Priame dane

Usmernenie k zaradeniu príjmu
profesionálneho športovca, ktorý
vykonáva kolektívny šport
Finančná správa vydala metodické usmernenie
o zaradení príjmu profesionálneho športovca, ktorý
vykonáva kolektívny šport. Cieľom usmernenia je
najmä rozlíšenie výkonu individuálneho a kolektívneho
športu a zaradenia športovej činnosti do jednotlivých
druhov príjmov podľa Zákona o dani z príjmov (ďalej len
„ZDP“). Uvádza, že ak fyzická osoba vykonáva športovú
činnosť samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú
zodpovednosť, ide o výkon individuálneho športu.
Opakom je kolektívny šport. V takom prípade športovec
vykonáva šport v tíme, ktorý definuje vzájomná
spolupráca členov tímu, a športovec podlieha príkazom
a pokynom športovej organizácie, pod ktorej menom
aj vystupuje, nemôže teda nastať situácia, že rovnakú
športovú činnosť vykonáva vo svojom mene.
Podľa usmernenia je dôležité, aby samotné športové
organizácie a športovci posúdili, či činnosť vykonávaná
profesionálnym športovcom spĺňa znaky závislej práce.
Základnou charakteristikou je vzťah podriadenosti
a nadriadenosti medzi športovcom a športovou
organizáciou a výkon činnosti v jej mene
a na základe jej pokynov a príkazov.
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Profesionálny športovec môže vykonávať
kolektívny šport pre športovú organizáciu
prostredníctvom:
•

pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu
v rezortnom športovom stredisku, z ktorého príjem
patrí medzi príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods.
1 písm. a) ZDP,

•

zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu; príjem
patrí medzi príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ods.
1 písm. m) ZDP alebo

•

iného právneho vzťahu, pričom výkon športovej
činnosti napĺňa charakteristiku závislej činnosti
a po 31. 12. 2018 bude patriť medzi príjmy
zo závislej činnosti tak, ako pri výkone činnosti
podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Informácia k výpočtu preddavkov
na daň z príjmov fyzických osôb
Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu k výpočtu
preddavkov na daň v preddavkovom období
od 4. 4. 2018 do 1. 4. 2019. Preddavky na daň sa
v uvedenom období vypočítajú z poslednej známej
daňovej povinnosti vypočítanej zo základu dane
daňovníka vyčísleného v daňovom priznaní za rok 2017.
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Poslednou známou daňovou povinnosťou v zmysle
§ 34 ods. 5 zákona o dani z príjmov (ďalej „ZDP“) je
daň vypočítaná:
•

zo základu dane vypočítaného z čiastkových základov
dane z príjmov zo závislej činnosti, príjmov
z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej
činnosti, príjmov z prenájmu a príjmov z použitia
diela a použitia umeleckého výkonu uvedeného
v daňovom priznaní za rok 2017,

•

zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane
na daňovníka platnú v zdaňovacom období 2018,

•

pri použití sadzby dane ZDP platnej v zdaňovacom
období, na ktoré sú platené preddavky na daň
(v roku 2018),

•

na záver sa takto vypočítaná daň zníži o sumu
daňového bonusu.

Zistený základ dane z posledného zdaňovacieho obdobia,
t. j. roku 2017, sa znižuje o nezdaniteľnú časť základu
dane na daňovníka, ktorá je pre rok 2018 vo výške 3
830,02 EUR. Vypočítaný daňový základ sa znižuje
o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka
bez ohľadu na to, či daňovník v daňovom priznaní za rok
2017 mohol vzhľadom na výšku vykázaného základu dane
uplatniť plnú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na
daňovníka. Rozhodujúce je to, či vzniká nárok daňovníkovi
na predmetnú nezdaniteľnú časť základu dane.

