podliehajú
prenosu daňovej povinnosti a ním vyhotovená faktúra
obsahuje slovnú informáciu „prenesenie daňovej
povinnosti“. Rovnako vznikla dodávateľovi povinnosť
uvádzať faktúry s prenosom daňovej povinnosti
na príjemcu v sektore stavebníctva v časti A.2 kontrolného
výkazu k DPH, a to aj napriek tomu, že ich neuvádza
vo svojom priznaní k DPH.
V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny vydalo
Finančné riaditeľstvo SR aktualizovaný metodický
pokyn k uplatňovaniu prenosu daňovej povinnosti
na príjemcu plnenia v sektore stavebníctva, ktorý
nahrádza pôvodný metodický pokyn k danej
problematike a preberá z neho všetky časti, ku zmene
ktorých nedochádza.
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Metodický pokyn k uplatneniu DPH
pri službách vzťahujúcich sa
na nehnuteľnosť v nadväznosti
na vykonávacie nariadenie Rady (EÚ)
č. 282/2011 zmenené vykonávacím
nariadením Rady (EÚ)
č. 1042/2013
S účinnosťou od 1. 1. 2017 nadobudli platnosť články 13b,
31a a 31b Vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ)
č. 282/2011, pokiaľ ide o poskytovanie služieb, ktorých
hlavným cieľom je zjednotenie výkladu jednotlivých
pojmov vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť a zabezpečenie
jednotného zaobchádzania v jednotlivých členských
štátoch EÚ s poskytovaním služieb spojených
s nehnuteľným majetkom na účely dane z pridanej
hodnoty.
V tejto súvislosti vydalo Finančné riaditeľstvo SR
aktualizovaný metodický pokyn, ktorý nahrádza pôvodný
metodický pokyn k uplatneniu DPH
pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť. V rámci
tohto metodického pokynu je bližšie vymedzený pojem
nehnuteľný majetok či priama súvislosť s nehnuteľným
majetkom, a rovnako sa tu definujú a na viacerých
praktických príkladoch demonštrujú typy služieb, ktoré
sa na účely dane z pridanej hodnoty vzťahujú, resp.
nevzťahujú na nehnuteľnosť.
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V záujme jednotného uplatňovania práva EÚ vydala
Európska komisia v tejto súvislosti „Vysvetlivky
k pravidlám EÚ v oblasti DPH týkajúcim sa miesta
poskytovania služieb súvisiacich s nehnuteľným
majetkom“, ktoré tvoria prílohu tohto metodického
pokynu.

Usmernenie k určeniu miesta
dodania poľnohospodárskych prác
Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo usmernenie, v rámci
ktorého sú bližšie definované poľnohospodárske služby,
ktoré je možné považovať na účely DPH za služby
súvisiace s nehnuteľným majetkom.
V zmysle vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011
je jedným z podstatných znakov nehnuteľného majetku
skutočnosť, že sa viaže k určitej časti zemského povrchu,
ku ktorej možno založiť právo alebo/a držbu. Za služby
súvisiace s takýmto nehnuteľným majetkom je možné
považovať iba tie služby, ktoré s daným majetkom
dostatočne priamo súvisia.
Medzi služby, ktoré dostatočne priamo súvisia
s nehnuteľným majetkom, patria aj poľnohospodárske
služby, ktoré sú definované ako služby poskytované
s cieľom pripraviť pozemok na pestovanie plodín a
obrábanie pôdy, ako napr. kultivácia pôdy, žatevné práce,
kosba, orba, sejba, zavlažovanie, hnojenie, zber úrody
či výrub stromov. Tieto práce môžu byť vykonávané len
v súvislosti s dotknutým pozemkom, ktorý predstavuje
základný prvok pre vykonávanie uvedených prác.
Pri určení miesta dodania pri dodaní uvedených služieb
za protihodnotu sa preto uplatní postup podľa § 16 ods.
1 zákona o DPH, t. j. miestom poskytovania uvedených
služieb je miesto, kde sa daná nehnuteľnosť (pozemok)
nachádza.

