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Priame dane:
••

Daňová strata a uplatnenie § 17 ods. 37 ZDP
Možnosť zníženia základu dane na žiaka v systéme duálneho vzdelávania v prípade, ak spoločnosť
vykáže daňovú stratu.

••

Pojem „iná“ štúdia
Pojem marketingová a iná štúdia, ktorá podlieha podmienke zaplatenia na účely daňovej
uznateľnosti, treba vykladať ako marketingovú a akúkoľvek inú štúdiu, nielen ako štúdiu vzťahujúcu
sa k oblasti marketingu.

••

Usmernenie k postupu pri odpočte daňovej straty k DPPO v prípade hospodárskeho roka
Koncom marca 2017 vydalo FR SR usmernenie k odpočtu daňovej straty a jej uvedenia v tlačive
DPPO v prípade hospodárskeho roka, ktorý sa končí v roku 2017 a pre ktorý chýba v tlačive miesto
pre jej vykázanie.

••

Rozsudok ČR o oprávnenosti daňového odpočtu na výskum a vývoj
Spor nastal pri uplatnení odpočítateľnej položky na výskum a vývoj, keď správca dane napadol
formálne náležitosti, ktoré neboli splnené zo strany daňového subjektu.

••

Čiastočná úhrada výdavkov uvedených v § 17 ods. 19 ZDP
FR SR uvádza odpoveď k problematike výdavkov podliehajúcich podmienke zaplatenia v súvislosti
s ich čiastočnou úhradou a následne s úhradou DPH.

••

Licenčná odmena vyplácaná autorovi
FR SR rieši problematiku licenčných odmien ako nákladov podliehajúcich podmienke zaplatenia a ich
účtovaniu a následnému posudzovaniu, ak ide o licencie vyplácané počas viacerých rokov z pohľadu
účtovnej jednotky, ktorá ich vypláca fyzickej osobe – autorovi.
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Nepriame dane:
••

Súdny dvor Európskej únie v oblasti DPH
C - C‑699/15 Brockenhurst College – Poskytovanie reštauračných služieb a zábavných služieb
za protihodnotu vzdelávacím zariadením obmedzenej skupine verejnosti
Poskytovanie stravy za zníženú cenu tretím osobám vzdelávacím zariadením v rámci praktického
vyučovania by malo byť za určitých podmienok oslobodené od DPH ako služba „úzko súvisiaca“
so vzdelávaním.
C - 564/15 Farkas – Odpočítanie DPH pri chybnom vystavení faktúry
Nadobúdateľovi tovaru môže byť odopreté právo na odpočítanie DPH, ktorú bez právneho dôvodu
zaplatil predávajúcemu na základe faktúry vypracovanej podľa všeobecného režimu DPH, hoci
relevantná transakcia spadala do mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti, v prípade, že
predávajúci odviedol uvedenú DPH do štátnej pokladnice.

Právne:
••

Novela zákona o pobyte cudzincov
Novelou sa pre príslušníkov iných ako členských štátov EÚ stanovujú pravidlá a podmienky sezónneho
zamestnania a vysielania zamestnancov v rámci vnútropodnikového presunu zamestnancov.

Ostatné:
••

Usmernenie k implementácii správ podľa jednotlivých krajín (CbCR) a aktualizovanie
usmernenia týkajúceho sa miestnych požiadaviek na podávanie CbCR
OECD vydala doplnené usmernenie k implementácii Country-by-Country reporting-u k aprílu
2017 a tiež aktualizované usmernenie týkajúce sa miestnych požiadaviek na podávanie CbCR.
Usmernenia sú určené hlavne pre nadnárodné spoločnosti a jednotlivé daňové jurisdikcie.

••

Informácia Sociálnej poisťovne k:
•• pravidlám pri dodatočnom platení poistného na dôchodkové poistenie
•• úrazovým dávkam a dávkam v nezamestnanosti konateľov
•• dokladom, ktoré je potrebné vyžiadať a uchovávať po ukončení práce v zahraničí
•• dodržiavaniu liečebného režimu zamestnanca
Na webovom sídle Sociálnej poisťovne bola zverejnená informácia k pravidlám
pri dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie, k nároku na úrazové dávky
a dávky v nezamestnanosti konateľov, o dokladoch, ktoré treba vyžiadať a uchovávať
po ukončení práce v zahraničí, ako aj informácia k dodržiavaniu liečebného režimu zamestnanca.
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Novinky v Deloitte:
••
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.
Viac informácií nájdete na www.taxcube.sk.
••

Analýza dát DPH
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.