V prípade uplatnenie nezdaniteľnej časti základu
dane u poberateľov dôchodkov, napríklad
starobného dôchodku, je podstatné to, kedy im bol
dôchodok priznaný a aká je jeho celoročná výška:
•

•

Ak bol daňovník poberateľom dôchodku už
k 1. 1. 2017, pri výpočte poslednej známej daňovej
povinnosti sa znižuje vypočítaný základ dane
z daňového priznania za rok 2017 o kladný rozdiel
medzi nezdaniteľnou časťou základu dane
na daňovníka platnou na zdaňovacie obdobie roku
2018 vo výške 3 830,02 EUR a úhrnnou sumou
dôchodku, ktorá mu bola vyplatená v roku 2017. Ak
je suma dôchodku vyplateného daňovníkovi za rok
2017 v úhrne vyššia ako 3 830,02 EUR, pri výpočte
poslednej známej daňovej povinnosti sa neznižuje
základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane
na daňovníka.
Ak sa daňovník stal poberateľom dôchodku až
v priebehu roku 2017, pri výpočte poslednej známej
daňovej povinnosti sa základ dane vypočítaný
z daňového priznania za rok 2017 zníži

o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka
platnú v zdaňovacom období 2018 v plnej výške
3 830,02 EUR.
Na výpočet poslednej známej daňovej povinnosti
pre účely platenia preddavkov v roku 2018 sa použije
sadzba dane, ktorá je platná v roku 2018. Sadzba dane
je 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu
35 268,06 EUR a 25 % z tej časti základu dane, ktorá
presiahne sumu 35 268,06 EUR.

Metodika výpočtu preddavkov na daň z príjmov
fyzickej osoby:
•

Základ dane mínus 3 830,02 EUR (ak nevzniká nárok,
potom 0 EUR), resp. 3 830,02 EUR mínus vyplatený
dôchodok

•

Takto zistený základ dane sa prepočíta sadzbou
dane 19 %, prípadne 19 % a 25 %, odpočíta sa nárok
na daňový bonus a zistí sa posledná známa daňová
povinnosť – daň na účely určenia výšky preddavkov
na daň na preddavkové obdobie od 4. 4. 2018 (ak
si daňovník nepredĺžil lehotu na podanie daňového
priznania za rok 2017) do 1. 4. 2019 (ak si daňovník
nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania
za rok 2018).

Na základe takto určenej daňovej povinnosti sa určí
výška štvrťročných alebo mesačných preddavkov.
•

Ak takto vypočítaná posledná známa daňová
povinnosť bude menšia alebo rovná 2 500 EUR,
daňovník nie je povinný platiť preddavky.

•

Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka
presiahne 2 500 EUR a nepresiahne 16 600 EUR,
daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky
na daň, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej
povinnosti (splatné do konca každého kalendárneho
štvrťroka).

•

Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka
presiahne 16 600 EUR, daňovník je povinný platiť
mesačné preddavky na daň, a to vo výške 1/12
poslednej známej daňovej povinnosti (splatné
do konca každého kalendárneho mesiaca).

Daňovník, ktorého čiastkový základ dane z príjmov podľa
§ 5 zákona o dani z príjmov tvorí viac ako 50 % zo súčtu
čiastkových základov dane podľa § 5 a 6 zákona o dani
z príjmov, neplatí preddavky na daň. Ak čiastkový základ
dane zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov)
tvorí 50 % a menej zo súčtu čiastkových základov dane
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podľa § 5 a 6 zákona od dani z príjmov, vypočítané
preddavky sa platia v polovičnej výške. Daňovník, ktorý
poberal v predošlom zdaňovacom období len príjmy
z kapitálového majetku alebo ostatné príjmy podľa §8,
prípadne príjmy, ktoré sú zdaňované zrážkovou daňou,
neplatí preddavky na daň.
Finančné riaditeľstvo SR v tejto informácii uvádza aj
príklady výpočtu preddavkov na daň.

Novela zákona o dani z príjmov
Dňa 20. júna 2018 schválila Národná rada SR novelu
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov („ZDP“)
s účinnosťou od 1. októbra 2018. Hlavné zmeny, ktoré
novela prinesie sa týkajú príjmu z kryptomien. V súlade
so zmenami ZDP bude upravená aj legislatíva v oblasti
účtovníctva. Na účinnosť tejto novely je ešte potrebný
podpis prezidenta SR a vyhlásenie v zbierke zákonov.

