Nepriame dane

Vládny návrh zákona, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon o dani
z pridanej hodnoty
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo návrh
zákona, ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2018 mení
a dopĺňa zákon o DPH. O návrhu zákona v súčasnosti
rokujú výbory Národnej rady SR, následne bude novela
zákona o DPH prerokovaná v druhom čítaní.
V porovnaní s pôvodným návrhom zákona, v súvislosti
s ktorým bolo začiatkom júna 2017 ukončené medzirezortné
pripomienkové konanie, bol návrh zákona upravený, pričom
medzi najdôležitejšie zmeny patrí vypustenie ustanovenia
týkajúceho sa vrátenia časti nadmerného odpočtu
na základe údajov z kontrolného výkazu ešte
pred začatím daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti
nároku na vrátenie nadmerného odpočtu a doplnenie
nového ustanovenia, podľa ktorého bude mať zahraničná
osoba možnosť dať sa zastúpiť daňovým zástupcom
nielen pri dovoze tovaru, ale aj v prípade, ak nadobúda
v tuzemsku tovar z iného členského štátu EÚ (§ 11 zákona
o DPH) na účely jeho dodania do iných členských štátov EÚ
(s oslobodením od DPH podľa § 43 zákona o DPH), vývozu
(s oslobodením od DPH podľa § 47 zákona o DPH) alebo
dodania formou zásielkového predaja za predpokladu, že
miesto dodania je v inom členskom štáte EÚ.

Október 2017, Deloitte na Slovensku

Usmernenie k uplatňovaniu
oslobodenia od dane pri vývoze
služieb podľa § 47 ods. 6 zákona
o DPH
V nadväznosti na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci
C-288/16 z 29. júna 2017 zverejnilo Finančné riaditeľstvo
metodické usmernenie týkajúce sa uplatňovania
oslobodenia od DPH v prípade poskytnutia služieb
spojených s vývozom alebo dovozom tovaru (§ 47 ods. 6
zákona o DPH).
V zmysle uvedeného rozhodnutia SD EÚ si uplatnenie
oslobodenia od DPH pri službách spojených s vývozom
alebo dovozom tovaru vyžaduje existenciu priameho
právneho vzťahu, akým je recipročný obchodný vzťah
medzi poskytovateľom služieb a odosielateľom alebo
príjemcom dotknutých tovarov, t. j. služby musia byť
poskytnuté priamo vývozcovi, dovozcovi alebo príjemcovi
tovarov. Doterajší výklad ustanovenia § 47 ods. 6
zákona o DPH nie je v súlade s uvedeným rozhodnutím
SD EÚ a finančná správa bude akceptovať uplatnenie
postupu podľa doterajšieho výkladu, ak služby vrátane
prepravných a s nimi súvisiacich doplnkových služieb,
ktoré sú spojené s vývozom alebo dovozom tovaru, budú
dodané pred 1. 11. 2017.
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Informácia k overovaniu
identifikačných čísiel pre DPH
pridelených v členských štátoch EÚ

s prijatými rekonštrukčnými prácami, keďže
pri rekonštrukcii čerpacej stanice odpadových vôd
spoločnosťou Iberdrola išlo o bezodplatné poskytnutie
služby v prospech obce.

Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo na svojej webovej
stránke informáciu, ktorá sa týka overovania platnosti
IČ DPH odberateľa v rámci EÚ na účely uplatnenia
oslobodenia od DPH pri intrakomunitárnych dodávkach
tovaru do iných členských štátov EÚ (§ 43 zákona o DPH),
či určenia miesta dodania služby poskytovanej podľa
základného pravidla (§ 15 zákona o DPH).

SD EÚ sa zaoberal otázkou, či zdaniteľná osoba má právo
na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe za prijaté služby
spočívajúce vo výstavbe alebo rekonštrukcii nehnuteľnosti,
ktorej majiteľom je tretia osoba, ktorá nadobudne výsledok
týchto poskytnutých služieb bezodplatne a využíva
ich spoločne so zdaniteľnou osobou v rámci svojej
hospodárskej činnosti.

Platitelia si môžu platnosť IČ DPH pridelených
v členských štátoch EÚ overiť prostredníctvom
Finančného riaditeľstva SR (telefonicky, e-mailom alebo
písomne) alebo na portáli Európskej komisie. V prípade,
ak daňové subjekty žiadajú Finančné riaditeľstvo SR
o overenie IČ DPH zahraničnej osoby písomnou formou,
táto žiadosť podlieha správnemu poplatku.

SD EÚ na úvod pripomenul, že v zmysle práva EÚ
je zdaniteľná osoba, ktorá koná ako taká v čase
nadobudnutia tovaru alebo služby, oprávnená
na odpočítanie DPH splatnej alebo zaplatenej za uvedený
tovar alebo službu za predpokladu, že tento tovar alebo
službu použije na účely svojich zdaniteľných plnení.

