Priame dane

Prístup a disponovanie elektronickou
schránkou prostredníctvom
alternatívneho autentifikátora
Dňa 1. marca 2017 nadobudla účinnosť vyhláška 29/2017
Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky upravujúca
podmienky na prístup a disponovanie elektronickou
schránkou právnickej osoby zapísanej v obchodnom
registri Slovenskej republiky, ktorej štatutárny orgán nie je
slovenským štátnym občanom. Ministerstvo vnútra
na základe tejto vyhlášky vydáva alternatívny identifikátor,
o ktorého vydanie môže požiadať fyzická osoba, ktorá
nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a ktorá
je štatutárnym orgánom právnickej osoby so sídlom
na území Slovenskej republiky zapísanej v obchodnom
registri alebo ktorá je vedúcim jej organizačnej
zložky zapísanej v obchodnom registri. Alternatívny
autentifikátor slúži na prihlasovanie do elektronickej
schránky na Ústrednom portáli verejnej správy.

Poučenie na podanie Oznámenia
DAC4/CbCR v súvislosti s oznamovacou
povinnosťou týkajúcou sa tzv.
„country by country reportingu“
Rezidentom Slovenskej republiky, ktorí nie sú
materským subjektom ani náhradným materským

Apríl 2017, Deloitte na Slovensku

subjektom, vzniká za zdaňovacie obdobie 2016
povinnosť podať oznámenie. Finančná správa vydala
novelizované poučenie na podanie oznámenia, ktoré
obsahuje všeobecné informácie a postup pri podaní
vrátane opravy oznámenia. V súvislosti s podávaním
správy podľa jednotlivých štátov (tzv. country by
country report) vydala finančná správa dokument,
ktorý obsahuje odpovede k často kladeným otázkam
daňovníkov.

Zmluva o zamedzení dvojitého
zdanenia a zabránení daňovému
úniku v odbore daní z príjmov medzi
Slovenskou republikou a Spojenými
arabskými emirátmi
Dňa 1. apríla 2017 nadobudla platnosť Zmluva medzi
Slovenskou republikou a Spojenými arabskými
emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení
daňovému úniku v odbore daní z príjmov.

Rozsudok Súdneho dvora Európskej
únie vo veci C-448/15
Rozsudok SD EÚ sa týka výkladu smernice Rady 90/435/
EHS o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom
v prípade materských spoločností a dcérskych
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spoločností v rozličných členských štátoch (ďalej len
„smernica o materských a dcérskych spoločnostiach“).
Spoločnosť založená podľa belgického práva vyplatila
spoločnosti usadenej v Holandsku dividendy, pri ktorých
žiadala o oslobodenie od zrážkovej dane v súlade
so smernicou o materských a dcérskych spoločnostiach.
Belgicko argumentovalo, že príjemcom dividend je
daňový subjekt kolektívneho investovania, ktorý podliehal
v Holandsku nulovej dani z príjmov právnických osôb,
na ktoré sa nemôže vzťahovať oslobodenie
od dane. Účelom smernice o materských a dcérskych
spoločnostiach by mala byť eliminácia situácií, keď zisk
vyplatený dcérskou spoločnosťou bude podliehať dvojitému
zdaneniu. Pokiaľ je však celý zisk zdanený nulovou sadzbou,
je riziko dvojitého zdanenia zisku vylúčené. V zmysle
rozhodnutia SD EÚ sa na dividendy, ktoré vypláca dcérska
spoločnosť usadená v jednom členskom štáte, subjektu
kolektívneho investovania usadenému v inom členskom
štáte, ktorý podlieha nulovej sadzbe dane z príjmov
právnických osôb, nevzťahuje oslobodenie od dane podľa
smernice o materských a dcérskych spoločnostiach.