Medzinárodný dohovor (MLI)
o zavedení opatrení na zamedzenie
narúšania základov dane a presunov
ziskov súvisiacich s daňovými
zmluvami
Slovenská republika ratifikovala MLI, pričom uviedla
svoje výhrady k tomuto Dohovoru. Zároveň uviedla,
že si želá zahrnutie 64 zmlúv o zamedzení dvojitého
zdanenia do MLI. Ide o jeden z konkrétnych výstupov
projektu BEPS OECD/G20 a o ďalší významný
krok v medzinárodnom boji proti vyhýbaniu sa
daňovým povinnostiam. Tento Dohovor je z pohľadu
medzinárodného daňového práva prelomový, nakoľko
je prvou viacstrannou zmluvou svojho typu, ktorá
umožňuje krajinám zmeny v aktuálnych Zmluvách
o zamedzení dvojitého zdanenia bez zdĺhavých
dvojstranných rokovaní.

Rozsudok ČR vo veci preukazovania
nákladov na poradenské
služby poskytované materskou
spoločnosťou
Najvyšší správny súd ČR (ďalej len „NSS“) zamietol
kasačnú sťažnosť. Podstatou sporu bolo vyrubenie
rozdielu dane z príjmov PO podľa pomôcok.

Správca dane, resp. žalovaný dospel k záveru, že žalobca
(obchodná spoločnosť so sídlom v ČR) s drobnými
výnimkami dostatočným spôsobom nepreukázal daňovú
uznateľnosť nákladov na poradenské služby poskytované
žalobcovi materskou spoločnosťou. Zo zaúčtovaných
faktúr nebolo totiž možné (podľa názoru žalovaného aj
krajského súdu) overiť, aké služby, kedy, kým a kde boli
poskytnuté. Nebolo preto možné priradiť konkrétny
fakturovaný náklad ku konkrétnej poskytnutej službe.
Žalobca vyjadril presvedčenie, že cena za jednotlivé
plnenia musí byť v prejednávanej veci stanovená
na základe hodinovej mzdy zamestnancov materskej
spoločnosti, vrátane priamo priraditeľných nákladov
(cestovné, náklady tretích strán a pod.) a doby, ktorú
pri plnení úloh pre žalobcu strávili. Tento spôsob výpočtu
ceny jednotlivých služieb bol totiž uvedený v zmluvách
medzi žalobcom a materskou spoločnosťou. Krajský súd
(ďalej len „KS“) však upozornil, že uvedené zmluvy boli
uzatvorené až 30. 6. 2009, resp. 14. 12. 2010,
s účinnosťou do 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2010, aj keď
predmetom kontroly v tejto prejednávanej veci je daň
z príjmov za roky 2009 a 2010.
Žalovaný v predložených kalkuláciách odmien
zamestnancov zistil zásadné nezrovnalosti. Tieto
nezrovnalosti spočívali v tom, že nárast odmien
pracovníkov materskej spoločnosti za 1. polrok 2009
oproti 2. polroku 2008 nezodpovedal vývoju počtu týchto
pracovníkov, času, ktorý mali plnením úloh pre žalobcu
stráviť, a zníženiu percenta priradených ostatných
osobných nákladov, čo malo viesť naopak k zníženiu
odmeny. V 2. polroku 2009 došlo k zníženiu odmeny
pracovníkov Divízie.
KS teda dospel k záveru, že uvedené kalkulácie, ktoré sú
fakticky jediným dokumentom smerujúcim k preukázaniu
konkrétnej výšky nákladov (ceny) za jednotlivé prijaté
služby, nepredstavujú vierohodný dôkazný prostriedok.
NSS podporil názor KS, že preukázať skutkový stav
za zdaňovacie obdobia rokov 2009 a 2010 nie je možné
na základe zmlúv, ktoré boli medzi žalobcom a materskou
spoločnosťou uzatvorené až v priebehu dotknutých
zdaňovacích období.
KS pritom vychádzal z rozsudku NSS č. j. 2 Afs 8/2014174, v ktorom NSS uviedol, že „samotná existencia zmluvy
ako podkladu pre poskytovanie služieb
bez doloženia konkrétnych výdavkov spojených s
konkrétnym poskytnutím služieb obvykle nestačí.
Takýmto dokladom nie je ani existencia faktúr, ani
samotné tvrdenie daňového subjektu o poskytnutých
poradenských službách; to všetko totiž musí byť
previazané s dokladmi či inými dôkazmi preukazujúcimi
prijatie konkrétnych služieb.“
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NSS aproboval taktiež závery žalovaného a KS, že žalobca
neuniesol svoje dôkazné bremeno, keďže nepredložil
dostatočné dôkazy, ktoré by mohli pochybnosti vzniknuté
v správnom konaní odstrániť.

hospodárenia výnos z úrokov z omeškania nemal. Krajský
súd zmysel a účel § 23 odst. 3 písm. b) bodu 1 českého
ZDP interpretoval správne, keď uviedol, že cieľom tohto
ustanovenia „je úhrada dane až pri uhradení úrokov“.