••

Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Deloitte Legal Dbriefs – živých webových prenosov (podcastov)
na aktuálne právne témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete pod nasledovným odkazom: http://www2.deloitte.
com/global/en/pages/about-deloitte/articles/dbriefs-legal.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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Priame dane

Daňová strata a uplatnenie § 17 ods.
37 ZDP
Suma zníženia základu dane v súvislosti s poskytovaním
praktického vyučovania žiakom podľa § 17 ods. 37 ZDP
je položkou, o ktorú sa zníži celková suma základu dane
alebo sa zvýši celková suma daňovej straty (r. 310 tlačiva
daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
č. MF/017084/2015-721), čo znamená, že daňovník si túto
sumu môže uplatniť aj v prípade, že po úprave o položky
zvyšujúce alebo znižujúce výsledok hospodárenia alebo
rozdiel medzi príjmami a výdavkami vykáže daňovú stratu.

Pojem „iná“ štúdia
V súlade s ustanovením § 17 ods. 19 písm. c) ZDP
súčasťou základu dane daňovníka až po zaplatení sú
výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie
a na prieskum trhu u dlžníka, pričom u veriteľa sa takéto
príjmy (výnosy) zahrnú do základu dane po prijatí úhrady.
Pojem „iné štúdie“ sa podľa názoru finančnej správy
nemá vykladať len v kontexte charakteru poskytovaných
marketingových štúdií alebo štúdií o prieskume trhu.
Uvedené znamená, že sa podmienka zaplatenia vzťahuje
aj na akékoľvek iné štúdie, t. j. napríklad aj na štúdie
výrobného charakteru.
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Usmernenie k postupu
pri odpočte daňovej straty v prípade
hospodárskeho roka
Ak daňovník, ktorý má zdaňovacie obdobie hospodársky
rok (napr. od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2017), počnúc
zdaňovacím obdobím, ktoré sa skončilo v roku
2014, vykazoval daňové straty rovnako ako počas
hospodárskeho roka, ktorý sa skončil v roku 2016,
a v zdaňovacom období, ktorým je hospodársky rok
končiaci sa v roku 2017, chce uplatňovať nárok
na odpočet týchto strát, v tabuľke D tlačiva daňového
priznania k dani z príjmov právnických osôb nie je
k dispozícii na vyplnenie ďalší stĺpec pre vykázanie
a uplatnenie odpočtu daňovej straty vykázanej
za hospodársky rok, ktorý sa skončil v roku 2017.
Odbor daňovej metodiky odporúča daňovú stratu
vykázanú za zdaňovacie obdobie, ktoré sa skončilo
v roku 2016, odpočítať v stĺpci č. 6 tabuľky D, spolu
s odpočtom straty vykázanej za zdaňovacie
obdobie, ktoré sa skončilo v roku 2015. Týmto
sčítaním strát za dve zdaňovacie obdobia ostane
voľný ešte jeden stĺpec na uvedenie daňovej straty
za zdaňovacie obdobie hospodárskeho roka, ktorý
sa končí v roku 2017.

Priame dane
Rozsudok českého odvolacieho súdu
vo veci odpočtu nákladov na výskum
a vývoj
Správca dane na základe vykonanej daňovej kontroly
posúdil ako neoprávnený daňový odpočet nákladov
na výskum a vývoj. Daňový subjekt sa odvolal, pričom
namietal, že správca dane neposúdil všetky ním
doložené skutočnosti, ani znalecký posudok, a že
žiadne ustanovenie nárok na uplatnenie odpočítateľnej
položky dosiahnutím konečného stavu s prvkom novosti
nepodmieňuje ani nevyžaduje, keďže výskum a vývoj
sú činnosti, pri ktorých nikdy nie je zrejmé, či bude
dosiahnutý vytýčený cieľ.
Krajský súd ČR (KS) k tomu uviedol, že činnosť daňového
subjektu je v dokumentácii popísaná veľmi všeobecne,
ku konkretizácii jednotlivých zákaziek dochádzalo až
v jednotlivých zdaňovacích obdobiach (t. j. nebolo to pred
začatím projektu), neboli uvedené mená a priezviská
osôb zastrešujúcich projekt, ich kvalifikácia ani forma
pracovnoprávneho vzťahu s daňovým subjektom
a podobne.
KS ďalej uviedol, že nie je formálnou vadou neexistencia
jedného písomného dokumentu vzťahujúceho sa
k jednému projektu a podprojektom vzťahujúcim
sa k hlavnému projektu, ale chybou je v rámci
týchto jednotlivých dokumentov nenaplnenie vyššie
vymenovaných zákonných požiadaviek. K záväznému
posúdeniu KS uviedol, že potvrdzuje, že ide o náklady,
ktoré je možné odpočítať v rámci odpočítateľnej položky
na výskum a vývoj, ale nie je ich možné odpočítať, ak
projekt výskumu a vývoja nespĺňa všetky formálne
predpísané náležitosti. V takom prípade je zbytočné sa
zaoberať vecnou stránkou výskumu a vývoja.