Súdny dvor Európskej únie v oblasti
DPH
C‑132/16 – Iberdrola Inmobiliaria Real
Estate Investments EOOD proti bulharskému
riaditeľstvu pre opravné prostriedky v daňovej
oblasti a v oblasti sociálneho zabezpečenia
– Odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe –
Určenie bezprostrednej a priamej súvislosti
s hospodárskou činnosťou zdaniteľnej osoby
Spoločnosť Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments
EOOD (ďalej len „Iberdrola“) je súkromný investor, ktorý
kúpil niekoľko pozemkov v letovisku nachádzajúcom sa
na území bulharskej obce Carevo na výstavbu
apartmánov určených na sezónne bývanie.
Na to, aby bolo možné napojiť letovisko a zároveň aj
nehnuteľnosti, ktoré spoločnosť Iberdrola plánovala
na uvedených pozemkoch vybudovať, na existujúcu
komunálnu infraštruktúru odpadových vôd, bola v zmysle
znaleckého posudku nevyhnutná rekonštrukcia čerpacej
stanice odpadových vôd. Spoločnosť Iberdrola preto
uzatvorila s obcou Carevo zmluvu, v ktorej sa zaviazala
zrekonštruovať čerpaciu stanicu odpadových vôd
na vlastné náklady, pričom samotné rekonštrukčné práce
realizovala na základe objednávky spoločnosti Iberdrola
tretia osoba.
Príslušné daňové orgány sa domnievali, že spoločnosť
Iberdrola nie je v zmysle vnútroštátnej právnej úpravy
oprávnená odpočítať si DPH zaplatenú v súvislosti

V zmysle ustálenej judikatúry SD EÚ je existencia priamej
a bezprostrednej súvislosti medzi konkrétnym plnením
na vstupe a jedným alebo viacerými plneniami na výstupe
v zásade potrebná na priznanie práva na odpočítanie
DPH zaplatenej na vstupe zdaniteľnou osobou a tiež
na určenie rozsahu takéhoto práva. Priznanie práva
na odpočítanie DPH je však prípustné aj vtedy, ak takáto
priama a bezprostredná súvislosť neexistuje, ak náklady
na predmetné služby tvoria súčasť všeobecných nákladov
zdaniteľnej osoby a sú ako také podstatnými prvkami
tvoriacimi cenu tovarov alebo služieb, ktoré zdaniteľná
osoba poskytuje. Z judikatúry SD EÚ ďalej vyplýva, že
v rámci uplatňovania kritéria priamej súvislosti prináleží
vnútroštátnym daňovým orgánom a súdom zohľadniť
všetky okolnosti, za ktorých došlo k predmetným
plneniam, a prihliadať iba na plnenia, ktoré objektívne
súvisia so zdaniteľnou činnosťou zdaniteľnej osoby.
V tejto súvislosti SD EÚ konštatoval, že na základe
preukázaných skutočností bola rekonštrukcia čerpacej
stanice odpadových vôd nevyhnutná
na to, aby spoločnosť Iberdrola bola schopná pripojiť
nehnuteľnosti, ktoré plánovala vybudovať, na uvedenú
čerpaciu stanicu, a teda bez uvedenej rekonštrukcie by
nebolo možné realizovať projekt výstavby nehnuteľností
a spoločnosť Iberdrola by tak nemohla uskutočňovať
svoju hospodársku činnosť. Skutočnosť, že obec Carevo
má tiež prospech z uvedenej rekonštrukcie, nemôže
byť dôvodom na zamietnutie práva na odpočítanie
DPH spoločnosti Iberdrola, ak sa preukáže priama
a bezprostredná súvislosť medzi rekonštrukciou
čerpacej stanice odpadových vôd a zdaniteľnými
plneniami na výstupe, ktoré uskutoční spoločnosť
Iberdrola, čo však prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.

Nepriame dane
Vnútroštátnemu súdu prináleží zároveň preskúmať, či
sa služba rekonštrukcie obmedzovala iba na to, čo bolo
nevyhnutné na zabezpečenie pripojenia nehnuteľností
postavených spoločnosťou Iberdrola k čerpacej stanici
odpadových vôd, alebo či táto služba išla nad rámec
toho, čo bolo nevyhnutné na uvedený účel. V prípade,
ak by prijaté rekonštrukčné práce išli nad rámec toho,
čo si vyžadovali nehnuteľnosti postavené spoločnosťou
Iberdrola, existencia priamej a bezprostrednej súvislosti
by bola čiastočne narušená a právo na odpočítanie DPH
by sa mohlo spoločnosti Iberdrola priznať len v súvislosti
s DPH zaplatenou na vstupe, ktorá zaťažila tú časť
výdavkov na rekonštrukciu čerpacej stanice odpadových
vôd, ktorá je objektívne nevyhnutná na to, aby Iberdrola
mohla uskutočňovať svoje zdaniteľné plnenia.
SD EÚ rozhodol, že zdaniteľná osoba má právo
na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe za prijaté
služby spočívajúce vo výstavbe alebo rekonštrukcii
nehnuteľnosti, ktorej majiteľom je tretia osoba, ktorá
nadobudne výsledok týchto poskytnutých služieb
bezodplatne a využíva ich spolu so zdaniteľnou osobou
na účely svojej hospodárskej činnosti za predpokladu, že
tieto služby nejdú nad rámec toho, čo je potrebné
na to, aby zdaniteľná osoba uskutočnila svoje zdaniteľné
plnenia na výstupe a náklady na tieto služby sú zahrnuté
do ceny týchto plnení.