K námietke smerujúcej proti stanoveniu dane použitím
pomôcok NSS uviedol, že zákonné ustanovenie správnym
orgánom umožňuje stanoviť daň pomôckami, ktorými je
taktiež porovnanie porovnateľných daňových subjektov
a ich daňových povinností. Žalovaný v tejto veci toto
porovnanie vykonal a na jeho základe vyrubil rozdiel
dane. NSS potvrdil hodnotenie KS, že úvaha žalovaného
vedúca k stanoveniu žalobcom rozporovanej pomôcky je
vystavaná na racionálnom základe a netrpí akýmikoľvek
logickými deficitmi. O relevancii žalovaným zvolených
kritérií pre výber porovnateľných subjektov svedčí
nakoniec aj skutočnosť, že na ich základe bol v databáze
AMADEUS vybraný i sám žalobca spolu s jeho materskou
spoločnosťou. NSS v zhode s KS nezistil, že by žalovaný
pri stanovení daných kritérií pre stanovenie dane
pomocou pomôcok akokoľvek pochybil.

Podľa NSS sa v základe dane postupníka pohľadávka
nadobudnutá postúpením neprejaví, pretože bude
evidovaná iba na súvahových (a nie výsledkových)
účtoch. K zaúčtovaniu tejto pohľadávky do výnosov
dôjde až v momente splatenia dlhu či jeho ďalšieho
postúpenia, pričom pre postupníka (teraz postupcu)
bude obstarávacia cena pohľadávky zároveň daňovo
účinným nákladom, predmetom dane totiž bude len
skutočný príjem z pohľadávky (rozdiel medzi výškou
úhrady zo strany dlžníka či ďalšieho postupníka a cenou,
ktorú spoločnosť za pohľadávku zaplatila). K dvojitému
zdaneniu úrokov z omeškania preto nemôže dôjsť.

Rozsudok ČR vo veci zníženia
základu dane o stratu z postúpenia
pohľadávky
NSS zamietol kasačnú sťažnosť, v ktorej podstatou sporu
bolo vyrubenie rozdielu dane z príjmov PO po daňovej
kontrole.
Predmetom posúdenia v rámci konania o kasačnej
sťažnosti bola otázka, či bol žalobca (obchodná
spoločnosť so sídlom v ČR vykonávajúca stavby
„na kľúč“) oprávnený znížiť si základ dane o rozdiel medzi
menovitou hodnotou príslušenstva pohľadávky z titulu
úrokov z omeškania a cenou, za ktorú túto pohľadávku
postúpil postupníkovi.
NSS poukázal, že všeobecne pri postúpení pohľadávky
nedochádza k jej zániku, ale ku zmene osoby veriteľa. Je
však potrebné si uvedomiť, že pôvodný veriteľ (postupca)
v okamihu postúpenia pohľadávky tento konkrétny
záväzkový vzťah opúšťa, takže by bolo nelogické, aby ďalší
osud pohľadávky znamenal pre neho akékoľvek následky.
NSS dospel k záveru, že účtovaný výnos z postúpenia
pohľadávky nie je výnosom z úrokov z omeškania. Žalobca
teda nebol oprávnený znížiť si výsledok hospodárenia
o výšku úrokov z omeškania, ktoré boli príslušenstvom
postupovanej pohľadávky, a to ani o rozdiel medzi výškou
tejto pohľadávky (vrátane príslušenstva) a dohodnutou
cenou za postúpenie pohľadávky, keďže na konci
posudzovaného zdaňovacieho obdobia už vo výsledku