Čiastočná úhrada výdavkov
uvedených v § 17 ods. 19 ZDP
FR SR zastáva názor, že hoci ZDP neupravuje postup
úpravy základu dane podľa § 17 ods. 19 písm. a) až f),
v prípade čiastočnej úhrady záväzku prislúchajúceho
k nákladu, ktorý je daňovým výdavkom až po zaplatení, by
daňovník mal platbu v pomernej časti priradiť k úhrade
DPH a k úhrade nákladu, ktorý je daňovým výdavkom až
po zaplatení. Priradenie čiastočnej úhrady záväzku len
k sume vzťahujúcej sa k nákladu sa nepovažuje
za správne, nakoľko daňovník by si prvotne uplatnil
úhradu na náklad, ktorý je daňovým výdavkom až
po zaplatení, a DPH by nemusel uhradiť vôbec, pričom si
už mohol uplatniť právo na jej odpočet vzhľadom
na možnosť jej odpočtu bez uhradenia.
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Licenčná odmena vyplácaná
autorovi
V zmysle § 17 ods. 19 písm. b) ZDP súčasťou základu
dane daňovníka až po zaplatení sú výdavky (náklady)
na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti,
odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie
predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových
programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov,
výrobnotechnických a iných hospodársky využiteľných
poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva
na použitie alebo za použitie autorského práva alebo
práva príbuzného autorskému právu, pričom tieto
výdavky (náklady) a odplaty zaplatené fyzickej osobe
za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac
do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na
zdaňovacie obdobie.
V uvedenom prípade licenčná odmena vyplácaná
autorovi z objemu predaja za jeden rok, počas trvania
zmluvy, ktorá je účtovaná do nákladov, je daňovým
výdavkom po zaplatení v súlade s § 17 ods. 19 písm. b)
ZDP.
Podľa názoru FR SR, ak by išlo o nehmotný majetok,
ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 EUR (resp.
nižšia ako 2 400 EUR a daňovník sa ho rozhodne
odpisovať), aj keď sa v súlade § 22 ods. 8 ZDP predmetný
majetok odpíše v súlade s účtovnými predpismi,
na daňové účely je potrebné vychádzať aj z ustanovenia
§ 17 ods. 19 písm. b) ZDP, čo znamená až po splnení
podmienky zaplatenia môže daňovník uplatniť odpisy
z takéhoto majetku do daňových výdavkov.

Valéria Morťaniková
vmortanikova@deloittece.com

Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com

Nepriame dane

Súdny dvor Európskej únie
v oblasti DPH
C‑699/15 Brockenhurst College – Poskytovanie
reštauračných služieb a zábavných služieb
za protihodnotu vzdelávacím zariadením
obmedzenej skupine verejnosti
Brockenhurst College (ďalej len „College“) je zariadenie
vyššieho vzdelávania, ktoré poskytuje vzdelanie v oblasti
reštauračných a pohostinských služieb, ako aj v oblasti
javiskového umenia.
Aby študenti mohli získať zručnosti v praktickom
prostredí, College prevádzkuje prostredníctvom študentov
a pod vedením ich učiteľov reštauráciu
a organizuje divadelné predstavenia pre verejnosť. Tak
reštaurácia, ako aj divadelné predstavenia sú prístupné
obmedzenej skupine osôb, ktoré majú záujem o podujatia
organizované College a ktoré sú zapísané v databáze
na účely zasielania informácií o týchto podujatiach. Tieto
osoby dostávajú informácie, že uvedené podujatia sú
poskytované v rámci vzdelávania študentov za zníženú
cenu, ktorá v prípade jedla dosahuje približne 80 % jeho
skutočnej hodnoty.
Podľa College by mali byť tieto dodávky a služby
oslobodené ako služby „úzko súvisiace“ so vzdelávaním.
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SD EÚ sa teda zaoberal otázkou, či dodávky jedla, resp.
poskytovanie služieb College môže byť oslobodené
od dane ako služba „úzko súvisiaca“ so vzdelávaním a či
reštauračné a zábavné služby, ktoré poskytuje vzdelávacia
inštitúcia platiacim členom verejnosti (ktorí nie sú
príjemcami hlavného plnenia v podobe vzdelávania), „úzko
súvisia“ s poskytovaním vzdelávania, ak sa tieto služby
poskytujú prostredníctvom študentov (ktorí sú príjemcami
hlavného plnenia v podobe vzdelávania) v priebehu ich
štúdia a ako podstatná súčasť ich vzdelávania.
SD EÚ konštatoval, že táto služba môže byť oslobodená
v prípade, ak sama osebe nie je cieľom, ale iba
prostriedkom lepšieho využitia hlavnej služby, a teda je
považovaná za vedľajšie plnenie k hlavnému plneniu,
t. j. vzdelávacej službe.
SD EÚ tiež konštatoval, že pre uplatnenie oslobodenia
na plnenie „úzko súvisiace“ so vzdelávaním, je
potrebné, aby hlavné plnenie ako aj vedľajšie plnenie
splnilo tri podmienky:
1.