C‑605/15 – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie S.A. w Warszawie proti poľskému
ministrovi financií – Oslobodenie od DPH
pri službách poskytovaných členom –
Uplatniteľnosť v oblasti poisťovníctva
Spoločnosť Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
S.A. w Warszawie (ďalej len „Aviva“) je súčasťou skupiny
Aviva, ktorá pôsobí v Európe v oblasti poisťovacích
služieb a služieb dôchodkového zabezpečenia. Medzi
hlavné činnosti skupiny Aviva patrí vytváranie dlhodobých
programov sporenia, spravovanie fondov a poistenie.
Skupina Aviva zvažuje vo viacerých členských štátoch
vytvoriť tzv. shared service centrá, ktoré by poskytovali
služby priamo potrebné na to, aby subjekty patriace
do tejto skupiny vykonávali poisťovaciu činnosť. Ide najmä
o služby v oblasti ľudských zdrojov, finančné a účtovné
služby, služby v oblasti IT, administratívne služby,
zákaznícke služby, ako aj služby súvisiace s vývojom
nových produktov.
Aviva plánuje vytvoriť Európske zoskupenie
hospodárskych záujmov (ďalej len „EZHZ“), ktoré nebude
v rámci svojej činnosti dosahovať zisk, a ktorého členmi
budú výlučne spoločnosti patriace do skupiny Aviva

vykonávajúce hospodársku činnosť v oblasti poisťovníctva,
medzi ktoré patrí aj Aviva. V tejto súvislosti sa spoločnosť
Aviva obrátila na poľského ministra financií so žiadosťou
o potvrdenie, že sa v danom prípade uplatní oslobodenie
na nezávislú skupinu osôb (ďalej „NSO“) a činnosť EZHZ
tak bude v Poľsku oslobodená od DPH. Minister financií
sa domnieval, že uplatnenie oslobodenia od DPH nie je
možné, nakoľko nie je splnená podmienka, že uvedené
oslobodenie od DPH nesmie narušovať hospodársku
súťaž.
Vnútroštátny súd sa obrátil na SD EÚ s otázkou, či
vnútroštátna právna úprava týkajúca sa oslobodenia
(NSO) od DPH je v súlade s právom EÚ, ako aj
so zásadami efektivity, právnej istoty či legitímnej dôvery.
Zároveň vnútroštátny súd zaujímalo, ktoré kritériá je
potrebné posudzovať vo vzťahu k splneniu podmienky
narušenia hospodárskej súťaže, a či je v tejto súvislosti
relevantné, že NSO poskytuje služby členom, ktorí
podliehajú právnym predpisom rôznych členských štátov.
SD EÚ uviedol, že mu prináleží poskytnúť vnútroštátnemu
súdu všetky aspekty výkladu práva EÚ, ktoré môžu byť
užitočné pre rozhodnutie v predmetnej veci bez ohľadu
na to, či sa vnútroštátny súd na ne odvolával v znení
svojej otázky. Vnútroštátnemu súdu je preto potrebné
poskytnúť výklad aj v súvislosti s otázkou, či je možné
v zmysle práva EÚ uplatniť oslobodenie od DPH
na služby poskytované NSO, ktorej členovia vykonávajú
hospodársku činnosť v oblasti poisťovníctva, pričom
tieto služby sú priamo potrebné na uskutočňovanie tejto
hospodárskej činnosti.
SD EÚ uviedol, že znenie príslušného ustanovenia práva
EÚ (článok 132 ods. 1) písm. f) smernice Rady 2006/112/
ES) priamo nevylučuje možnosť, že oslobodenie
od DPH by sa mohlo uplatniť aj na NSO, ktorej členovia
vykonávajú hospodársku činnosť v oblasti poisťovníctva,
keďže samotné poisťovacie činnosti sú v zmysle práva
EÚ oslobodené od DPH. V zmysle ustálenej judikatúry
SD EÚ je však potrebné zohľadniť nielen znenie tohto
ustanovenia, ale tiež jeho kontext a ciele sledované
danou právnou úpravou.
SD EÚ konštatoval, že zo všeobecnej systematiky
smernice Rady 2006/112/ES vyplýva, že oslobodenie
od DPH upravené v článku 132 ods. 1 písm. f) smernice
Rady 2006/112/ES sa neuplatňuje na poisťovacie
a zaisťovacie transakcie.
Pokiaľ ide o ciele danej právnej úpravy, tie spočívajú
v oslobodení určitých činností vo verejnom záujme, aby
sa uľahčil prístup k určitým službám či tovarom tým, že sa
zamedzí dodatočným nákladom, ktoré by vznikali, ak by
podliehali DPH.
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Navyše, ustanovenia práva EÚ týkajúce sa oslobodenia
od DPH je potrebné vykladať reštriktívne, a preto sa
oslobodenie od DPH upravené v článku 132 ods.
1 písm. f) smernice Rady 2006/112/ES nemôže vzťahovať
na poskytovanie služieb, ktoré priamo neprispievajú
k uskutočňovaniu činností vo verejnom záujme
uvedených v tomto článku 132 smernice Rady 2006/112/
ES, ale prispievajú k uskutočňovaniu iných činností, ktoré
sú oslobodené od DPH v zmysle iných ustanovení práva
EÚ.
SD EÚ rozhodol, že oslobodenie od DPH sa vzťahuje iba
na nezávislé skupiny osôb, ktorých členovia uskutočňujú
činnosť vo verejnom záujme, a preto na služby
poskytnuté zo strany nezávislých skupín osôb, ktorých
členovia vykonávajú hospodársku činnosť v oblasti
poisťovníctva, ktorá nepredstavuje takúto činnosť
vo verejnom záujme, nie je možné uplatniť oslobodenie
od DPH.
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Ostatné