Informácia o uvádzaní údajov
z faktúry vyhotovenej
na vyúčtovanie opakovaných
dodávok energií v daňovom priznaní
k DPH a v kontrolnom výkaze k DPH
Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo na svojej internetovej
stránke informáciu k postupu platiteľov DPH pri uvádzaní
faktúr vyhotovených na vyúčtovanie opakovaných
dodávok energií v daňovom priznaní
k DPH a v kontrolnom výkaze k DPH.
Informácia je určená pre dodávateľov tovarov, ako napr.
elektrina, plyn, teplo (energie) a ich odberateľov

za predpokladu, že dodávatelia ani odberatelia
neuplatňujú osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH.
V zmysle tejto informácie sa rozdiel (kladný alebo
záporný), ktorý dodávatelia vypočítajú medzi cenou
skutočne odobratého množstva energie k poslednému
dňu zúčtovacieho obdobia a súčtom cien už
vyfakturovaných opakovaných dodávok energií počas
príslušného zdaňovacieho obdobia, považuje za opravu
základu dane a dane podľa § 25 zákona o DPH.
Vzniknutý rozdiel fakturujú dodávatelia svojim
odberateľom opravnou faktúrou (tzv. vyúčtovacia faktúra),
pričom údaje z faktúry uvádzajú do riadkov 26 a 27
daňového priznania a do časti C.1. kontrolného výkazu
za zdaňovacie obdobie, v ktorom vyhotovili opravnú
faktúru.
Odberatelia energií uvádzajú údaje z opravnej faktúry
v riadku 28 daňového priznania a v časti C.2. kontrolného
výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom túto opravnú
faktúru dostali.

Súdny dvor Európskej únie v oblasti
DPH
C‑37/16 – SAWP proti Minister Finansów –
Poskytovanie služieb za protihodnotu – Poplatok
zo zariadení pre záznam a rozmnožovanie diel
chránených autorským právom
Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów
Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (ďalej len
„SAWP“) je poľské združenie umelcov interpretujúcich
hudobné diela s hlasovým sprievodom alebo bez neho.
V roku 2012 Ministerstvo financií Poľskej republiky vydalo
stanovisko, v rámci ktorého uviedlo, že poplatky, ktoré
výrobcovia a dovozcovia prázdnych nosičov a zariadení
pre záznam a rozmnožovanie platia združeniu SAWP, sú
platbou za užívanie autorských práv alebo súvisiacich
práv, ktoré sú spojené s predajom zariadení slúžiacich
na kopírovanie a záznam diel, a že sa preto tieto poplatky
musia považovať za platbu za služby, ktoré poskytujú
nositelia autorských práv alebo súvisiacich práv, a ako
také musia podliehať DPH.
Vnútroštátny súd sa obrátil na SD EÚ s otázkou, či
nositelia autorských práv alebo súvisiacich práv poskytujú
službu výrobcom a dovozcom prázdnych nosičov
a zariadení pre záznam a rozmnožovanie,
z ktorých organizácia kolektívnej správy autorských práv
a súvisiacich práv vyberá na účet nositeľov týchto práv,
ale vo vlastnom mene, poplatky z titulu predaja týchto
zariadení a nosičov.

Nepriame dane
SD EÚ pripomenul, že v zmysle ustálenej judikatúry SD
EÚ sa poskytnutie služieb vykonáva za protihodnotu,
a teda je zdaniteľné iba vtedy, ak medzi poskytovateľom
a príjemcom existuje právny vzťah, v rámci ktorého dôjde
k výmene vzájomných plnení, pričom odmena prijatá
poskytovateľom predstavuje skutočnú protihodnotu
za službu poskytnutú príjemcovi. SD EÚ ďalej uviedol, že
poskytnutie služieb za protihodnotu tiež predpokladá
existenciu priamej súvislosti medzi poskytnutou službou
a prijatou protihodnotou.
SD EÚ v tejto súvislosti uviedol, že nie je zrejmé, či
existuje právny vzťah medzi nositeľmi autorských práv
alebo súvisiacich práv, prípadne organizáciou kolektívnej
správy takýchto práv a medzi výrobcami
a dovozcami prázdnych nosičov a zariadení pre záznam
a rozmnožovanie, keďže povinnosť platenia poplatkov,
o aké ide vo veci samej, ukladá vnútroštátny zákon, ktorý
stanovuje aj ich výšku. Tieto poplatky sa navyše považujú
za spravodlivú odmenu, ktorá prináleží nositeľom práv
a súvisí s ujmou, ktorá im vznikla v dôsledku
rozmnožovania ich chránených diel bez ich povolenia.
SD EÚ rozhodol, že nositelia práv neposkytujú v zmysle
práva EÚ službu za protihodnotu výrobcom
a dovozcom prázdnych nosičov a zariadení pre záznam
a rozmnožovanie, z ktorých organizácia kolektívnej správy
autorských práv a súvisiacich práv vyberá na účet týchto
nositeľov práv, ale vo vlastnom mene, poplatky z titulu
predaja týchto zariadení a nosičov.
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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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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

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