Priame dane

Informácia k daňovému bonusu
na dieťa študujúce v zahraničí
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
informáciu k možnostiam uplatnenia daňového bonusu
na dieťa študujúce v zahraničí.
Nárok na daňový bonus na dieťa si môže zamestnanec
uplatniť u zamestnávateľa ako daňové zvýhodnenie
podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
pokiaľ ide o nezaopatrené dieťa, t. j. dieťa sústavne sa
pripravujúce na svoje budúce povolanie denným štúdiom
na strednej alebo vysokej škole. Sústavnou prípravou
dieťaťa na povolanie sa rozumie aj štúdium v zahraničí,
ak je svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia
Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR (ďalej
len „Ministerstvo školstva SR“) postavené na úroveň
štúdia na školách v SR, a to v prípade zahraničného štúdia
rozhodnutím o rovnocennosti štúdia so štúdiom v SR.
Nárok na daňový bonus na študujúce dieťa (po 16 r. veku)
si zamestnanec u zamestnávateľa uplatňuje podpisom
v tlačive „Vyhlásenie k uplatneniu nezdaniteľnej časti
na daňovníka a daňového bonusu“ pričom tento nárok
je povinný preukázať príslušnými dokladmi. Vo vyhlásení
uvedie údaje o dieťati a predloží zamestnávateľovi
potvrdenie o návšteve školy – platné na školský/
akademický rok. V prípade ak dieťa študuje v zahraničí,
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zamestnanec je povinný zamestnávateľovi okrem
potvrdenia o štúdiu predložiť aj rozhodnutie
o rovnocennosti štúdia so štúdiom v SR vždy na začiatku
štúdia. Rozhodnutie vydáva Ministerstvo školstva SR –
Stredisko pre uznávanie a vydávanie dokladov
o vzdelaní (SUDV). Rozhodnutie nie je potrebné predložiť
zamestnávateľovi, v prípade ak dieťa študuje na škole
uvedenej na zozname „rovnocenných“ uznaných škôl,
ktoré Ministerstvo školstva SR každoročne uverejňuje
na svojej internetovej stránke www.minedu.sk.
Ak zamestnanec predložil doklad vyhotovený v inom,
ako štátnom jazyku, môže zamestnávateľ požiadať
zamestnanca o poskytnutie prekladu predloženého
dokladu. Ak má zamestnávateľ pochybnosti
o správnosti takto predloženého prekladu, môže
požiadať zamestnanca o predloženie úradne overeného
prekladu aspoň k nahliadnutiu, pričom si môže vyhotoviť
kópiu predloženého originálu dokladu.
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v tejto
informácii uvádza aj praktické príklady uplatnenia
daňového bonusu. Daňový bonus sa vzťahuje aj
na obdobie prázdnin, program Erasmus (v prípade
rovnocennosti) a v prípade, ak je dieťa v rámci mobility
medzi vysokými školami študentom na viacerých
školách.

Priame dane
Opatrenie, ktorým sa ustanovujú
vzory tlačív daňových priznaní
Ministerstvo Financií SR predložilo návrh opatrenia
podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových
priznaní. Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov
fyzickej osoby typ B (príjmy podľa § 5 – 8 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ďalej len „ZDP“) podľa
opatrenia platného do 31. decembra 2017 sa použije
pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým
posledný deň lehoty na podanie daňového priznania
uplynul najneskôr 31. decembra 2017.

••

Vzor tlačiva daňového priznania k dani
z príjmov fyzickej osoby typ B (pre príjmy podľa
§5 – 8 ZDP) obsahuje tieto zmeny:

••

Do výpočtu čiastkového základu dane z príjmov
zo závislej činnosti sa zahŕňajú aj príjmy podľa
§ 5 ods. 7 písm. k – t. j. nepeňažné plnenie
formou produktov vlastnej výroby nad 200
EUR poskytnuté od zamestnávateľa, ktorého
predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba.

••

Do zníženia základu dane o nezdaniteľné časti
nebude možné uviesť preukázateľne zaplatené
dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové
sporenie (§ 11 ods. 8 ZDP), keďže uvedenú
nezdaniteľnú časť základu dane bolo možné
uplatniť do 31. decembra 2016.

Pribudla príloha č. 2 – Podiely na zisku (dividendy)
a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu
dane podľa § 51e) ZDP.
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Účtovníctvo

Schvaľovanie IFRS v Európskej únii

zmluvných povinností na plnenie, zmocniteľ versus
zmocnenec a licencovania. Zároveň boli poskytnuté
dve ďalšie praktické zjednodušenia pri prechode
na IFRS 15. Tieto vyjasnenia boli zverejnené
v Úradnom vestníku EÚ (Official Journal of the
European Union) dňa 9. novembra 2017. Vyjasnenia
IFRS 15 sú účinné pre ročné účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr,
s možnosťou skoršieho uplatnenia. IFRS 15 sa má
uplatňovať retrospektívne.

Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo
(EFRAG) dňa 10. novembra 2017 aktualizovala správu,
v ktorej sa uvádza stav schvaľovania IFRS, t. j.
štandardov, interpretácií a ich dodatkov.
1.

