Priame dane

Zoznam zmluvných štátov na účely
automatickej výmeny informácií
o finančných účtoch na účely správy
daní
Ministerstvo financií SR zverejnilo Zoznam zmluvných
štátov na účely automatickej výmeny informácií podľa § 2
písm. b) zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene
informácií o finančných účtoch na účely správy daní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný
na oznamovacie obdobie 1. január 2016 – 31. december
2016. Finančným inštitúciám v jednotlivých zmluvných
štátoch vzniká povinnosť monitorovať daňovú rezidenciu
svojich klientov a nahlasovať informácie o ich aktívach
orgánom štátnej správy v krajine, ktorej sú rezidentom.
Cieľom automatickej výmeny informácií o finančných
účtoch na účely správy daní je boj proti daňovým únikom
v oblasti nenahlásených a nezdanených príjmov
na nadnárodnej úrovni.

Zoznam štátov a tretích krajín
nadväzne na § 45 ods. 4 zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“)
Ministerstvo financií SR zverejnilo zoznam štátov
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a tretích krajín nadväzne na novelizované ustanovenie
§ 45 ods. 4 ZDP. V súlade s uvedeným ustanovením, ak
daňovníkovi, ktorý je fyzickou osobou
s neobmedzenou daňovou povinnosťou, fyzická osoba
alebo právnická osoba vrátane stálej prevádzkarne
poukázala alebo pripísala úrokový príjem v štátoch
a závislých územiach zoznamu uverejneného
na webovom sídle ministerstva financií
a preukázateľne zrazila daň z tohto úrokového príjmu,
započíta sa táto daň na úhradu dane.
Štáty nachádzajúce sa na zverejnenom zozname budú
zrážať daň až do ich prechodu na spoločný štandard
oznamovania OECD (CRS – common reporting standards).

Informácia k vypĺňaniu tabuľky
I daňového priznania k dani
z príjmov právnickej osoby
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
Informáciu k vypĺňaniu tabuľky I daňového priznania
k dani z príjmov právnickej osoby – transakcie
závislých osôb, ktorú vypĺňa právnická osoba, ak
v danom zdaňovacom období uskutočnila
kontrolovanú transakciu so závislou osobou.
Informácia obsahuje postup na vyplnenie tabuľky
I vrátane praktických príkladov.

Priame dane
Informácia k podávaniu daňového
priznania k dani z príjmov
právnickej osoby za zdaňovacie
obdobie 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
Informáciu k podávaniu daňového priznania k dani
z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie
2016, v ktorej bližšie špecifikuje osoby povinné
podávať daňové priznanie, lehoty na jeho podanie,
spôsob platenia dane, tlačivo daňového priznania,
prílohy daňového priznania, spôsob vypĺňania
daňového priznania, sadzbu dane, poukázanie
podielu zaplatenej dane a vrátenie daňového
preplatku. Finančné riaditeľstvo SR vo vydanej informácii
upozorňuje daňovníkov, že v evidenčných tabuľkách
(tabuľka D a tabuľka K) sa uvádzajú údaje
z predchádzajúcich zdaňovacích období. Strata vykázaná
v aktuálnom zdaňovacom období a kladný rozdiel medzi
daňovou licenciou a daňou za aktuálne zdaňovacie
obdobie sa pri vypĺňaní daňového priznania za rok 2016
v príslušných evidenčných tabuľkách neuvádzajú.

Informácia o zmene pri uplatňovaní
paušálnych výdavkov fyzických osôb
od 1. 1. 2017
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
informáciu o zmene pri uplatňovaní paušálnych
výdavkov fyzických osôb od 1. januára 2017.
Zákonom č. 341/2016 Z. z., ktorým bol s účinnosťou
od 1. 1. 2017 novelizovaný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov, došlo aj k zmene ustanovenia § 6 ods. 10, ktorý
umožňuje fyzickým osobám uplatňovať tzv. paušálne
výdavky.
Paušálne výdavky si od 1. 1. 2017 môže aj naďalej uplatniť
daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, alebo je platiteľom
DPH iba za časť zdaňovacieho obdobia.
Od 1. 1. 2017 si môže daňovník uplatniť paušálne
výdavky vo výške 60 %:
•

z úhrnu príjmov z podnikania a z inej
samostatnej zárobkovej činnosti, najviac však
do výšky 20 000 EUR a

•

z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého
výkonu, najviac do výšky 20 000 EUR.