plnenie poskytuje zariadenie, ktoré má
oprávnenie poskytovať vzdelávacie služby tak,
ako uvádza smernica o DPH,

2.

služby poskytovania jedla sú nevyhnutné na
uskutočnenie transakcií oslobodených od dane,

Nepriame dane
3.

hlavným cieľom týchto služieb nie je, aby
tieto zariadenia získali dodatočné príjmy
prostredníctvom uskutočňovania transakcie,
ktorá priamo konkuruje transakciám
obchodných spoločností podliehajúcich DPH.

SD EÚ konštatoval, že praktické vzdelávanie poskytované
vzdelávacím zariadením je navrhnuté ako neoddeliteľná
súčasť štúdia, a ak by toto praktické vzdelávanie nebolo
súčasťou ponuky, študenti by zo štúdia nemali plný
prospech. SD EÚ tiež uviedol, že je nesporné, že cena
ponúkaného jedla, ktorá tvorí 80 % nákladov už sama
osebe dokazuje, že základným účelom poskytovania
služieb nie je získanie dodatočných príjmov.
SD EÚ teda rozhodol, že za služby „úzko súvisiace“
s hlavným plnením v podobe vzdelávania, a teda
oslobodené od DPH, možno považovať činnosti, keď
študenti zariadenia vyššieho vzdelávania poskytujú
v rámci vzdelávania a za odplatu reštauračné a zábavné
služby tretím osobám, ak sú tieto služby nevyhnutné
na zabezpečenie ich vzdelávania a nie sú určené
na získanie dodatočných príjmov pre toto zariadenie
prostredníctvom transakcií, ktoré priamo konkurujú
transakciám obchodných spoločností podliehajúcim DPH,
čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.

C - 564/15 Farkas – Odpočítanie DPH
pri chybnom vystavení faktúry
Pán Farkas si kúpil tovar v dražbe organizovanej daňovými
orgánmi od spoločnosti, ktorá bola daňovým dlžníkom
(„predajca“). Tento predajca vystavil faktúru, v ktorej
bola uvedená DPH v súlade s pravidlami všeobecného
režimu zdanenia. Pán Farkas zaplatil kúpnu cenu spolu
s DPH, ktorú predajca odviedol maďarskej daňovej správe
a následne si pán Farkas uplatnil odpočet DPH na vstupe.
Daňové riaditeľstvo overilo žiadosti pána Farkasa
o vrátenie DPH a konštatovalo, že neboli dodržané
pravidlá týkajúce sa systému prenesenia daňovej
povinnosti, podľa ktorých mal pán Farkas ako
nadobúdateľ tovaru zaplatiť DPH priamo do štátnej
pokladnice. Maďarská daňová správa ďalej konštatovala,
že pán Farkas má daňový nedoplatok vo výške približne
2 400 EUR, pričom zamietla jeho žiadosť o vrátenie DPH
zaplatenej dotknutému predajcovi a uložila mu pokutu
vo výške približne 1 200 EUR.
Pán Farkas tvrdil, že maďarská daňová správa odmietla
jeho právo na odpočítanie DPH z dôvodu formálnych
nedostatkov spočívajúcich v tom, že predmetná faktúra
bola vystavená v súlade so všeobecným režimom zdanenia
namiesto mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti,
a tým porušila právo Únie. Vnútroštátny súd sa domnieval,
že maďarská daňová správa nezamietla právo pána Farkasa
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na odpočítanie DPH, ale uložila mu povinnosť zaplatiť daň
splatnú v zmysle prenesenia daňovej povinnosti.
SD EÚ dostal otázku, či bol postup daňového orgánu
zlučiteľný s ustanoveniami smernice o DPH, najmä
so zásadou proporcionality vo vzťahu k cieľom daňovej
neutrality a predchádzania daňovým podvodom,
keď konštatoval, že pánovi Farkasovi vznikol daňový
nedoplatok, keďže predávajúci vystavil faktúru podľa
všeobecného režimu zdanenia, aj keď táto podliehala
režimu prenesenia daňovej povinnosti, pričom túto DPH
predajca odviedol do štátnej pokladnice, a teda pán
Farkas nemôže využiť svoje právo na odpočítanie dane,
pokiaľ ide o DPH klasifikovanú ako daňový nedoplatok.
SD EÚ konštatoval, že pán Farkas mal v zmysle
mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti zaplatiť
DPH daňovým orgánom, a teda nebola dodržaná
hmotnoprávna požiadavka tohto mechanizmu. Výkon
práva na odpočítanie dane je obmedzený len na splatné
dane, t. j. dane zodpovedajúce transakcii podliehajúcej
DPH alebo zaplatené v rozsahu, v akom boli splatné. DPH,
ktorú zaplatil pán Farkas predajcovi, však nebola splatná.
SD EÚ teda rozhodol, že pánovi Farkasovi môže byť
odopreté právo na odpočítanie DPH, ktorú
bez právneho dôvodu zaplatil predávajúcemu na základe
faktúry vypracovanej podľa všeobecného režimu DPH,
hoci relevantná transakcia spadala do mechanizmu
prenesenia daňovej povinnosti, keď predajca odviedol
uvedenú daň do štátnej pokladnice.
Ďalej sa SD EÚ zaoberal otázkou, či je sankcia za výber
nesprávneho spôsobu zdanenia v prípade konštatovania
daňového nedoplatku v sadzbe 50 % primeraná,
ak štátnej pokladnici nevznikla nijaká škoda a nič
nenasvedčuje tomu, že by došlo k podvodnému konaniu.
SD EÚ zároveň konštatoval, že zásada proporcionality
sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby
vnútroštátne daňové orgány uložili zdaniteľnej osobe,
ktorá nadobudla tovar, ktorého dodanie spadá do režimu
prenesenia daňovej povinnosti, daňovú sankciu vo výške
50 % DPH, ktorú je táto osoba povinná zaplatiť daňovej
správe, ak daňová správa neutrpela nijakú ujmu, pokiaľ
ide o daňové príjmy, a nič nepoukazuje na to, že došlo
k daňovému podvodu, čo musí overiť vnútroštátny súd.

Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@deloittece.com

Právne

Novela zákona o pobyte cudzincov
Národná rada SR schválila novelu zákona o pobyte
cudzincov („novela“), ktorou sa zjednodušujú podmienky
zamestnávania a pobytu príslušníkov iných ako členských
štátov EÚ („príslušníci tretích krajín“) na účel sezónneho
zamestnania alebo výkonu zamestnania na území SR
v rámci vnútropodnikového presunu.
Novela upravuje podmienky pobytu príslušníkov tretích
krajín na území SR na účely výkonu zamestnania v rámci
vnútropodnikového presunu (t. j. dočasné vyslanie
príslušníka tretej krajiny na viac ako 90 dní). Takýto
zamestnanec môže vykonávať prácu na území SR, ak
mu tu bol udelený prechodný pobyt. Podľa novely sa
prechodný pobyt nevyžaduje, ak príslušník tretej krajiny
disponuje platným dokladom o pobyte vydaným na tento
účel niektorým členským štátom EÚ a sú splnené ďalšie
podmienky stanovené v zákone o pobyte cudzincov (napr.
úmysel uplatňovať mobilitu (t. j. presun príslušníka tretej
krajiny z členského štátu EÚ a opačne) bol oznámený
Ministerstvu vnútra SR, mobilita sa bude vykonávať
u zamestnávateľa, u ktorého ju má príslušník tretieho štátu
schválenú, Ministerstvo vnútra SR nevznieslo námietku
a osoba nepredstavuje hrozbu pre SR a iné).
Novela tiež stanovuje podmienky pre pobyt na území
SR pre príslušníkov tretích krajín na účely sezónneho
zamestnania. Rozlišuje sa, či ich pobyt je kratší alebo dlhší
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ako 90 dní, avšak nesmie presiahnuť 180 dní. Príslušník
tretej krajiny môže vykonávať sezónne zamestnanie do 90
dní bez prechodného pobytu a len na základe udeleného
schengenského víza a povolenia na zamestnanie alebo, ak
nepotrebuje víza, len na základe povolenia na zamestnanie.
V prípade, že by si chcel pobyt predĺžiť na viac ako 90 dní, je
potrebné, aby požiadal o udelenie prechodného pobytu
na tento účel. Zoznam odvetví sezónnych zamestnaní
stanoví Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
všeobecne záväzným právnym predpisom.
Novelou sa tiež zavádzajú pravidlá pre príslušníkov tretích
krajín, ktorí poskytujú odborné školenia pre centrum
strategických služieb. Pre zahraničných podnikateľov
sa zavádzajú zvýhodnené podmienky a skracujú lehoty.
Modrá karta, ktorá oprávňuje príslušníka tretej krajiny
na vstup, zdržiavanie sa a prácu na území SR, na účel
vysokokvalifikovaného zamestnania bude podľa novely
platná nie tri, ale štyri roky.
Novela nadobudla účinnosť 1. mája 2017.