Informácia Finančného riaditeľstva
SR k poskytovaniu podielu
zaplatenej dane v roku 2017
z daňovej povinnosti za rok 2016
podľa § 50 zákona o dani z príjmov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
informáciu k poskytovaniu podielu zaplatenej dane v roku
2017 z daňovej povinnosti za rok 2016 podľa § 50 zákona
o dani z príjmov.
Daňovník fyzická osoba je oprávnený poukázať podiel
zaplatenej dane jednému vybranému prijímateľovi
do výšky 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane, najmenej
vo výške 3 eurá. Suma podielu zaplatenej dane sa
zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže prijímateľovi
poukázať fyzická osoba (FO), ktorá v príslušnom roku
vykonávala dobrovoľnícku činnosť v zmysle zákona
č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, a to najmenej 40
hodín, a ktorá predloží písomné potvrdenie o výkone
dobrovoľníckej činnosti podľa zákona o dobrovoľníctve.

daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva
vyhlásenie, zaplatil v lehote na podanie daňového
priznania, nemá povolený odklad ani povolenie
platenia dane v splátkach,
•

daňovník FO, ktorému zamestnávateľ vykonal
ročné zúčtovanie, preukáže potvrdením od tohto
zamestnávateľa, že daň za príslušné zdaňovacie
obdobie bola daňovníkovi zrazená, alebo daňovník
daň vysporiada v správnej výške najneskôr do lehoty
na podanie vyhlásenia, t. j. najneskôr do 2. mája 2017,

•

daňovník vo vyhlásení určil len jedného prijímateľa
podielu zaplatenej dane s uvedením príslušnej sumy.

Termín na poukázanie podielu zaplatenej dane:
•

Ak FO podáva daňové priznanie, termín
na poukázanie podielu zaplatenej dane je rovnaký ako
lehota na podanie daňového priznania, t. j.
do 31. 3. 2017. V prípade, že si FO lehotu na podanie
daňového priznania predĺži do 30. 6. 2017, resp.
do 30. 9. 2017, automaticky sa predlžuje aj lehota na
poukázanie podielu zaplatenej dane. Podiel zaplatenej
dane FO poukazuje cez daňové priznanie tak, že vyplní
a podpíše príslušnú časť daňového priznania.

•

Ak FO vykonal zamestnávateľ ročné zúčtovanie
preddavkov, táto FO poukazuje podiel zaplatenej
dane vo vyhlásení predloženom ktorémukoľvek
správcovi dane do 2. mája 2017. Tento termín nie
je možné predĺžiť. Prílohou vyhlásenia je potvrdenie
o zaplatení dane od zamestnávateľa.

Informácia k plateniu dane
z príjmov z podaného daňového
priznania za rok 2016
Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu k plateniu dane
z príjmov z podaného daňového priznania za rok 2016.
ČÍSLA ÚČTOV, NA KTORÉ SA PLATÍ DAŇ:
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom
v tuzemsku:
• 500224 – základné číslo účtu (OÚD)/8180 v tvare IBAN
• Variabilný symbol 1700992016

Podmienky, ktoré musia byť splnené v súvislosti
s poukázaním podielu zaplatenej dane prijímateľovi
fyzickou osobou:
•

daňovník nemá do lehoty na podanie daňového
priznania nedoplatok na dani z príjmov, pričom

Daň z príjmov právnických osôb so sídlom
v zahraničí:
• 500232 – základné číslo účtu (OÚD)/8180 v tvare IBAN
• Variabilný symbol 1700992016
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Daň z príjmov fyzickej osoby (rezidenta SR)
z podaného daňového priznani k dani z príjmov
fyzickej osoby (typ A alebo B):
• 500208 – základné číslo účtu (OÚD)/8180 v tvare IBAN
• Variabilný symbol 1700992016

Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov
zo zdrojov na území SR:
• 500216 – základné číslo účtu (OÚD)/8180 v tvare IBAN
• Variabilný symbol 1700992016

Základné číslo účtu (OÚD) je vygenerované jedinečné
číslo účtu, ktoré označuje daňový subjekt. Toto číslo
účtu daňovníkovi posiela daňový úrad. Od 1. februára
2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného
bankového účtu – IBAN.