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov od 1. 1. 2017 sa suma
maximálnej výšky paušálnych výdavkov neurčuje
v závislosti od počtu mesiacov vykonávania podnikateľskej
činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo
od počtu mesiacov poberania príjmu z použitia diela
a použitia umeleckého výkonu.
Za zdaňovacie obdobie 2016 si môže daňovník tak,
ako po minulé roky, uplatniť paušálne výdavky iba
do výšky 40 %:
•

z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej
zárobkovej činnosti, najviac do výšky 5 040 EUR
za rok a

•

z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého
výkonu, najviac do výšky 5 040 EUR za rok.

Ak daňovník získal povolenie alebo oprávnenie
na podnikanie alebo začal vykonávať inú samostatnú
zárobkovú činnosť, prípadne poberať príjmy z použitia
diela a použitia umeleckého výkonu v priebehu roka 2016,
môže uplatniť paušálne výdavky za zdaňovacie obdobie
najviac vo výške 420 EUR mesačne, a to počnúc mesiacom,
kedy nastali uvedené skutočnosti.
Rovnako aj daňovník, ktorý skončil podnikanie, inú
samostatnú zárobkovú činnosť, alebo prestal poberať
príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu,
môže uplatniť paušálne výdavky za zdaňovacie obdobie
iba vo výške 420 EUR mesačne, a to aj za mesiac, v ktorom
uvedené činnosti ukončil.

Základné číselné údaje súvisiace
s podaním daňového priznania
k dani z príjmov fyzickej osoby
za rok 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo sumár
základných číselných údajov súvisiacich s podaním
daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby
za rok 2016.
Vo zverejnenom prehľade sú uvedené informácie o sadzbe
dane z príjmov, sume platného životného minima
k 1. 1. 2016, sume minimálnej mzdy v roku 2016,
nezdaniteľných častiach základu dane, daňovom bonuse
za rok 2016, zamestnaneckej prémii za rok 2016, príjmoch
oslobodených od dane a pod.
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Rozsudok Súdneho dvora Európskej
únie v oblasti dane z príjmov
fyzickej osoby
C-503/14 – žaloba podaná Európskou komisiou
proti Portugalskej republike vo veci nesplnenia
si povinnosti, ktoré Portugalskej republike
vyplývajú z článkov Zmluvy o fungovaní
Európskej únie, ako aj z článkov Dohody
o Európskom hospodárskom priestore
Portugalská republika vo svojom zákone o dani z príjmov
fyzických osôb (Código do Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Singulares, ďalej len „CIRS“) prijala
a ponechala v platnosti ustanovenia článkov 10 a 38 CIRS.
Článok 10 CIRS nazvaný „Zisky“ stanovuje, že daňovník,
ktorý vymení obchodné podiely a prestane byť daňovým
rezidentom na území Portugalska, musí v súvislosti
s predmetnými transakciami zahrnúť všetky nezahrnuté
príjmy do základu dane za posledné zdaňovacie obdobie,
v ktorom sa daňovník ešte považoval za rezidenta
v Portugalsku.
Článok 38 CIRS nazvaný „Majetkový vklad do základného
imania spoločnosti“ stanovuje, že daňovník, ktorý prevedie
aktíva a pasíva súvisiace so samostatnou zárobkovou
činnosťou výmenou za obchodné podiely v spoločnosti
so sídlom alebo skutočným vedením mimo územia
Portugalska, nemá v dôsledku predmetnej transakcie
nárok na odklad zdanenia.
Európska komisia v tejto veci podala žalobu proti
Portugalskej republike, ktorú v konaní podporovala
Spolková republika Nemecko. Svojou žalobou
navrhovala, aby Súdny dvor EÚ konštatoval, že tým,
že Portugalská republika prijala a ponechala
v platnosti ustanovenia článku:
•