Informácia o nemocenskom poistení
v prípade študentov
Študenti vo všeobecnosti nemajú nárok na nemocenskú
dávku, pretože v čase štúdia nie sú nemocensky poistení.
Existencia nemocenského poistenia je totiž základnou
podmienkou vzniku nároku na túto dávku. Výnimkou
sú študenti, ktorí sú v pracovnom pomere alebo majú
uzatvorenú dohodu s pravidelným príjmom (okrem
dohody o brigádnickej práci študentov), majú postavenie
samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO), ktorá je
povinne nemocensky poistená, prípadne sa prihlásili
na dobrovoľné poistenie a sami si platia poistné
do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie ako
dobrovoľne poistená osoba.
Ak študent, ktorý je zamestnaný na pracovnú zmluvu,
na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu
o pracovnej činnosti (vždy s pravidelným príjmom),
ochorie a vznikne mu tak dočasná pracovná neschopnosť,
má nárok na nemocenskú dávku. Nárok má aj v prípade,
ak mu dočasná pracovná neschopnosť vznikne krátko
po začiatku poistenia (napr. aj na druhý deň).

Opatrenie Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
o úprave dôchodkového veku
a referenčného veku
Dôchodkový vek sa zvyšuje o 63 dní. Dôchodkový
vek na kalendárny rok 2018 je 62 rokov a 139 dní.
Referenčný vek na kalendárny rok 2018 je
62 rokov. Toto opatrenie nadobúda účinnosť
1. januára 2018.

Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com
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Analýza dát DPH
taxCube™ je špecializovaný program vyvinutý
spoločnosťou Deloitte, ktorý umožňuje výrazné
zefektívnenie procesu prípravy riadnych aj dodatočných
daňových priznaní k DPH, kontrolných výkazov
a súhrnných výkazov. taxCube™ zjednodušuje
a automatizuje proces prípravy DPH výkazov, znižuje
náklady aj riziko chybovosti a skráti dobu ich prípravy
z dní na hodiny.
taxCube™ vykonáva široké spektrum kontrol
importovaných údajov. taxCube™ rešpektuje Vami
používané IT prostredie, účtovné postupy a metodiku
(použitie menových kurzov, uplatňovanie dobropisov,
nastavenie daňových kódov a pod.). Individuálne
nastavenie programu „šité na mieru“ spoločnosti
vykonajú odborníci z Deloitte.
Prostredie na prípravu výkazov DPH v taxCube™ je
užívateľsky prístupné, prehľadné a jednoduché.
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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••

Excel akadémia – Bratislava
14. november 2017
Bratislava, Einstainova 23, Digital Park II.
Zaregistrujte sa

••

Excel akadémia – Košice
16. november 2017
Telegrafia a.s., Lomená 1655/1, Košice
Zistite viac | Zaregistrujte sa

••

DPPO akadémia 2017 – Košice
30. november 2017
Hotel Ambassador, Košice
Zistite viac | Zaregistrujte sa
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Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
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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
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.
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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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