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Medzirezortné pripomienkové
konanie k novele zákona o DPH
Dňa 2. júna 2017 bolo ukončené medzirezortné
pripomienkové konanie k návrhu novely zákona o DPH,
ktorá má nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2018.
Medzi najdôležitejšie navrhované zmeny patria:
•

Rozšírenie uplatňovania osobitnej úpravy
zdaňovania prirážky pri poskytnutí služieb
cestovného ruchu aj na prípady, ak je príjemcom
služieb podnikateľ, ktorý kupuje balík služieb
cestovného ruchu na účely svojho
podnikania.

•

Vrátenie časti nadmerného odpočtu na základe
údajov z kontrolného výkazu ešte pred začatím
daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku
na vrátenie nadmerného odpočtu, v rámci ktorej by
sa následne daňový úrad zameral prevažne
na sporné faktúry.

•

Zrušenie limitu – základu dane na faktúre vo
výške 5 000 EUR pri vybraných poľnohospodárskych
plodinách a kovoch, pri ktorých sa v súlade s § 69
ods. 12 zákona o DPH uplatňuje prenos daňovej
povinnosti na príjemcu.
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•

Povinnosť úpravy odpočítanej DPH aj
pri inžinierskych stavbách, resp. stavbách iných ako
sú budovy, ak dôjde k zmene účelu použitia stavby
v rámci 20-ročného obdobia stanoveného na úpravu
odpočítanej dane.

•

Možnosť vyhotovenia súhrnnej faktúry za nájom
a dodávky elektriny, plynu, vody a tepla za obdobie
12 kalendárnych mesiacov aj v prípade, ak je
príjemcom zahraničná zdaniteľná osoba.

Súdny dvor Európskej únie v oblasti
DPH
C‑33/16 – A Oy za účasti Veronsaajien
oikeudenvalvontayksikkö – Oslobodenie
od dane - Poskytovanie služieb potrebných
pre priame potreby plavidiel používaných
na plavbu na otvorenom mori a ich náklad
Spoločnosť A Oy (ďalej len „spoločnosť“) vykonáva
svoju obchodnú činnosť v prístavoch, kde sa zaoberá
poskytovaním služieb nakládky a vykládky plavidiel, ako aj
poskytovaním skladovacích či špedičných služieb.
Spoločnosť v rámci svojej činnosti poskytuje
sprostredkovane služby naloženia a vyloženia nákladu
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plavidiel používaných na plavbu na otvorenom
mori a vykonávajúcich obchodnú činnosť (ďalej aj
„prekládkové služby“), ktoré sú v skutočnosti poskytované
subdodávateľom, avšak fakturované spoločnosti, ktorá
ich ďalej re-fakturuje zákazníkovi, ktorým môže byť
v závislosti od konkrétneho prípadu držiteľ nákladu
(vývozca alebo dovozca), odosielateľ nákladu, špedičná
spoločnosť či vlastník plavidla.
Ústredná daňová komisia vo Fínsku uviedla, že
uvedené prekládkové služby nie je možné považovať
za služby oslobodené od DPH, a to z dôvodu, že
služby poskytované plavidlám medzinárodnej
dopravy alebo ich nákladu môžu byť oslobodené
od DPH iba v prípade, ak sa uskutočňujú v konečnom
štádiu obchodovania s predmetnými službami.
Spoločnosť sa naopak domnievala, že toto je
v rozpore s legislatívou EÚ, keďže uvedené služby
priamo súvisia s potrebami plavidla a jeho nákladu,
a preto by mali byť oslobodené od DPH.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či služby nakládky a vykládky
plavidla, ako sú vo veci samej, možno považovať za služby
určené pre priame potreby nákladu námorných plavidiel
a rovnako aj otázkou, či na účely oslobodenia od DPH je
rozhodujúce, v ktorom štádiu obchodného reťazca a akej
osobe sú tieto služby poskytnuté.
SD EÚ uviedol, že príslušné ustanovenie legislatívy EÚ,
ktoré sa na daný prípad poskytovania služieb vzťahuje,
neupresňuje ako vykladať pojem „priame potreby plavidla
a jeho nákladu“ a ani neodkazuje na konkrétne štádium
obchodného reťazca alebo osobu, ktorej sa majú tieto
služby fakturovať. Vzhľadom na uvedené je preto potrebné
prihliadnuť na kontext a sledovaný cieľ daného ustanovenia.
V tejto súvislosti SD EÚ konštatoval, že prekládkové služby
sú považované za služby priamo späté s potrebami
plavidla a jeho nákladu, ak existuje spojenie medzi
poskytnutím týchto služieb a prevádzkou predmetného
plavidla. SD EÚ uviedol, že na to, aby náklad mohol byť
prepravený a aby plavidlo mohlo byť prevádzkované, je
potrebné, aby bol uvedený náklad naložený na palubu
tohto plavidla a následne vyložený v prístave určenia.
Vzhľadom na uvedené, prekládkové služby sú nevyhnutné
na prevádzkovanie plavidla, a preto sa považujú
za zodpovedajúce priamym potrebám nákladu plavidla.
SD EÚ ďalej konštatoval, že uplatnenie oslobodenia
od DPH iba na plnenia, ku ktorým dochádza v konečnom
štádiu obchodovania s predmetnou službou s odvolaním
sa na judikatúru SD EÚ sa nemôže vzťahovať
na poskytované prekládkové služby, ako sú vo veci samej,
keďže uvedené služby nie je možné zneužiť na iný ako ich
pôvodný účel, ktorý je zrejmý hneď, ako sa poskytnutie
služby dohodne.