Lehoty na platenie dane z príjmov
Daňovník je povinný daň z príjmov zaplatiť v lehote
na podanie daňového priznania, t. j. do 31. marca 2017.
V prípade, že si daňovník predĺžil lehotu na podanie
daňového priznania, predlžuje sa aj lehota na zaplatenie
dane z príjmov. Daňovník, ktorému do lehoty
na podanie daňového priznania správca dane neoznámil
jeho základné číslo účtu, je povinný daň zaplatiť v lehote
do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia.

Otázky a odpovede súvisiace
s podávaním daňového priznania
k dani z príjmov fyzických osôb
za rok 2016
Finančné riaditeľstvo SR uverejnilo informáciu
s najčastejšími otázkami daňovníkov pri podávaní
daňových priznaní k dani z príjmov FO za rok 2016.
V informácii sú uvedené otázky a odpovede týkajúce sa
povinnosti podávať daňové priznanie, lehôt na podanie
daňového priznania k dani z príjmov, zdaňovania príjmov
fyzických osôb (FO) zo zdrojov v zahraničí, zdaňovania
príjmov z predaja a prenájmu nehnuteľnosti, výhier,
nezdaniteľných častí na daňovníka a na manželku,
daňového bonusu a pod.

Informácia Finančného riaditeľstva
SR k zdaňovaniu podielov člena
pozemkového spoločenstva
s právnou subjektivitou, ktorý je
fyzickou osobou, na zisku
a na majetku určenom na rozdelenie
medzi členov pozemkového
spoločenstva s právnou subjektivitou
Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu k zdaňovaniu
podielov člena pozemkového spoločenstva s právnou
subjektivitou, ktorý je fyzickou osobou, na zisku
a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov
pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou.
S účinnosťou od 1. januára 2017 došlo k zmenám
v zdaňovaní podielov členov pozemkového spoločenstva
s právnou subjektivitou (ďalej len „pozemkové
spoločenstvo“) na zisku a na majetku určenom
na rozdelenie členom tohto pozemkového spoločenstva.
Fyzickým osobám sa budú zdaňovať podiely na zisku
pozemkového spoločenstva, na zisku a na majetku
určenom na rozdelenie členom pozemkového
spoločenstva vykázaných za zdaňovacie obdobie
začínajúce najskôr 1. januára 2017, a to iba vo výške,
ktorá presiahne 500 eur od jednotlivého pozemkového
spoločenstva v príslušnom zdaňovacom období.
Zdaňovanie podielov na zisku pozemkového
spoločenstva bude u fyzických osôb takéto:
• podiely plynúce fyzickej osobe, ktorá je daňovníkom
s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom SR)
• od pozemkového spoločenstva na území SR –
zrážková daň vo výške 7 %,
• od zahraničného pozemkového spoločenstva,
ktoré je daňovníkom zmluvného štátu – zdanené
sadzbou dane vo výške 7 % s povinnosťou podať
daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby,
• od zahraničného pozemkového spoločenstva,
ktoré je daňovníkom nezmluvného štátu – zdanené
sadzbou dane vo výške 35 % s povinnosťou podať
daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby,
• podiely plynúce fyzickej osobe, ktorá je daňovníkom
s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentom
SR), od pozemkového spoločenstva na území SR –
zrážková daň vo výške 7 %, resp. sadzba dane podľa
príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ak
je nižšia,
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dôchodkového sporenia alebo dôchodku
zo zahraničného povinného poistenia rovnakého
druhu alebo výsluhového dôchodku,

• podiely plynúce fyzickej osobe, ktorá je daňovníkom
nezmluvného štátu, od pozemkového spoločenstva
na území SR – zrážková daň vo výške 35 %.
Zrážku dane bude povinný vykonať platiteľ dane,
ktorým je pozemkové spoločenstvo, a to pri výplate,
poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech člena
pozemkového spoločenstva. Zrazenú daň je povinný
platiteľ odviesť správcovi dane najneskôr
do pätnásteho dňa nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bude príjem vyplatený. V tejto lehote je pozemkové
spoločenstvo povinné predložiť správcovi dane aj
oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlačive, ktoré
je zverejnené na internetovej stránke finančnej správy.
Zrazením a odvedením dane bude daňová povinnosť
fyzickej osoby ako člena pozemkového spoločenstva
splnená.