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloittece.com

Dagmar Yoder
dyoder@deloittece.com

Ostatné

Usmernenie k implementácii správ
podľa jednotlivých krajín (CbCR)
a aktualizovanie usmernenia
týkajúceho sa miestnych
požiadaviek na podávanie CbCR
V apríli 2017 vydala OECD doplnenie dokumentu
vzťahujúceho sa k CbC reporting-u, ktorého účelom
je napomáhať jednotlivým krajinám so zavedením
príslušných vnútroštátnych pravidiel. Dokument objasňuje
vybrané interpretačné problémy súvisiace s údajmi,
ktoré majú byť zahrnuté v CbC správe, a rozoberá ďalej
špecifické problémy, ako sú napr. definícia príjmov,
účtovné zásady/štandardy pre určenie existencie
a členstva v skupine, definícia celkových príjmov
konsolidovaného celku, definícia spriaznenej osoby atď.
Celé znenie usmernenia k implementácii Country-byCountry reporting-u môžete nájsť po prekliknutí
na uvedený odkaz. Dokument bude priebežne
aktualizovaný.
Rovnako začiatkom mája 2017 vydala OECD aktualizované
usmernenie týkajúce sa miestnych požiadaviek na podávanie
CbCR. Nové (aktualizované) usmernenie OECD poskytuje
prehľad pravidiel a podmienok ohľadom uplatňovania
miestneho (sekundárneho) podania takejto správy.
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OECD objasnila, že sekundárne podanie nie je súčasťou
minimálnych štandardov BEPS akčného plánu č. 13 a že
by sa malo vyžadovať len za „výnimočných okolností“.
V prípade uplatňovania sekundárneho podania
OECD v aktualizovanom usmernení odporúča, aby
sa príslušné pravidlá obmedzili na tri konkrétne
okolnosti, ktoré sú opísané v modelovej legislatíve
OECD pre implementáciu CbCR:
•

Neexistuje povinnosť podania CbCR v jurisdikcii:
hlavný materský subjekt nadnárodnej skupiny nie je
povinný podávať správu CbCR v štáte, v ktorom je
rezidentom na daňové účely.

•

Existuje výmena príslušných informácií medzi
jurisdikciami, ale neexistuje žiadna platná dohoda
obsahujúca požiadavku automatickej výmeny
správ podľa jednotlivých štátov: jurisdikcia, v ktorej
má hlavný materský subjekt sídlo, má uzavretý
medzinárodný dohovor (t. j. multilaterálnu alebo
bilaterálnu daňovú dohodu alebo dohodu o výmene
daňových informácií umožňujúcu automatickú
výmenu daňových informácií) s jurisdikciou,
v ktorej sídli základný subjekt, avšak medzi týmito
jurisdikciami neexistuje do lehoty 12 mesiacov,
ktoré začínajú plynúť po skončení fiškálneho roka

Ostatné
nadnárodnej skupiny platná dohoda príslušných
orgánov obsahujúca požiadavku automatickej
výmeny správ podľa jednotlivých štátov; alebo
•

Systémové zlyhanie: dôjde k systémovému zlyhaniu
pri výmene správ CbC v jurisdikcii hlavného
materského subjektu, ktorá bola základnému
subjektu oznámená príslušným orgánom v mieste
bydliska.

Ďalšie informácie ohľadne aktualizovaného
usmernenia týkajúceho sa miestnych požiadaviek
na podávanie CbCR môžete nájsť po prekliknutí
na uvedený odkaz.
V súvislosti so správou podľa jednotlivých krajín taktiež
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky publikuje
odpovede na často kladené otázky (FAQ) s uvedením
konkrétnych príkladov z praxe. Dá sa predpokladať, že
vyššie uvedené usmernenia budú slúžiť ako podklady
pre postupnú aktualizáciu tohto dokumentu. Celé znenie
dokumentu FAQ môžete nájsť po prekliknutí na uvedený
odkaz.