Napokon, v súvislosti s poskytovaním služieb nakládky
a vykládky nákladu pre držiteľov nákladu SD EÚ uviedol,
že tieto plnenia je možné oslobodiť od DPH
pod podmienkou, že sú súčasťou obchodného reťazca,
v ktorom k predmetnému poskytnutiu služieb
dochádza.
SD EÚ rozhodol, že služby nakládky alebo vykládky
plavidla sa majú považovať za služby vykonané
pre priamu potrebu nákladu plavidiel. SD EÚ ďalej
rozhodol, že oslobodenie od DPH sa vzťahuje nielen
na plnenia týkajúce sa nakládky alebo vykládky plavidla,
ku ktorým dochádza v konečnom štádiu obchodovania
s takou službou, ale aj na plnenia vykonávané v skoršom
štádiu, ako je plnenie poskytované subdodávateľom
subjektu, ktorý ho ďalej re-fakturuje špedičnej spoločnosti
alebo prepravcovi. Oslobodenie od DPH sa vzťahuje aj
na služby nakládky a vykládky poskytované držiteľovi
tohto nákladu, ako je jeho vývozca alebo dovozca.

C‑217/15 a C-350/15 – Massimo Orsi a Luciano
Baldetti – Charta základných práv EÚ – správna
sankcia a trestná sankcia za rovnaký skutok
nezaplatenia DPH
Massimo Orsi, ktorý zastával funkciu štatutárneho
zástupcu spoločnosti S.A.COM Servizi Ambiente e
Commercio Srl. (ďalej len „S.A.COM“) a Luciano Baldetti,
ktorý bol štatutárnym zástupcom spoločnosti Evoluzione
Maglia Srl. (ďalej len „Evoluzione“), sú trestne stíhaní
z dôvodu, že ako štatutárni zástupcovia uvedených
spoločností nezabezpečili v zákonom stanovených
lehotách zaplatenie DPH splatnej na základe ročných
daňových priznaní za príslušné zdaňovacie obdobia.
Pred začatím trestného stíhania vymerali príslušné
finančné orgány za predmetné zdaňovacie obdobia
spoločnosti S.A.COM a Evoluzione dlh na DPH a rovnako
im uložili aj peňažné sankcie vo výške 30 % z dlžnej sumy
DPH.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či je v súlade
s ustanoveniami Charty základných práv EÚ viesť
trestné stíhanie a vyvodiť trestnú zodpovednosť voči
osobe, ktorej už štátna finančná správa uložila za ten
istý skutok (nezaplatenie DPH) právoplatný výmer
spolu s peňažnou sankciou.
SD EÚ v tejto súvislosti uviedol, že v zmysle príslušných
ustanovení Charty základných práv EÚ nemožno nikoho
stíhať alebo potrestať v trestnom konaní za trestný čin,
za ktorý už bol v rámci EÚ oslobodený alebo odsúdený
rozsudkom v súlade so zákonom, z čoho vyplýva, že je
zakázané trestne stíhať alebo sankcionovať tú istú osobu
viac ako jedenkrát za ten istý skutok.
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SD EÚ konštatoval, že táto zásada nebola v uvedenom
prípade porušená, keďže daňové sankcie, o ktoré ide
vo veci samej, boli uložené spoločnosti S.A.COM
a Evoluzione, ktoré majú právnu subjektivitu, zatiaľ čo