10 CIRS, podľa ktorého daňovník, ktorý vymení
obchodné podiely a usadí sa v inom členskom
štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho
priestoru (EHP), musí v súvislosti s predmetnými
transakciami zahrnúť všetky nezahrnuté príjmy
do základu dane za posledné zdaňovacie obdobie,
v ktorom sa považoval za rezidenta, a

•

38 CIRS, podľa ktorého daňovník, ktorý prevedie
aktíva a pasíva súvisiace so samostatnou
zárobkovou činnosťou výmenou za obchodné
podiely v spoločnosti so sídlom alebo skutočným
vedením na území iného členského štátu alebo
iného štátu EHP, nemá v dôsledku predmetnej
transakcie nárok na odklad zdanenia

•

si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú
z článkov 21 zákona o fungovaní Európskej
únie (ďalej len „ZFEÚ“), 45 ZFEÚ a 49 ZFEÚ,
ako aj článkov 28 a 31 Dohody o Európskom
hospodárskom priestore (Voľný pohyb
pracovníkov, Sloboda usadiť sa...).

Súdny dvor EÚ v predmetnom spore rozhodol, že
Portugalská republika si prijatím a ponechaním v platnosti
článkov 10 a 38 CIRS nesplnila povinnosti, ktoré jej
vyplývajú z článkov 21 ZFEÚ, 45 ZFEÚ a 49 ZFEÚ, ako aj
článkov 28 a 31 Dohody o EHP.

Oznámenie Ministerstva
zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky vydalo oznámenie, že
dňa 15. mája 2015 bola v Bratislave podpísaná Zmluva
medzi Slovenskou republikou a Arménskou republikou
o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení
daňovému úniku v odbore daní z príjmov
a z majetku.
Zmluva nadobudne platnosť 1. februára 2017.

Informácia k podávaniu žiadostí
o vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň z príjmov
zo závislej činnosti za zdaňovacie
obdobie roka 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
informáciu k podávaniu žiadostí o vykonanie ročného
zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti za zdaňovacie obdobie roka 2016 (ďalej len „RZD“),
v ktorej upresňuje, v akých prípadoch je možné požiadať
o vykonanie RZD, komu sa má žiadosť podať a zároveň
podáva odpovede na rôzne otázky k podávaniu žiadosti
o RZD.
Podľa ustanovenia § 38 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZDP“), žiadosť o vykonanie RZD za zdaňovacie
obdobie roka 2016 môže podať zamestnanec v týchto
prípadoch:
•

za celé zdaňovacie obdobie roka 2016 poberal iba
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príjmy zo závislej činnosti (podľa ustanovenia §5 ZDP)
a súčasne
•

nevznikla mu povinnosť podať daňové priznanie
(podľa ustanovenia §32 ZDP).

Valéria Morťaniková
vmortanikova@deloittece.com

Žiadosť o vykonanie RZD sa podáva:
•

•

poslednému zamestnávateľovi, u ktorého mal
zamestnanec podpísané tlačivo Vyhlásenie
k uplatneniu nezdaniteľnej časti základu dane
na daňovníka a daňového bonusu (ďalej len
„Vyhlásenie“),
ak zamestnanec nemal podpísané Vyhlásenie ani
u jedného z viacerých zamestnávateľov, môže
požiadať o vykonanie RZD ktoréhokoľvek z nich.

Lehota na podanie žiadosti o RZD za zdaňovacie obdobie
roka 2016 je do 15. februára 2017.

Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com
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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 - Marec 2017
(http://kalendar.deloitte.sk/)
Príležitosti a výzvy PSD 2 - Pracovné raňajky
9. marca 2017
Bratislava, Einsteinova 23
Zaregistrujte sa
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Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku - Apríl 2017 (http://kalendar.deloitte.sk/)
Pracovné právo 2017
4. apríla 2017
Bratislava, Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3
Zistite viac | Zaregistrujte sa
Slovensko – rakúska obchodná komora
4. apríla 2017
Bratislava, Einsteinova 23
Zistite viac

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
kontaktnou osobou z daňového oddelenia spoločnosti Deloitte alebo s jedným z nasledujúcich odborníkov:
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