Martin Sabol
msabol@deloittece.com

Informácia k pravidlám
pri dodatočnom platení poistného
na dôchodkové poistenie
Sociálna poisťovňa zverejnila na svojom webovom sídle
upozornenie pre záujemcov o dodatočné zaplatenie
poistného na dôchodkové poistenie. Záujemca musí
najskôr na pobočke Sociálnej poisťovne doručiť vyplnené
a podpísané tlačivo „Oznámenie o dodatočnom zaplatení
poistného na dôchodkové poistenie“, ktoré je dostupné
na webovej stránke alebo priamo na pobočke Sociálnej
poisťovne. Ak sa na základe tohto oznámenia určí, že
záujemca spĺňa zákonom stanovené podmienky
na dodatočné zaplatenie poistného, môže záujemca
poistné okamžite zaplatiť a obdrží potvrdenie o zaplatení.
Možnosť doplatiť si poistné na dôchodkové poistenie
využívajú najmä poistenci, ktorí nemajú dostatočne dlhé
obdobie dôchodkového poistenia pre priznanie nároku
na dôchodok. Môžu si ho však doplatiť len za obdobie
od 1. 1. 2004 a len v prípadoch striktne vymedzených
zákonom – za obdobie štúdia, zaradenia do evidencie
nezamestnaných občanov, prerušenia dôchodkového
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poistenia (z dôvodu rodičovskej dovolenky, neplateného
voľna) alebo ak boli zamestnancami s odvodovou úľavou.
Nie je možné doplatiť poistné na nemocenské poistenie
alebo poistenie v nezamestnanosti kvôli získaniu
potrebného obdobia pre získanie nároku na príslušné
dávky.
Dodatočné poistné je možné zaplatiť najmenej
z minimálneho vymeriavacieho základu stanoveného pre
kalendárny rok, za ktorý sa poistné dopláca a maximálna
hranica vymeriavacieho základu nie je. Pri dodatočnom
zaplatení poistného na dôchodkové poistenie sa platí
poistné na starobné poistenie (18 % z vymeriavacieho
základu) a na invalidné poistenie (6 % z vymeriavacieho
základu), do rezervného fondu solidarity sa neplatí.

Informácia k úrazovým dávkam
a dávkam v nezamestnanosti
konateľov
Sociálna poisťovňa informuje, že v prípade, ak konateľ
nemá uzatvorený pracovnoprávny vzťah v zmysle
Zákonníka práce a postavenie zamestnanca mu vyplýva
len z výkonu funkcie konateľa, nemá nárok
na úrazové dávky. Postavenie konateľa nezakladá totiž
jeho zamestnávateľovi úrazové poistenie. Iná situácia
môže nastať iba v prípade, ak má konateľ postavenie
zamestnanca aj z iného právneho vzťahu a právo
na úrazové dávky mu vyplýva z tohto vzťahu.
Konateľovi nemôže vzniknúť ani nárok na dávku
v nezamestnanosti, a to ani vtedy, ak bol dostatočne dlho
poistený v nezamestnanosti. V zmysle zákona o službách
zamestnanosti konateľa úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny nezaradí do evidencie uchádzačov
o zamestnanie, a tak konateľ nesplní druhú z podmienok
nároku na dávku v nezamestnanosti stanovených
zákonom o sociálnom poistení, ktorou je práve zaradenie
do evidencie na úrade práce.
V prípade, že má konateľ v spoločnosti majetkovú účasť
minimálne 50 %, nevznikne mu ani nárok na garančnú
dávku, nakoľko sa na spoločnosť v takom prípade totiž
nevzťahuje garančné poistenie. Ak nemá majetkovú účasť
alebo ju má menej ako 50 %, zamestnávateľ poistné
na garančné poistenie platí, a preto takémuto konateľovi
nárok na garančnú dávku vzniknúť môže.
Konateľovi môže vzniknúť nárok na nemocenské dávky,
a to v prípade pravidelného príjmu, pri ktorom mu totiž
vzniká povinné nemocenské poistenie, povinné poistenie
v nezamestnanosti a povinné dôchodkové poistenie.
V prípade, ak má v zmluve priznané právo
na nepravidelný príjem, platí len poistné na dôchodkové
poistenie, obdobie výkonu funkcie sa mu z tohto dôvodu
zaráta len na dôchodkové účely.

Ostatné
Informácia k dokladom, ktoré sa
odporúčajú vyžiadať a uchovávať
po ukončení práce v zahraničí
Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle upozorňuje
občanov, ktorí odchádzajú za prácou alebo brigádou
do zahraničia (krajín EÚ, EHS a Švajčiarska) alebo sa
z neho vracajú späť na Slovensko, že z hľadiska európskej
legislatívy platí základný princíp, že nárok na sociálne
dávky si treba vždy v prvom rade uplatňovať v štáte
posledného zamestnania, teda tam, kde bol občan
poistený a platil si poistné.
Ak si občan bude dávku nárokovať na Slovensku,
musí splniť viacero podmienok, predovšetkým musí
preukázať, že počas obdobia práce v zahraničí si
zachoval centrum životných záujmov na Slovensku.
K tomu bude potrebovať tiež doklady zo zahraničia:
•

Doklady potvrdzujúce skutočnosť, že v určitom
období v zahraničí skutočne pracoval a platil poistné.
Ide najmä o pracovné zmluvy, výplatné pásky, číslo
sociálneho zabezpečenia.