trestné konania sú vedené voči fyzickým osobám, pánovi
Orsimu a Baldettimu.
SD EÚ rozhodol, že článok 50 Charty základných práv
EÚ je potrebné vykladať v tom zmysle, že nebráni
vnútroštátnej úprave, ako je právna úprava vo veci samej,
viesť trestné stíhanie za nezaplatenie DPH
po právoplatnom uložení sankcie za ten istý skutok, ak
sa táto sankcia uložila obchodnej spoločnosti s právnou
subjektivitou, zatiaľ čo uvedené trestné stíhanie sa vedie
proti fyzickej osobe.
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OECD Mnohostranný dohovor
a iniciatíva BEPS
Ako už bolo avizované v publikácii Deloitte News február
2017 v časti, ktorá sa venovala multilaterálnym nástrojom
OECD, dňa 7. júna 2017 podpísali, alebo prejavili vôľu
podpísať multilaterálny dohovor ministri zo 76 krajín
s cieľom zmierniť daňové úniky a aktualizovať existujúcu
sieť bilaterálnych daňových dohôd. Nový dohovor tiež
posilní ustanovenia riešenia sporov, čím sa zníži dvojité
zdanenie a zvýši sa daňová istota.

ktoré umožnili, aby zisky podnikov „zmizli“ alebo boli
umelo posunuté do krajín s nízkym alebo žiadnym
daňovým zaťažením, v ktorých majú podniky malú alebo
vôbec žiadnu ekonomickú aktivitu. Strata výnosov
z takejto činnosti sa konzervatívne odhaduje na 100 – 240
miliárd USD ročne, čo predstavuje 4 – 10 % celosvetových
príjmov z dane z príjmov právnických osôb.

Celé znenie dohody je možné nájsť po prekliknutí
na uvedený odkaz:

Takmer 100 krajín a jurisdikcií v súčasnosti pracuje
na včlenení opatrení BEPS do svojich vnútroštátnych
právnych predpisov a bilaterálnych daňových zmlúv.
Veľký počet bilaterálnych zmlúv spôsobuje, že aktualizácia
zmluvnej siete na bilaterálnom základe je zaťažujúca
a časovo náročná.

Podpis multilaterálneho dohovoru predstavuje dôležitý
medzník v medzinárodnej daňovej agende, ktorá sa
zaoberá eróziou základov dane a presunom ziskov
(BEPS) nadnárodnými podnikmi. Nový dohovor, ktorý je
prvou multilaterálnou zmluvou svojho druhu, umožňuje
jurisdikciám transponovať výsledky projektu do svojich
existujúcich sietí dvojstranných daňových zmlúv. Bol
vytvorený prostredníctvom inkluzívnych rokovaní
zahŕňajúcich viac ako 100 krajín a jurisdikcií.

Balík BEPS poskytuje 15 opatrení, vďaka ktorým budú
vlády schopné riešiť problematiku erózie základu dane
a presun ziskov. Krajiny budú mať k dispozícii nástroje
na zabezpečenie zdanenia ziskov tam, kde sa vykonávajú
hospodárske činnosti generujúce zisky a kde sa vytvára
hodnota. Tieto nástroje tiež poskytujú podnikom väčšiu
istotu tým, že znižujú spory týkajúce sa uplatňovania
medzinárodných daňových pravidiel a štandardizujú
požiadavky na dodržiavanie predpisov.

