Nepriame dane

Metodický pokyn k uplatneniu
ustanovenia § 49 ods. 9 zákona
o DPH
S účinnosťou od 1. januára 2017 bol § 49 ods. 9 zákona
o DPH doplnený o výnimku pre zahraničného platiteľa
dane registrovaného pre daň podľa § 5 zákona o DPH
v súvislosti s možnosťou uplatnenia odpočítania dane
prostredníctvom daňového priznania.
V zmysle pôvodného znenia zákona o DPH zahraničný
platiteľ dane, ktorý spĺňal podmienky na vrátenie dane
podľa § 55a alebo § 56 zákona o DPH, mohol uplatniť
odpočítanie dane prostredníctvom daňového priznania
iba z tovarov a služieb, ktoré použil na dodávky tovarov
a služieb, pri ktorých bol osobou povinnou platiť daň
podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH. Uvedenou výnimkou sa
rozšíril okruh možností odpočítania dane prostredníctvom
daňového priznania zahraničného platiteľa aj na ním
uplatnenú daň na tovary a služby, pri ktorých je osobou
povinnou platiť daň.
V nadväznosti na vyššie uvedené vydalo Finančné
riaditeľstvo SR aktualizovaný metodický pokyn
k uplatňovaniu odpočítania dane zahraničnou osobou
registrovanou podľa § 5 zákona o DPH prostredníctvom
daňového priznania, ktorý nahrádza pôvodný
metodický pokyn k danej problematike a preberá
z neho všetky časti, ku zmene ktorých nedochádza.

Apríl 2017, Deloitte na Slovensku

Metodický pokyn v tejto súvislosti obsahuje aj viacero
praktických príkladov, na ktorých je demonštrovaný
postup pre odpočítanie dane prostredníctvom daňového
priznania, resp. pre vrátenie dane na základe žiadosti
o vrátenie dane.

Informácia k podmienke odpočítania
dane príjemcom stavebných prác –
uvedenie dane v záznamoch podľa
§ 70 zákona o DPH
Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo na svojej internetovej
stránke informáciu k uplatneniu práva na odpočítanie
DPH v súvislosti s prijatím tzv. stavebných prác
(t. j. stavebné práce vrátane dodania stavby alebo jej časti
na základe zmluvy o dielo alebo inej podobnej zmluvy,
ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie CPA,
a dodanie tovaru s inštaláciou a montážou, ak inštalácia
a montáž patrí do sekcie F štatistickej klasifikácie CPA)
a ich uvedením v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom
výkaze k DPH.
V rámci tejto informácie Finančné riaditeľstvo SR
upozorňuje, že v zmysle zákona o DPH nie je povinnosť
platiť DPH príjemcom („samozdaniť sa“) podmienená
držbou faktúry od dodávateľa na predmetné plnenia, t. j.
príjemca je povinný sa samozdaniť aj v prípade, že na
prijaté stavebné práce nedostane faktúru od dodávateľa.
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Obdobne pri uplatnení nároku na odpočítanie DPH, ktorú
je príjemca – platiteľ DPH povinný platiť v zmysle § 69 ods.
12 písm. j) zákona o DPH, príjemca nemusí mať
k dispozícii faktúru od dodávateľa stavebných prác, avšak
musí mať príslušnú DPH zaevidovanú v záznamoch, ktoré
je povinný viesť podľa § 70 zákona o DPH.
Na účely kontrolného výkazu uvádza príjemca tieto
stavebné práce v časti B1 kontrolného výkazu, pričom
v prípade, že nemá k dispozícii faktúru od dodávateľa,
uvádza v kontrolnom výkaze namiesto poradového čísla
faktúry číselnú identifikáciu iného dokladu o dodaní
stavebných prác (napr. interné číslo záznamu, číslo
zmluvy o dielo). Následne prijatá faktúra sa už neuvádza
v kontrolnom výkaze, t. j. platiteľ nie je povinný podať
opravný kontrolný výkaz, resp. dodatočný kontrolný výkaz
z dôvodu nahradenia napr. interného čísla záznamu
poradovým číslom faktúry.