NSS konštatoval, že žalobca uplatnil nárok na úroky
z omeškania voči dlžníkovi až v roku 2011, a teda až
v tomto zdaňovacom období bol oprávnený si o túto
čiastku znížiť základ dane. Keďže táto pohľadávka v tomto
zdaňovacom období (z pohľadu žalobcu) postúpením
zanikla, žalobca o túto možnosť prišiel. NSS zdôraznil, že
žalobca nebol povinný si základ dane navýšiť (ako by to
bolo v prípade, keď by v predchádzajúcom zdaňovacom
období možnosť zníženia základu dane využil), ale
zároveň nebol oprávnený si ho znížiť. Pokiaľ by faktúru
na úroky z omeškania žalobca vôbec nevystavil, nebol by
povinný pohľadávku na úroky zaúčtovať ako výnos a teraz
riešená situácia by vôbec nenastala. Úroky z omeškania
by ako príslušenstvo pohľadávky z titulu nezaplatenej
ceny za vykonanie diela prešli na postupníka bez ohľadu
na to, či žalobca nárok na ne predtým uplatnil a zaúčtoval,
a či by boli v zmluve o postúpení pohľadávky výslovne
zmienené).
V závere NSS poznamenal, že vzhľadom na to, že žalobca
(postupca) a postupník sú personálne prepojené osoby
(konateľ žalobcu bol predsedom postupníka), potom
vzniká otázka, či motívom jednania žalobcu nebola snaha
o daňovú optimalizáciu, ktorá však už vybočila z medzí
zákona.
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Transferové oceňovanie

OECD publikovalo dve usmernenia
týkajúce sa uplatňovania metódy
delenia zisku a ťažko oceniteľného
nehmotného majetku
Usmernenie k uplatňovaniu metódy delenia zisku
(akcia BEPS 10)
Usmernenie obsahuje revidované informácie týkajúce
sa metódy delenia zisku vypracovanej v rámci akcie 10
akčného plánu BEPS. Revidované usmernenie zachováva
pôvodné predpoklady, t. j. že metóda delenia zisku by
sa mala uplatňovať tam, kde sa zistí, že je najvhodnejšou
metódou pre daný prípad. Revidované znenie v tomto
smere výrazne rozširuje pôvodné usmernenie, aby
napomáhalo určiť, kedy k takým prípadom dochádza.
Dokument uvádza tri faktory, ktorých prítomnosť
naznačuje, že použitie metódy delenia zisku by mohlo byť
najvhodnejšie:
••

či prispieva každá zo strán jedinečným a cenným
príspevkom,

••

či sú obchodné operácie strán tak vysoko
integrované, že ich príspevky nemožno spoľahlivo
vyhodnotiť nezávisle od seba,

••

či strany zdieľajú predpokladané ekonomicky
významné riziká spoločne, alebo znášajú úzko
súvisiace riziká samostatne.

V súvislosti s použitím metódy delenia zisku uvádza
dokument taktiež rôzne praktické príklady.
Dokument k uplatňovaniu metódy delenia zisku je možné
nájsť na uvedenom odkaze.

Usmernenie pre daňové správy ohľadom
uplatňovania prístupu k ťažko oceniteľnému
nehmotnému majetku (akcia 8 BEPS)
Usmernenie sa zameriava na zjednotenie porozumenia
a postupov ohľadom úprav vyplývajúcich z uplatňovania
prístupu k ťažko oceniteľnému nehmotnému majetku.
Usmernenie má za cieľ zlepšiť konzistentnosť daného
prístupu a znížiť riziko dvojitého zdanenia.

Transferové oceňovanie
Spôsob ocenenia ťažko oceniteľného nehmotného
majetku by mal zohľadňovať nasledovné princípy:
••

••

daňové správy môžu zvážiť ex-post výsledky ako
dôkazy na hodnotenie primeranosti ex-ante
predpokladov oceňovacích metód/dohôd,
pri vykonávaní ocenenia by daňové správy mali
zvážiť, či jednotlivé spoločnosti mohli alebo mali
poznať a zohľadniť ex-ante informácie týkajúce sa
dosiahnutia skutočných príjmov alebo peňažných
tokov a či tieto informácie aj skutočne zvážili.
Daňovníci teda majú možnosť preukázať spoľahlivosť
informácií, ktoré podporujú metodiku stanovovania
cien prijatú v čase transakcie. Konečné usmernenie
jasne uvádza, že daňové orgány by nemali zamieňať
skutočné výnosy s ex-ante predpokladmi, ktoré boli
k dispozícii v čase uzavretia transakcie,

••

ak upravené ocenenie preukáže, že nehmotný
majetok bol prevedený podhodnotene alebo
nadhodnotene, revidovaná cena sa môže posudzovať
so zreteľom na doložky o úpravách cien a/alebo
podmienených platbách bez ohľadu na to, či pôvodné
podmienky transakcie obsahovali takéto ustanovenia,

••

daňové správy by mali vykonávať kontrolu, aby sa
zabezpečilo, že možné dôkazy založené na ex-post
výsledkoch sú včas identifikované a zohľadnené.