Projekt prináša riešenia pre vlády, aby odstránili
nedostatky v existujúcich medzinárodných pravidlách,

Podrobný prehľad stavu implementácie opatrení BEPS
v jednotlivých krajinách je možné nájsť po prekliknutí
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na uvedený odkaz. Jedným z významných opatrení BEPS
iniciatívy je aj akčný plán 13 – správa podľa jednotlivých
štátov (Country by Country Report – CbCR). Podľa
odporúčaní OECD by mali prvé správy a notifikácie
pokrývať finančný rok 2016. Keďže sa termíny týkajúce
sa implementácie CbCR v jednotlivých jurisdikciách môžu
líšiť, prinášame Vám pravidelne aktualizovaný prehľad
notifikačných povinností súvisiacich s opatrením BEPS
13 v jednotlivých krajinách.

•

Zmena skutkovej podstaty trestného činu
marenia výkonu správy daní – Cieľom je zvýšiť
zodpovednosť daňových subjektov za správnosť
údajov uvádzaných v daňových priznaniach, výkazoch
a hláseniach a rozšírenie okruhu zodpovedných
osôb.

•

Predĺženie lehoty na uskutočnenie daňového
konania na 10 rokov – Zákonodarca to
odôvodňuje eliminovaním možnosti zneužívania
plynutia lehôt na dosahovanie daňových únikov.

Akčný plán boja proti daňovým
podvodom 2017 – 2018

•

Zjednodušenie vyrubovacieho konania –
Skrátenie dĺžky vyrubovacieho konania
a zamedzenie prieťahom v daňovom konaní
zo strany daňového subjektu a vymedzenie
dĺžky samotného vyrubovacieho konania. Cieľom
opatrenia je zamedziť umelému predlžovaniu
vyrubovacích konaní zo strany daňových subjektov.

•

Zavedenie možnosti použitia inštitútu agenta
– Ide o rozšírenie inštitútu agenta aj o možnosť, aby
pri najzávažnejších formách daňovej trestnej činnosti
mohla byť agentom aj iná osoba ako príslušník
Policajného zboru.

Dňa 26. apríla 2017 vláda schválila Akčný plán boja
proti daňovým podvodom 2017 – 2018. Materiál, ktorý
predložilo MF SR spolu s rezortmi spravodlivosti
a vnútra, obsahuje 21 nových opatrení, ktorých cieľom
je eliminovať nové formy daňových podvodov. Vybrané
opatrenia uvádzame nižšie:
•

•

Zabránenie nekalým praktikám, nekalej
likvidácii obchodných spoločností – Právna
úprava zlúčenia, splynutia a rozdelenia obchodných
spoločností umožňuje právnym subjektom
jednoduchým spôsobom v súlade s aktuálnou
právnou úpravou vyhnúť sa zodpovednosti voči
svojim veriteľom prevedením záväzkov na iný právny
subjekt. Týmto spôsobom sa právne subjekty snažia
vyhnúť plneniu povinností voči správcovi dane.
Možným riešením by bola povinnosť predložiť súhlas
správcu dane na príslušný registrový súd podobným
spôsobom, ako je zadefinovaný pri zmene osôb
v rámci obchodnej spoločnosti.
Možnosť vrátenia časti nadmerného odpočtu
pred začatím daňovej kontroly – Na základe
výstupov analytickej činnosti kontrolných výkazov
môže byť platiteľovi dane vrátená časť nadmerného
odpočtu pred začatím daňovej kontroly správcom
dane, čím sa zefektívni samotný výkon daňovej
kontroly.

Martin Sabol
msabol@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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Novinky v Deloitte
Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku - Júl 2017
(http://kalendar.deloitte.sk/)
Excel akadémia
Bratislava, Einstainova 23, 18. júl 2017
Zaregistrujte sa

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

Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete
v odkazoch:
Dbriefs Veľká Británia
www.emeadbriefs.com
Globálne Dbriefs
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/dbriefs-webcasts/upcoming-webcasts.html

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom informácií uvedených v tejto publikácii sa, prosím, spojte so svojou
kontaktnou osobou z daňového oddelenia spoločnosti Deloitte alebo s jedným z nasledujúcich odborníkov:
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