V zmysle zákona o DPH, tuzemská obchodná spoločnosť
zrušená bez likvidácie prestáva byť platiteľom DPH dňom
jej zániku, t. j. dňom výmazu obchodnej spoločnosti
z obchodného registra. „Rozhodný deň“ zlúčenia tak
nemá vplyv na podávanie daňových priznaní k DPH.
Uplynutím dňa, kedy obchodná spoločnosť prestáva
byť platiteľom DPH, končí prebiehajúce zdaňovacie
obdobie (tzv. posledné zdaňovacie obdobie). Právny
nástupca preberá všetky práva aj záväzky zaniknutej
spoločnosti, t. j. okrem iného preberá aj povinnosť
podať daňové priznanie k DPH za posledné zdaňovacie
obdobie zaniknutej spoločnosti, pričom túto povinnosť
si splní spôsobom, že údaje o zdaniteľných obchodoch
zaniknutej spoločnosti za jej posledné zdaňovacie
obdobie zahrnie do svojho daňového priznania
za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k výmazu
zanikajúcej spoločnosti z obchodného registra.

Informácia k významu správneho
určenia miesta dodania tovarov
a služieb pri zisťovaní výšky obratu
na účely zákona o DPH

Súdny dvor Európskej únie v oblasti
DPH

Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo na svojej webovej
stránke informáciu k zisťovaniu výšky obratu na
účely DPH, v rámci ktorej poukazuje na praktických
príkladoch na dôležitosť správneho určenia miesta
dodania tovarov a služieb na účely DPH.

Oxycure je spoločnosť, ktorej hlavným predmetom
činnosti je prenájom a predaj kyslíkových koncentrátorov
určených na koncentrovanie kyslíka z okolitého vzduchu.

V zmysle tejto informácie vstupujú do obratu len
výnosy (príjmy) bez dane z dodaných tovarov
a služieb, ktoré majú miesto dodania v tuzemsku,
okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú
oslobodené od DPH podľa § 28 – § 36 a podľa § 40 –
§ 42 zákona o DPH.
Výnosy (príjmy) bez dane z dodávok tovarov a služieb,
ktoré majú miesto dodania mimo tuzemska,
nevstupujú do obratu na účely DPH.

Informácia k podaniu daňového
priznania k DPH právnym
nástupcom pri zlúčení spoločností
Táto informácia je určená pre platiteľov DPH, ktorými sú
tuzemské obchodné spoločnosti registrované podľa
§ 4 zákona o DPH, ktoré sa zrušujú bez likvidácie,
a pre ich právnych nástupcov, ktorí majú postavenie
platiteľa DPH alebo sa ním stávajú zo zákona v dôsledku
zlúčenia spoločností.