V súvislosti s metódou ocenenia ťažko oceniteľného
nehmotného majetku uvádza dokument taktiež rôzne
praktické príklady.
Predmetný dokument je možné nájsť na uvedenom
odkaze.

Martin Sabol
msabol@deloittece.com

Správa daní

Návrh zákona o finančnej správe
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza
návrh zákona o finančnej správe, v zmysle ktorého
by sa mal Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty
transformovať na Úrad pre vybrané hospodárske
subjekty. Návrhom by malo dôjsť tiež k rozšíreniu
kompetencií tohto úradu.
Do pôsobnosti transformovaného úradu ako daňového
úradu by podľa návrhu mali spadať aj obchodníci
s cennými papiermi, dôchodkové správcovské
spoločnosti, dôchodkové fondy, doplnkové dôchodkové
spoločnosti, doplnkové dôchodkové fondy, platobné
inštitúcie a subjekty so statusom schváleného
hospodárskeho subjektu. Z Colného úradu Žilina by
sa na Úrad pre vybrané hospodárske subjekty mala
presunúť kompetencia rozhodovať o žiadosti o udelenie
statusu schváleného hospodárskeho subjektu.
Navrhovaná účinnosť zákona je 1. januára 2019.

Informácia o podmienkach
nazerania do spisu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
informáciu týkajúcu sa oprávnenia daňového subjektu
a jeho zástupcu k nazeraniu do spisu.
Informácia sumarizuje podmienky stanovené daňovým
poriadkom, za ktorých je daňový subjekt alebo jeho
zástupca oprávnený nazerať do spisu, a výnimky z tohto
oprávnenia. V zmysle uvedenej informácie je do spisu
možné nazerať výlučne za prítomnosti zamestnanca
správcu dane, ktorý je povinný o každom nazretí
do spisu vyhotoviť úradný záznam. Na základe žiadosti
daňového subjektu alebo jeho zástupcu je správca dane
povinný vyhotoviť rovnopis, fotokópie, alebo listinnú
podobu elektronického dokumentu a ich zhodu
s originálom na požiadanie daňového subjektu
osvedčiť.

Správa daní
Informácia o podmienkach podania
opravného a dodatočného daňového
priznania
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo
informáciu k podmienkam podania opravného
a dodatočného daňového priznania v zmysle daňového
poriadku.
V rámci informácie sú zhrnuté všeobecné podmienky
stanovené daňovým poriadkom, za ktorých je daňový
subjekt oprávnený, resp. povinný, podať opravné
a dodatočné daňové priznanie. Uvedené podmienky
sa uplatnia iba v prípade, ak procesnoprávne pravidlá
definované v osobitnom predpise upravujúcom vybraný
druh dane neustanovujú inak.
Daňový subjekt je oprávnený podať dodatočné daňové
priznanie napríklad v prípade, ak daň v dodatočnom
daňovom priznaní má byť nižšia, nadmerný odpočet vyšší,
alebo nárok na vrátenie dane vyšší v porovnaní
s podaným riadnym daňovým priznaním. V prípade, ak
je však zistená daňová povinnosť vyššia, daňová strata
nižšia, alebo nadmerný odpočet nižší, je daňový subjekt
povinný podať dodatočné daňové priznanie.

Peter Hennel
phennel@deloittece.com

Ostatné

Zmena zákona o sociálnom poistení
umožní dôchodcom pracujúcim
na dohodu uplatniť si odvodovú
úľavu do výšky 200 EUR
S účinnosťou od 1. júla 2018 si môžu dôchodcovia, pracujúci
na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej
činnosti uplatniť odvodovú úľavu tak, ako bolo doteraz
umožnené iba študentom pri práci na dohodu o brigádnickej
práci študenta. Zmena sa týka dôchodcov poberajúcich:
••

starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok,

••

invalidný dôchodok,

••

výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku
alebo

••

invalidný výsluhový dôchodok.