•

Ak si chce občan uplatniť po práci v zahraničí
na Slovensku dávku v nezamestnanosti, je dobré
si vyžiadať od nositeľa sociálneho zabezpečenia
v danej krajine potvrdenie PD U1 – potvrdenie PD
U1 (potvrdenie doby poistenia v nezamestnanosti)
je potrebné na to, aby mu mohla Sociálna poisťovňa
dávku priznať. Dokument potvrdzuje obdobie
poistenia v nezamestnanosti v inom členskom
štáte. Ak ho žiadateľ o dávku nepredloží, požiada
oň Sociálna poisťovňa príslušnú zahraničnú
inštitúciu sociálneho zabezpečenia, avšak zvyčajne
sa tým výrazne predĺži lehota vybavenia dávky
v nezamestnanosti (niekedy aj nad zákonom
stanovenú lehotu, čiže o viac ako 60 dní).

•

Pre potreby nemocenských dávok je potrebný
formulár E 104, prípadne iné potvrdenie, ktoré
potvrdzuje dobu nemocenského poistenia na účely
peňažných dávok v chorobe a materstve.

Preukázať výkon pracovnej činnosti v zahraničí môže byť
neskôr zložité, preto je dôležité zaobstarať si jednotlivé
potvrdenia o období sociálneho poistenia, ktoré
občanom zjednodušia pozíciu nielen vo vzťahu k Sociálnej
poisťovni, ale aj k akejkoľvek inej inštitúcii ktoréhokoľvek
členského štátu EÚ.
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Informácia k dodržiavaniu
liečebného režimu zamestnanca
Sociálna poisťovňa vydala informáciu k dodržiavaniu
liečebného režimu zamestnanca, podľa ktorej podnet
na kontrolu dodržiavania liečebného režimu počas
dočasnej pracovnej neschopnosti môže dať Sociálnej
poisťovni aj zamestnávateľ v prípade, ak má podozrenie,
že zamestnanec porušuje liečebný režim. Podnet možno
doručiť pobočke alebo ústrediu Sociálnej poisťovne
fyzicky do podateľne, poštou alebo prostredníctvom
elektronickej podateľne. Zamestnanci príslušnej pobočky
vykonávajú kontrolu v byte poistenca s jeho súhlasom
alebo na mieste, kde by sa mal poistenec zdržiavať
a o výsledku kontroly Sociálna poisťovňa následne
informuje zamestnávateľa.
Ak Sociálna poisťovňa zistí porušenie liečebného režimu,
poistenec stráca nárok na výplatu nemocenskej dávky.
Výplatu nemocenskej dávky Sociálna poisťovňa zastaví
odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom
až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti
(najviac 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu
určeného lekárom).

Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com

Novinky v Deloitte

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.
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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
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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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

Jin Suk Choi
jinsuchoi@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

Deloitte Tax s.r.o.
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222
www.deloitte.sk

Deloitte Legal s.r.o.
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222

Naše kancelárie
Bratislava
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222
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Žilina
Komenského 8854/19
010 01 Žilina
Tel.: +421 905 365 282
Fax: +421 910 828 333

Košice
Štúrova 28
040 01 Košice
Tel.: +421 55 728 1811
Fax: +421 55 728 1827

Táto publikácia obsahuje len všeobecné informácie a spoločnosť Deloitte Touche Tohmatsu Limited, jej členské firmy ani ich pridružené spoločnosti (spolu ďalej len „sieť
Deloitte“) prostredníctvom nej neposkytuje účtovné, obchodné, finančné, investičné, právne, daňové ani iné odborné poradenstvo či služby. Táto publikácia nenahrádza
odborné poradenstvo či služby a nemožno ju teda považovať za materiál, na základe ktorého by bolo možné prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kroky, ktoré môžu mať dopad
na Vaše financie alebo podnikanie. Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí alebo vykonaním krokov, ktoré môžu mať vplyv na Vaše financie alebo podnikanie, by ste mali požiadať
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.
***
Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej privátnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou, a jej členských firiem.
Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry spoločnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jej členských firiem sa
uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/o-nas.
Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora.
Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim
klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 244 000 odborníkov spoločnosti Deloitte sa usiluje konať tak, aby vytvárali hodnoty, na ktorých záleží.
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