C - 573/15 Oxycure Belgium SA – Znížená sadzba
DPH, zásada daňovej neutrality

Tieto prístroje umožňujú domácu liečbu kyslíkom pre
pacientov trpiacich ochoreniami, ktoré si vyžadujú takúto
liečbu, keď sa ich stav viac nemôže zlepšiť liekmi.
V období medzi 1. októbrom 2007 a 31. marcom 2010
spoločnosť Oxycure uplatňovala na prenájom a predaj
kyslíkových koncentrátorov a ich príslušenstva zníženú
sadzbu DPH vo výške 6 %. Belgický daňový orgán zastával
názor, že v spomínanom období mala spoločnosť
uplatňovať štandardnú sadzbu vo výške 21 %, preto
dodatočne vyrubil daň.
Belgický súd konštatoval, že kyslíkové koncentrátory
sú rovnako ako fľaše s kyslíkom na lekárske použitie
a systém tekutého kyslíka na lekárske použitie jedným
z troch zdrojov kyslíka dostupných na trhu a že všetky
tieto zdroje sú vzájomne zameniteľné a liečby kyslíkom
pomocou nich sú rovnocenné. Rozdiely medzi týmito
spôsobmi liečby súvisia výhradne s otázkou pohodlia
a s otázkou nákladov pre spoločnosť a belgická právna
úprava týkajúca sa povinného poistenia uznáva úplnú
zameniteľnosť týchto zdrojov kyslíka.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či z hľadiska zásady daňovej
neutrality môže vnútroštátna právna úprava uplatňovať
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štandardnú sadzbu DPH na dodanie kyslíkových
koncentrátorov a zníženú sadzbu DPH na dodanie
kyslíkových fliaš.
SD EÚ pripomenul, že na dodanie tovaru a poskytovanie
služieb sa v každom členskom štáte uplatňuje štandardná
sadzba DPH s možnosťou uplatniť zníženú sadzbu
na určité tovaru a služby.
V prílohe smernice o DPH sú taxatívne vymenované
kategórie dodávok tovaru a poskytovaní služieb,
na ktoré sa môžu uplatniť znížené sadzby, pričom musia
byť vykladané doslovne.
Ak sa však členský štát rozhodne selektívne uplatniť
zníženú sadzbu DPH na niektoré špecifické tovary alebo
služby nachádzajúce sa v prílohe smernice o DPH,
prináleží mu dodržiavať zásadu daňovej neutrality.
SD EÚ pripomenul, že nebolo preukázané, že kyslíkové
koncentrátory patria do nejakej z vymenovaných kategórii
výrobkov, napriek tomu, že sú spotrebiteľom vnímané
ako podobné. SD EÚ teda rozhodol, že z hľadiska zásady
daňovej neutrality smernica o DPH nebráni právnej
úprave, ktorá stanovuje, že štandardná sadzba DPH
sa uplatňuje na dodanie alebo prenájom kyslíkových
koncentrátorov, zatiaľ čo znížená sadzba sa uplatňuje
na dodanie kyslíkových fliaš.

C - 47/16 Veloserviss SIA – Povinnosť dovozcu konať
v dobre viere – legitímna dôvera
Spoločnosť Veloserviss doviezla dňa 17. mája 2007
na základe povolenia o pôvode vydaného kambodžskou
vládou do EÚ bicykle s pôvodom v Kambodži s cieľom
prepustiť ich do voľného obchodu, pričom nezaplatila
žiadne clo ani DPH.
Po uskutočnení prvej následnej kontroly, v rámci ktorej
nezistila finančná správa žiadne nezrovnalosti, vykonala
na základe informácií od Európskeho úradu pre boj
proti podvodom (OLAF) druhú následnú kontrolu
a konštatovala, že colné výnimky boli na tieto bicykle
uplatnené nesprávne, keďže osvedčenie o pôvode vydané
kambodžskou vládou nebolo v súlade s požiadavkami
ustanovení práva EÚ. Následne finančná správa uložila
spoločnosti Veloserviss povinnosť zaplatiť clo a DPH
spolu so sankčnými úrokmi z omeškania.
Rozhodnutie finančnej správy spoločnosť napadla
žalobou, ktorou sa dovolávala neoprávnenosti druhej
následnej kontroly, a to predovšetkým z dôvodu svojej

dobrej viery, keďže prvá kontrola u nej vyvolala legitímnu
dôveru a spoločnosť podľa svojho názoru splnila všetky
stanovené podmienky týkajúce sa predloženia colného
vyhlásenia.
SD EÚ sa v predmetnom konaní zaoberal otázkou
legitímnej dôvery, pričom už z ustálenej judikatúry
konštatoval, že dovozca sa môže účinne odvolať
na legitímnu dôveru s cieľom namietať proti
dodatočnému vybratiu dovozného cla poukazujúc
na svoju dobrú vieru iba v prípade, že sú kumulatívne
splnené tieto podmienky:
1.

clo nebolo vybrané v dôsledku chyby, ktorej sa
dopustili príslušné orgány,

2.

chyba musela mať taký charakter, že nemohla byť
rozumne zistená osobou zodpovednou
za zaplatenie cla, ktorá konala v dobre viere,

3.

osoba zodpovedná za zaplatenie cla dodržala všetky
platné ustanovenia týkajúce sa colného vyhlásenia.

