Ostatné

Zavedenie povinnosti oznamovať
správcovi dane vybrané informácie
o nadnárodnej skupine podnikov
podľa jednotlivých štátov
(tzv. country-by-country reporting)

Február 2017, Deloitte na Slovensku

Správu je nutné podať v lehote 12 mesiacov
od posledného dňa finančného roka.
•

Subjekt, ktorý je členom nadnárodnej skupiny
a je daňový rezident v Slovenskej republike,
oznámi najneskôr v posledný deň lehoty na podanie
jeho daňového priznania k dani z príjmov, či bude
podávať CbC správu alebo či CbC správu podá iná
spoločnosť (v druhom prípade uvedie názov a krajinu
spoločnosti, ktorá bude CbC správu podávať).

V súlade so smernicou Rady EÚ 2016/881 z 25. mája
2016 ohľadom povinnej automatickej výmeny informácií
v oblasti daní schválila Národná rada Slovenskej republiky
novelu zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci
a spolupráci pri správe daní. O detailoch tohto zákona
sme informovali v minuloročnom Tax Alerte, pričom
schválené znenie zákona sa od popisovaného návrhu
významne nezmenilo.

V prípade nedodržania povinnosti podať CbC správu
môže daňový úrad uložiť pokutu do výšky 10 000 EUR
(aj opakovane), v prípade nesplnenia oznamovacej
povinnosti môže daňový úrad uložiť pokutu do výšky
3 000 EUR (aj opakovane).

Nižšie rekapitulujeme hlavné zmeny vyplývajúce
z novely zákona:

Multilaterálny nástroj OECD

•

Zavedenie tzv. country-by-country (ďalej ako „CbC“)
reportingu pre nadnárodné skupiny
s konsolidovanými výnosmi vyššími ako 750 000 000
EUR.

•

Novela zákona je účinná od 1. marca 2017, pričom
CbC správu je materská spoločnosť nadnárodnej
skupiny prvý krát povinná vypracovať za finančný rok
začínajúci sa počas kalendárneho roka 2016.

OECD zverejnila znenie multilaterálneho nástroja (MLI)
pre implementáciu vybraných opatrení OECD/G20
iniciatívy BEPS týkajúcich sa predchádzaniu erózie základu
dane a presúvania ziskov do daňových jurisdikcií
s minimálnou alebo žiadnou povinnosťou platiť
korporátnu daň. MLI by mal implementovať minimálne
štandardy stanovené v rámci jednotlivých akčných bodov
BEPS, napr. v súvislosti so stálymi prevádzkarňami,

Ostatné
hybridnými subjektmi/nástrojmi, predchádzaním
zneužitia zmlúv. Mal by tiež zlepšiť mechanizmus riešenia
sporov a súčasne poskytnúť flexibilitu pre daňovú politiku
jednotlivých bilaterálnych zmlúv.
•

Na BEPS projekte sa podieľalo 60 krajín;
na príprave MLI sa podieľalo viac než 100 krajín.

•

Schválením MLI môže potenciálne dôjsť
k aktualizácii viac než 2 000 bilaterálnych zmlúv
(zmluvné štáty sa môžu rozhodnúť, na ktoré
zmluvy sa bude MLI aplikovať).

•

Slávnostné podpísanie sa očakáva začiatkom
júna 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.
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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
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