Dôchodca si podľa zákona určí dohodu, z ktorej nebude platiť
poistné na dôchodkové poistenie z maximálnej sumy príjmu
do 200 EUR v kalendárnom mesiaci. Ak jeho príjem z tejto
dohody presiahne uvedenú hranicu, poistné na dôchodkové
poistenie sa odvedie len zo sumy prevyšujúcej 200 EUR.
Výnimku je potrebné uplatniť prostredníctvom predpísaného
tlačiva oznámenia a čestného vyhlásenia, ktorým dôchodca
informuje zamestnávateľa o uplatnení výnimky na vybranú
dohodu a zároveň vyhlasuje, že si výnimku neuplatňuje na inú
dohodu v tom istom kalendárnom mesiaci.

Dôležitou zmenou je aj uplatnenie odvodovej úľavy
u poberateľa predčasného starobného dôchodku bez toho,
aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu tohto dôchodku.
Zmena zákona umožňuje súčasne uplatniť odvodovú výnimku
a poberať predčasný starobný dôchodok, pričom jeho výplata
sa zastaví, iba ak jeho príjem z určenej dohody presiahne v
kalendárnom roku 2 400 EUR. Výplata sa opätovne obnoví
na začiatku nasledujúceho kalendárneho roka, musí byť
však súčasne splnená aj podmienka, že dôchodca nie je
dôchodkovo poistený z dôvodu výkonu inej zárobkovej
činnosti.
Podmienky pre uplatnenie odvodovej úľavy pre študentov
ostávajú naďalej rovnaké a je možné ju aplikovať iba
pri výkone práce prostredníctvom dohody o brigádnickej práci
študenta s príjmom do 200 EUR v kalendárnom mesiaci
na jednu dohodu.

Zvýšenie sumy životného minima
Od 1. júla 2018 sa mení výška životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu zo 199,48 EUR na 205,07 EUR
mesačne. Táto zmena bude mať vplyv na exekučné zrážky
z dôchodkovej dávky a na vznik nároku na predčasný
starobný dôchodok.
Sociálna poisťovňa bude od júla 2018 väčšine dôchodcov,
ktorým z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, poukazovať

Ostatné
vyššiu sumu dôchodku. Spôsobí to navýšenie minima, ktoré
musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať a ktoré je 100 %
sumy životného minima, čiže od 1. júla 2018 je to 205,07 EUR
mesačne. Základná suma pre každú osobu, ktorej dôchodca
poskytuje výživné, je 50 % životného minima, čiže od 1. júla je
táto suma 102,53 EUR mesačne.

Zvýšenie maximálnej výšky
dávky v nezamestnanosti a dávky
garančného poistenia
V súvislosti so zmenou výšky sumy životného minima
sa od 1. júla 2018 mení aj suma maximálnej výšky
dávky v nezamestnanosti. Aktuálna suma v 31-dňovom
kalendárnom mesiaci je najviac 972,30 EUR oproti 929,50
EUR v predchádzajúcom období a pre 30-dňové mesiace
je maximálna suma dávky 941 EUR oproti 899,60 EUR.
Uvedené zvýšenie sa bude týkať iba dávok priznaných po 30.
júni 2018, keďže príjem počas celého podporného obdobia
je nemenný a je vyčíslený v momente priznania dávky.
Od 1. júla 2018 sa mení aj výška maximálnej dávky
garančného poistenia na sumu 2 862 EUR. V uplynulom roku
predstavovala výška tejto dávky sumu 2 736 EUR,
a teda došlo k jej zvýšeniu o 126 EUR. Nárok na túto dávku
má zamestnanec (alebo dohodár), ktorému platobne
neschopný zamestnávateľ nevyplatil príjem – mzdu,
náhradu mzdy či odstupné. Sociálna poisťovňa môže
uspokojiť takéto nároky zamestnanca najviac za 3 mesiace.
Pri splnení podmienok na vznik nároku sa prizná
a vyplatí (ako jednorazová dávka), o čom pobočka Sociálnej
poisťovne vydá rozhodnutie.