Táto legitímna dôvera nie je daná, najmä ak pri tovare,
pri ktorom sú zjavné dôvody pochybnosti o správnosti
osvedčenia o pôvode, sa dovozca zdržal zisťovania
okolnosti vydania tohto osvedčenia. Taká povinnosť však
neznamená, že by dovozca bol vo všeobecnosti povinný
systematicky overovať okolnosti vydania osvedčenia
o pôvode.
SD EÚ sa tiež vyjadril, že dovozca sa nemôže dovolávať
legitímnej dôvery v prípade, že nesprávne vydanie
osvedčenia o pôvode možno pripisovať správaniu vývozcu.
K zisťovaniu dobrej viery u dovozcu SD EÚ tiež uviedol, že
z informácií uvedených v správe OLAF v nadväznosti na
informáciu, že vývozca poskytol colným orgánom krajiny
vývozu nesprávne údaje, ako aj že colné orgány krajiny
vývozu pochybili tým, že vydali osvedčenie o pôvode, je
možné vydedukovať, že dovozca sa nemôže dovolávať
legitímnej dôvery. Pokiaľ však táto správa obsahuje len
všeobecný popis predmetnej situácie, nemôže sama
o sebe postačovať na právne dostatočné preukázanie
toho, že tieto podmienky sú skutočne splnené.
Za takýchto okolností v zásade prislúcha colným
orgánom štátu dovozu predložiť dôkaz o tom, že
vydanie nesprávneho osvedčenia o pôvode možno
pripisovať nesprávnemu opisu skutočností zo strany
vývozcu. Ak však colné orgány nemôžu predložiť uvedený
dôkaz, prislúcha dovozcovi, aby preukázal, že uvedené
osvedčenie bolo vydané na základe vývozcom správne
uvedených skutočností.
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C – 173/15 GE Healthcare GmbH – Určenie colnej
hodnoty
Spoločnosť GE Medical Systems Deutschland GmbH
& Co. KG (ďalej len „GE Nemecko“) uzavrela
so spoločnosťou Monogram Licensing International Inc.
(ďalej len „M“) (obidve spoločnosti boli členmi skupiny
General Electrics – GE) licenčnú zmluvu, ktorej obsahom
bolo:
•

•

odplatné poskytnutie licencie na používanie
ochrannej známky skupiny GE v súvislosti
s vyrábanými a predávanými výrobkami a službami
poskytovanými spoločnosťou GE Nemecko
poskytnutie bezodplatnej licencie oprávňujúcej
k používaniu ochrannej známky GE pri ďalšom
predaji tovaru ostatným dcérskym spoločnostiam
skupiny GE.

Výška týchto poplatkov predstavovala 0,95 % ročného
obratu spoločnosti GE Nemecko za používanie ochrannej
známky GE a 0,05 % ročného obratu GE Nemecko
za používanie obchodného názvu skupiny GE.
Pri colnej kontrole colný orgán konštatoval, že spoločnosť
GE Nemecko nadobudla od spoločností patriacich
do skupiny GE tovar pochádzajúci z tretích krajín, ale
opomenula v colných vyhláseniach uviesť licenčné
poplatky na určenie colnej hodnoty tohto tovaru. Colný
úrad teda vydal rozhodnutie o dodatočnom vymeraní
dovozného cla.

SD EÚ sa okrem iného zaoberal otázkou, či sa licenčné
poplatky majú zahrnúť do colnej hodnoty, ak v čase
výberu cla nie je zrejmý ich vznik, a či sa vzťahujú iba
na dovážaný tovar, hoci sa platia aj za služby a používanie
obchodného mena.
SD EÚ uviedol, že na základe príslušných ustanovení
colného kódexu môžu colné orgány prepustiť tovar
do voľného obehu na základe vyhlásenia, ktoré
neobsahuje všetky náležitosti a ktoré môže obsahovať
predbežné určenie colnej hodnoty dovážaného tovaru,
pričom toto vyhlásenie možno neskôr doplniť.
SD EÚ tiež konštatoval, že ak sa licenčné poplatky
čiastočne vzťahujú na dovážaný tovar a čiastočne
na služby vykonávané po dovoze, musí byť vykonané
primerané rozdelenie na základe objektívnych
a kvantifikovateľných údajov.
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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.
Viac informácií nájdete na www.taxcube.sk.

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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jskorka@deloittece.com
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o poradenstvo kvalifikovaného odborného poradcu. Žiadny subjekt zo siete Deloitte nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli akejkoľvek osobe v dôsledku spoliehania sa
na túto publikáciu.
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