Informácia Finančného riaditeľstva
SR k ročnému zúčtovaniu preddavkov
na daň z príjmov fyzickej osoby
zo závislej činnosti za rok 2016
Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu k ročnému
zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby
zo závislej činnosti za rok 2016.
Podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“)
zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná ročné
zúčtovanie za rok 2016 na žiadosť zamestnanca, ktorú
zamestnanec popísal do 15. februára 2017.
Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie len
u zamestnanca, ktorý nie je povinný podať daňové
priznanie podľa § 32 ZDP.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,
pri výpočte dane prihliadne na:
•

zrazené preddavky na daň,

•

nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,

•

nezdaniteľnú časť základu dane na manželku
(manžela),

•

nezdaniteľnú časť základu dane poberateľa
starobného dôchodku alebo predčasného
starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku
zo sociálneho poistenia, starobného

•

sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

•

príspevky na dôchodkové sporenie,

•

zamestnaneckú prémiu,

•

daňový bonus.

Ročné zúčtovanie bol zamestnávateľ povinný vykonať
najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po uplynutí
zdaňovacieho obdobia, teda za rok 2016 najneskôr
do 31. marca 2017.
V prípade preplatku z ročného zúčtovania
zamestnávateľ o vrátený rozdiel z ročného
zúčtovania, o vrátený daňový bonus a o vyplatenú
zamestnaneckú prémiu za rok 2016:
•

zníži odvod preddavkov na daň najneskôr
do konca rok 2017, alebo

•

požiada správcu dane o poukázanie preplatku
z ročného zúčtovania, ktoré zamestnancom vrátil
z vlastných prostriedkov.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok
presahujúci sumu 5 eur, zamestnávateľ takýto
nedoplatok zrazí zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy
najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom
sa vykonalo ročné zúčtovanie. Zamestnávateľ odvedie
zrazený daňový nedoplatok alebo zrazenú časť
daňového nedoplatku správcovi dane v najbližšom
termíne na odvod preddavkov na daň.
Finančné riaditeľstvo tiež informuje o sankciách,
ktoré môžu zamestnávateľovi vzniknúť, ak si nesplní
povinnosti v súvislosti s ročným zúčtovaním dane.
V prípade, že zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie
zamestnancovi, ktorý ho o to požiadal, pričom
zamestnanec splnil všetky podmienky na jeho vykonanie,
uloží mu správca dane pokutu najmenej 15 eur
za každého takéhoto zamestnanca. Výška celkovej
pokuty za príslušné zdaňovacie obdobie nemôže
presiahnuť 30 000 eur za všetkých zamestnancov.
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Usmernenie k zaradeniu príjmov
športovcov alebo športových
odborníkov medzi príjmy z inej
samostatne zárobkovej činnosti podľa
§ 6 ods. 2 písm. e) a k uplatňovaniu
sponzorského do daňových výdavkov
sponzora počas prechodného obdobia
do dobudovania informačného
systému športu

Vychádzajúc zo znenia § 50 až 51 zákona o športe,
v prechodnom období do dobudovania
informačného systému športu:
•

ak ide o fyzickú osobu, sponzorovaný zverejní údaje
o svojej osobe, ak ide o právnickú osobu, údaje
musia byť zverejnené na jeho webovom sídle alebo
na webovom sídle národného športového zväzu,
ktorého je členom,

•

namiesto výpisu o spôsobilosti prijímateľa verejných
prostriedkov súčasťou zmluvy o sponzorstve
v športe je:
• tlačená verzia zobrazenia webovej stránky,