Povinné poistenie SZČO od 1. júla
2018
Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2018 fyzickým
osobám, ktoré za kalendárny rok 2017 dosiahli príjem
z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší
ako 5 472 EUR (čiže mali príjem 5 472,01 EUR a viac). Výška
poistného na sociálne poistenie, ktorá sa určí pre ďalšie
obdobie, závisí od dosiahnutých príjmov uvedených
v daňovom priznaní za rok 2017.
Sociálna poisťovňa mala povinnosť SZČO o vzniku,
pokračovaní alebo zániku povinného poistenia informovať
písomne do 23. júla 2018. Z tohto oznámenia sa SZČO
dozvedela všetky potrebné informácie o platení poistného.
Po prvý raz potom SZČO mali povinnosť zaplatiť poistné
v novo určenej výške do 8. augusta 2018 (za mesiac júl).
Netýka sa to tých SZČO, ktoré podávajú daňové priznanie
v predĺženej lehote – tie dostanú informáciu o poistnom
do 21. októbra a novo určené poistné prvý raz zaplatia
do 8. novembra 2018.

Vyhláška Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky
o podrobnostiach o vykazovaní
preddavkov na poistné na verejné
zdravotné poistenie a o ročnom
zúčtovaní poistného
Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo vyhlášku o vykazovaní
preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie
a o ročnom zúčtovaní poistného. Vyhláškou sa ustanovuje
spôsob vykazovania poistného na verejné zdravotné
poistenie, povinné údaje uvádzané vo výkaze poistného a tiež
spôsob platenia preddavkov na poistné. Vo vyhláške je tiež
ustanovený postup výpočtu ročného zúčtovania poistného
a ďalšie podrobnosti o ročnom zúčtovaní poistného.

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.

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
Maják 2018
Automatizované riešenie pre kontrolu obchodných partnerov
Skúsenosti z daňových kontrol potvrdzujú, že najlepšou obranou pred nevedomým zatiahnutím do daňového
podvodu je včasná a účinná prevencia. Prieskum spoločnosti Deloitte však ukázal, že v tomto smere nie sú
spoločnosti príliš obozretné. Aj preto spoločnosť Deloitte vyvinula vlastnú aplikáciu Maják, ktorá pravidelne
kontroluje verejné registre a vykonáva komplexné testy zadaných dodávateľov a odberateľov.
V prípade potreby, prosím, kontaktujte Jána Skorku na jskorka@deloittece.com.

Ján Skorka
jskorka@deloittece.com

Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku – jeseň 2018 –
http://kalendar.deloitte.sk/
Deloitte DPH akadémia 2018 - 4 moduly – Žilina
4., 5. október a 11., 12 október 2018
Villa Nečas, Pri celulózke 3494, 011 61 Žilina
Registrácia | Bližšie informácie
Deloitte DPH akadémia 2018 - 4 moduly – Košice
18., 19 október a 25., 26. október 2018
Hotel Ambassador, Hlavná 73/101, 040 01 Košice
Registrácia | Bližšie informácie

Plánované webcasty spoločnosti Deloitte na Slovensku – jeseň 2018 –
http://kalendar.deloitte.sk/
Zmeny v IFRS
19. september 2018
Registrácia | Bližšie informácie
GDPR – výzvy a problémy aplikačnej praxe a novinky v oblasti kybernetickej bezpečnosti
3. október 2018
Registrácia | Bližšie informácie
Manažment pohľadávok
24. október 2018
Registrácia | Bližšie informácie
RPA – robotická automatizácia procesov
8. november 2018
Registrácia | Bližšie informácie

Novinky v Deloitte
Globálne HR trendy
21. november 2018
Registrácia | Bližšie informácie
Automatizácia starostlivosti o zákazníka
12. december 2018
Registrácia | Bližšie informácie
Zamestnanec = digitálny ambasádor
23. január 2019
Registrácia | Bližšie informácie

Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs o práve – 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/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

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

Partnerka

Slovenské účtovníctvo a IFRS

Ľubica Dumitrescu
ldumitrescu@deloitteCE.com

Ján Bobocký
jbobocky@deloitteCE.com

DPH a clá

Zdaňovanie spoločností

Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com

Jana Farkašová
jafarkasova@deloitteCE.com

Transferové oceňovanie

Korean Desk

Martin Sabol
msabol@deloitteCE.com

Jin Suk Choi
jinsuchoi@deloittece.com

Zdaňovanie fyzických osôb

Právne oddelenie

Katarína Povecová
kpovecova@deloitteCE.com

Róbert Minachin
rminachin@deloitteCE.com

Jozef Stieranka
jstieranka@deloitteCE.com

Dagmar Yoder
dyoder@deloitteCE.com
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