2.
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Dňa 31. októbra 2017 Európska komisia schválila
na použitie v Európskej únii nový štandard IFRS 16 –
Lízingy. Tento štandard poskytuje komplexný model
pre identifikáciu lízingových zmlúv a ich vykázanie
v účtovnej závierke prenajímateľa a nájomcu.
Významná zmena nastane v účtovníctve nájomcu,
ktorý skoro všetky prenájmy vykáže v súvahe.
Tento štandard nahrádza IAS 17 – Lízingy, IFRIC
4 – Určovanie, či je súčasťou zmluvy lízing, SIC 15 –
Operatívny lízing – stimuly a SIC 27 – Vyhodnocovanie
podstaty transakcií zahŕňajúcich právnu formu
lízingu. Tento štandard bol zverejnený v Úradnom
vestníku EÚ (Official Journal of the European Union)
dňa 9. novembra 2017. IFRS 16 je účinný pre ročné
účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2019 alebo
neskôr, s možnosťou skoršieho uplatnenia. IFRS 16
sa má uplatňovať retrospektívne.
Dňa 31. októbra 2017 Európska komisia schválila
na použitie v Európskej únii Vyjasnenia IFRS 15 –
Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi. Cieľom je vyjasniť
niektoré požiadavky IFRS 15 týkajúce sa identifikácie

3.

Dňa 3. novembra 2017 Európska komisia schválila
na použitie v Európskej únii Dodatky k IFRS 4 –
Poistné zmluvy: Použitie IFRS 9 spolu s IFRS 4.
Cieľom je vysporiadať sa s rozdielnym dátumom
účinnosti štandardu IFRS 9 – Finančné nástroje a FRS
17 – Poistné zmluvy. Tieto dodatky boli zverejnené
v Úradnom vestníku EÚ (Official Journal of the
European Union) dňa 9. novembra 2017. Dodatky
k IFRS 4 sú účinné pre ročné účtovné obdobia
začínajúce 1. januára 2018.

4.

Dňa 6. novembra 2017 Európska komisia schválila
na použitie v Európskej únii Dodatky k IAS 12 –
Dane z príjmov: Vykázanie odložených daňových
pohľadávok z nerealizovaných strát. Cieľom je
upresniť, ako účtovať o odložených daňových
pohľadávkach z nerealizovaných strát pri dlhových
nástrojoch (majetku) oceňovaných reálnou

Účtovníctvo
hodnotou. Dodatky boli zverejnené v Úradnom
vestníku EÚ (Official Journal of the European Union)
dňa 9. novembra 2017. Dodatky k IAS 12 sú účinné
pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa
1. januára 2017 alebo neskôr, s možnosťou
skoršieho uplatnenia. Dodatky k IAS 12 sa majú
uplatňovať retrospektívne.
5.

Dňa 6. novembra 2017 Európska komisia schválila
na použitie v Európskej únii Dodatky k IAS 7 – Výkaz
peňažných tokov: Iniciatíva pre zverejňovanie
informácií. Cieľom je zlepšiť informácie o finančnej
činnosti účtovnej jednotky poskytované používateľom
účtovnej závierky. Dodatky boli zverejnené
v Úradnom vestníku EÚ (Official Journal of the
European Union) dňa 9. novembra 2017. Dodatky
k IAS 7 sú účinné pre ročné účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára 2017 alebo neskôr,
s možnosťou skoršieho uplatnenia. Dodatky k IAS 7
sa majú uplatňovať prospektívne.

Slovenské znenie štandardu nájdete kliknutím
na túto stránku http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/SK/TXT/
PDF/?uri=OJ:L:2017:291:FULL&from=SK

Kontrolný dotazník o súlade s IFRS,
prezentácii a zverejneniach podľa
IFRS 2017
Globálne oddelenie IFRS spoločnosti Deloitte vydalo
aktualizovanú verziu kontrolných dotazníkov
pre kontrolu správnosti zostavenia ročnej alebo
priebežnej účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS.
Cieľom týchto kontrolných dotazníkov je pomôcť
zostavovateľom účtovnej závierky skontrolovať
súlad použitých účtovných politík a postupov s IFRS,
skontrolovať prezentáciu v účtovnej závierke a taktiež
kompletnosť zverejnených informácií v poznámkach
k finančným výkazom. V tomto dotazníku sú zhrnuté
požiadavky uvedené v štandardoch a interpretáciách,
ktoré boli vydané k 30. aprílu 2017.
Pri jednotlivých položkách v dotazníku sa uvádzajú
odkazy na príslušné časti štandardov a interpretácií
IFRS. Dotazník je vo formáte MS Excel a je pripravený
tak, aby sa v ňom mohla zaznamenať kontrola účtovnej
závierky; pri každej požiadavke na účtovanie, vykazovanie
a zverejnenie informácií obsahuje kolónku Áno/Nie/
Neaplikovateľné.
Dotazníky v anglickom jazyku sú k dispozícii na našej
stránke www.iasplus.com pod týmito odkazmi: IFRS
compliance, presentation and disclosure checklist
a IAS 34 compliance checklist.
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IFRS do vrecka 2017 v anglickom
jazyku
Spoločnosť Deloitte zverejnila 16. vydanie obľúbenej
publikácie IFRS do vrecka (IFRS in your pocket), ktorá
poskytuje informácie o aktuálnom vývoji Medzinárodných
štandardov finančného výkazníctva (IFRS) až do 31. júla
2017.
Sprievodca poskytuje na 116 stranách informácie o:

••

organizácii IASB – jej štruktúre, členoch, pracovných
postupoch, kontaktných informáciách a histórii,

••

použití IFRS vo svete, vrátane aktuálnych informácií
o Európe, Spojených štátoch amerických, Kanade
a iných krajinách amerického kontinentu, Ázie
a Tichomoria,

••

aktuálnom vydaní štandardov a interpretácií – tie,
ktoré sú účinné alebo tie, ktoré sa môžu prijať pred
dátumom ich účinnosti,

••

zhrnutí existujúcich štandardov a súvisiacich
interpretácií, Koncepčného rámca finančného
výkazníctva a Úvodu k IFRS,

••
••

projektoch IASB a aktívnych témach výskumu,

••

ďalšie užitočné informácie súvisiace s IASB.

aktuálnych témach na programe Výboru pre IFRS
interpretácie, a

Interaktívnu publikáciu IFRS in your pocket 2017
v anglickom jazyku si môžete stiahnuť zadarmo
kliknutím na tento odkaz: ifrs-in-your-pocket/2017.

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloittece.com

Ostatné

Novela zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok)
Zákon bol vyhlásený v zbierke zákonov a nadobúda
účinnosť od 1. januára 2018. Medzi najvýznamnejšie zmeny
patrí: úprava inštitútu daňového tajomstva, index daňovej
spoľahlivosti, zavedenie súhrnného protokolu a zníženie
ceny žiadosti o vydanie záväzných stanovísk. Celé znenie
novely zákona je uverejnené na uvedenom odkaze.
Novele zákona o správe daní sme sa podrobnejšie
venovali v dokumente Deloitte News Júl - August 2017
na strane 19, ktorý je dostupný na uvedenej internetovej
adrese.

Q&A pre subjekty, ktoré komunikujú
s finančnou správou elektronicky
Finančná správa SR vydala informáciu, v ktorej sa
sumarizujú často kladené otázky daňových subjektov
týkajúce sa napríklad kvalifikovaného elektronického
podpisu, eID karty, elektronického podávania
a doručovania, krokov v prípade zabudnutého hesla
na komunikáciu atď.
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Sumár často kladených otázok subjektov, ktoré
komunikujú s finančnou správou, môžete nájsť
prostredníctvom tohto odkazu.

OECD vydala dodatočné doplňujúce
usmernenie ohľadom správ podľa
jednotlivých krajín (CbC report)
Organizácia OECD aktualizovala na svojich webových
stránkach správu o stave implementácie pravidiel
týkajúcich sa správ podľa jednotlivých štátov naprieč
jurisdikciami.
Od októbra 2017 je v platnosti už viac ako 1 000
bilaterálnych výmenných vzťahov medzi viac ako 40
jurisdikciami, ktoré sa zaviazali vymieňať správy CbC,
pričom prvé výmeny by sa mali uskutočniť už v roku
2018.
OECD zverejňuje pravidelné aktualizácie o výmenných
vzťahoch s cieľom poskytnúť prehľadnosť nadnárodným
skupinám a daňovým správam.

Ostatné
Všetky bilaterálne vzťahy týkajúce sa automatickej
výmeny CbC správ medzi daňovými úradmi, ktoré sú
v súčasnosti uzatvorené, možno nájsť po prekliknutí
na uvedený odkaz.
Bližšie informácie o správach podľa jednotlivých krajín
možno nájsť po prekliknutí na uvedené odkazy:
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•

Deloitte News máj 2017,

•

Deloitte News august 2017.

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
Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku – December 2017
(http://kalendar.deloitte.sk/)
•• Sadzobné zaraďovanie tovaru na účely colného konania a Intrastatu – Bratislava
5. december 2017
Bratislava, Einstainova 23, Digital Park II.
Zaregistrujte sa

••

Pôvod tovaru vo vzťahu k dovozu a vývozu – Bratislava
7. december 2017
Bratislava, Einstainova 23, Digital Park II.
Zaregistrujte sa

••

Excel akadémia – Bratislava
11. december 2017
Bratislava, Einstainova 23, Digital Park II.
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
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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

Partnerka

Slovenské účtovníctvo a IFRS

Ľubica Dumitrescu
ldumitrescu@deloitteCE.com

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloitteCE.com

Zdaňovanie fyzických osôb

Zdaňovanie spoločností

Mariana Ježíková
mjezikova@deloitteCE.com

Jana Farkašová
jafarkasova@deloitteCE.com

DPH a clá

Korean Desk

Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com

Jin Suk Choi
jinsuchoi@deloittece.com

Transferové oceňovanie

Právne oddelenie

Martin Sabol
msabol@deloitteCE.com

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@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
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