Finančné riaditeľstvo SR vydalo usmernenie z dôvodu
zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní § 6
ods. 2 písm. e) a § 17 ods. 19 písm. h) zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov (ZDP) v prechodnom období do dobudovania
informačného systému športu.
S účinnosťou od 1. 1. 2016 boli medzi príjmy z inej
samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2
písm. e) ZDP zaradené príjmy z činnosti športovca
alebo športového odborníka vrátane príjmov
na základe zmluvy o sponzorstve v športe. Za tieto
príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa
považujú príjmy:
•

profesionálneho športovca,

•

amatérskeho športovca,

•

športového odborníka.

Posudzovať športovcov alebo športových odborníkov
v zmysle zákona o športe a zaradiť ich príjmy medzi
príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6
ods. 2 písm. e) ZDP je možné len vtedy, ak sú uvedené
fyzické osoby zapísané v informačnom systéme športu.
Sponzorské ako daňový výdavok sponzora
V súlade s § 17 ods. 19 písm. h) ZDP v znení
od 1. 1. 2016 sú súčasťou základu dane daňovníka len
po zaplatení výdavky na sponzorské u sponzora
na základe zmluvy o sponzorstve v športe poskytnuté
počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe
v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom
zdaňovacom období, ak počas neho sponzor vykáže
kladný základ dane. Pri pojme zmluva o sponzorstve
v športe odkazuje ZDP na § 50 a 51 zákona o športe.
Znamená to, že na to, aby sponzorské bolo daňovým
výdavkom sponzora podľa § 17 ods. 19 písm. h) ZDP,
musia byť splnené aj podmienky podľa predmetných
ustanovení zákona o športe.

• čestné vyhlásenie sponzorovaného, že má
stanovy v súlade so zákonom o športe, že
činnosť športovej organizácie je v súlade so
zákonom a že mu nebola v lehote šesť mesiacov
pred podpisom zmluvy o sponzorstve uložená
sankcia za závažné porušenie povinností,
•

zmluvu o sponzorstve v športe, jej zmeny
a doplnenia zverejní sponzorovaný do 30 dní
od jej podpisu oboma zmluvnými stranami
na svojom webovom sídle alebo na webovom sídle
národného športového zväzu, ktorého je členom,

•

informácie o spôsobe použitia sponzorského.

Zmluva medzi Slovenskou
republikou a Spojenými arabskými
emirátmi o zamedzení dvojitého
zdanenia a zabránení daňovému
úniku v odbore daní
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
vydalo oznámenie o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou
republikou a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení
dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku
v odbore daní z príjmov a z majetku.
Zmluva nadobúda platnosť 1. apríla 2017 a účinná bude
od 1. januára 2018.

Valéria Morťaniková
vmortanikova@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.
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.

Ján Skorka
jskorka@deloittece.com

Novinky v Deloitte
Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku - Máj 2017
(http://kalendar.deloitte.sk/)
Deloitte DPH akadémia 2017 - 5 modulov
5., 12., 19., 22. a 26. máj 2017
Bratislava, Einsteinova 23
Zistite viac | Zaregistrujte sa

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:

Partner

Partner

Larry Human
lhuman@deloitteCE.com

Martin Rybár
mrybar@deloitteCE.com

Zdaňovanie spoločností

Slovenské účtovníctvo a IFRS

Jana Farkašová
jafarkasova@deloitteCE.com

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloitteCE.com

Zdaňovanie fyzických osôb

Korean Desk

Ľubica Dumitrescu
ldumitrescu@deloitteCE.com

Kyu-Mann Huh
kmhuh@deloitteCE.com

DPH a clá

Právne oddelenie

Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloitteCE.com

Transferové oceňovanie
Martin Sabol
msabol@deloitteCE.com
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Táto publikácia obsahuje len všeobecné informácie a spoločnosť Deloitte Touche Tohmatsu Limited, jej členské firmy ani ich pridružené spoločnosti (spolu ďalej len „sieť
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