Nepriame dane

Metodický pokyn k určeniu miesta
dodania tovaru pri zásielkovom
predaji z pohľadu dane z pridanej
hodnoty
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo aktuálny
metodický pokyn k problematike zásielkového predaja
na účely DPH, ktorý okrem výkladových častí obsahuje aj
viaceré praktické príklady.
Okrem zadefinovania pojmu „zásielkový predaj“
na účely dane z pridanej hodnoty a príslušných zákonom
stanovených podmienok, popisuje tento metodický pokyn
prípady, keď je možné tovar ponúkaný prostredníctvom
internetu, či dodanie tovaru, ktorý je predmetom
spotrebnej dane, považovať za zásielkový predaj.
Zároveň určuje miesto dodania tovaru v prípade
prekročenia či nedosiahnutia zákonom stanoveného
limitu na zásielkový predaj a povinnosť či dobrovoľnosť
registrácie zahraničnej osoby pre tento druh predaja
na Slovensku.
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Metodický pokyn k určeniu miesta
dodania tovaru podľa § 13 zákona
o DPH
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo
aktuálny metodický pokyn týkajúci sa určenia miesta
dodania tovaru na účely DPH, ktorý obsahuje rozsiahlu
príkladovú časť spolu s odkazmi na ustálenú judikatúru
Súdneho dvora EÚ.
V rámci tohto metodického pokynu je zadefinovaný pojem
„dodanie tovaru“ na účely dane z pridanej hodnoty a miesto
dodania tovaru v situáciách, keď je dodanie tovaru spojené
s prepravou alebo odoslaním, s inštaláciou alebo montážou
alebo sa uskutočňuje bez prepravy alebo odoslania.
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zahrnulo
do uvedeného pokynu aj pravidlá a praktické príklady
k určeniu miesta dodania tovaru v rámci tzv. reťazových
obchodov či trojstranného obchodu, ako aj postup
pri určení miesta dodania tovaru na palubách lietadiel,
lodí a vlakov počas osobnej dopravy na území EÚ,
dodania plynu, elektriny, tepla a chladu a dodania tovaru,
ktorého preprava začína na území tretieho štátu.

Nepriame dane
Informácia k vykazovaniu opravy
základu dane pri dodaní tovaru,
ktorý je oslobodený od dane
podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH
(tzv. intrakomunitárna dodávka)
v daňovom priznaní k DPH
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
zverejnilo informáciu k vykazovaniu opráv
v priznaní k DPH v prípadoch, ak je predmetom
opravy dodanie tovaru do iného členského štátu
EÚ.
Povinnosť opravy základu dane sa vzťahuje aj
na platiteľa dane, ktorý dodáva tovar do iného
členského štátu EÚ s uplatnením oslobodenia
od DPH (v zmysle § 43 zákona o DPH), ak po dodaní
tovaru dôjde k: i) úplnému alebo čiastočnému
zrušeniu/vráteniu dodávky tovaru, ii) zníženiu
ceny tovaru po vzniku daňovej povinnosti alebo iii)
zvýšeniu ceny tovaru.
V takýchto prípadoch uvádza platiteľ dane rozdiel
medzi pôvodným a opraveným základom dane
v daňovom priznaní k DPH na riadkoch
č. 15 a č. 16 za zdaňovacie obdobie, v ktorom boli
doklady o oprave základu dane (opravné faktúry)
vyhotovené.
V prípade, ak sú opravné faktúry vyhotovené
z iných ako vyššie uvedených dôvodov (napr.
dodávateľ na faktúre omylom uviedol nesprávnu
cenu dodávky), platiteľ je povinný zahrnúť tieto
opravy do obdobia, v ktorom bola zahrnutá
pôvodná dodávka tovaru, ktorá je predmetom
opravy (t. j. príslušné rozdiely sa vysporiadajú
podaním dodatočného priznania k DPH za príslušné
zdaňovacie obdobie).

Informácia k problematike vrátenia
DPH cestujúcim pri vývoze tovaru
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo
na svojej webovej stránke informáciu k problematike
vrátenia DPH cestujúcim – fyzickým osobám s trvalým
alebo prechodným pobytom mimo územia EÚ,
ktorí v cestovnom styku vyvážajú z územia EÚ tovar
neobchodnej povahy v osobnej batožine.
Zákon o DPH priamo nedefinuje pojem „tovar
neobchodnej povahy“ či „osobná batožina“. Tovarom
neobchodnej povahy je podľa delegovaného nariadenia
Komisie (EÚ) 2015/2446 aj tovar v osobnej batožine
cestujúcich, ak je takýto tovar príležitostnej povahy

a pozostáva výlučne z tovaru na osobné použitie
cestujúcich a ich rodín alebo z tovaru určeného
na darovanie; povaha a množstvo tovaru pritom nesmú
byť také, aby mohli naznačovať, že tovar je dovážaný
alebo vyvážaný z obchodných dôvodov. Osobnou
batožinou sa v zmysle smernice Rady 2007/74/ES
rozumie celá batožina, ktorú môže cestujúci pri ukončení
svojej cesty predložiť colným orgánom, ako aj batožina,
ktorú predloží neskôr tým istým orgánom, ak môže
preukázať, že táto batožina bola na začiatku jeho cesty
zaregistrovaná ako príručná batožina spoločnosťou, ktorá
je zodpovedná za jeho prepravu.
Cestujúci – zahraničný turista, ktorý spĺňa podmienky
na vrátenie DPH z vyvezeného tovaru (§ 59 zákona
o DPH), si nárok na vrátenie DPH uplatňuje priamo
u platiteľa dane, u ktorého tovar nakúpil (t.j. nie
na daňovom ani colnom úrade) spolu s dokladom o kúpe
tovaru a tlačivom na vrátenie dane, v ktorom je potvrdený
vývoz tovaru colným orgánom.
Vydanie tlačiva na vrátenie dane, ako aj následné vrátenie
príslušnej DPH nie je zo zákona povinnosťou
pre predajcu tovaru, t. j. postup vrátenia DPH
z vyvezeného tovaru je pre predajcu tovaru dobrovoľný.
V prípade, ak predajca umožňuje vrátenie DPH
cestujúcim pri vývoze, uvádza vrátenú DPH v riadku č. 30
priznania k DPH za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola
príslušná DPH vrátená cestujúcemu.

Informácia k vyhotoveniu faktúry
pri zásielkovom predaji tovaru
a k jej uvádzaniu v kontrolnom
výkaze DPH
V nadväznosti na vyššie spomínaný metodický pokyn,
ktorý vydalo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
k problematike zásielkového predaja, bola na webovej
stránke Finančného riaditeľstva SR zverejnená informácia
k povinnosti vyhotovovania faktúr pri zásielkovom predaji
a k ich správnemu uvádzaniu v kontrolnom výkaze DPH.
Pri dodaní tovaru formou zásielkového predaja s miestom
dodania v tuzemsku je platiteľ dane povinný vyhotoviť
faktúru, ktorá musí obsahovať všetky povinné náležitosti
tak, ako sú uvedené v § 74 ods. 1 zákona o DPH.
Údaje z vyhotovenej faktúry uvádza platiteľ do časti
A.1 kontrolného výkazu. Vzhľadom na to, že jednou
z podmienok uplatnenia zásielkového predaja je, aby
odberateľ bol osobou, ktorá nemá pridelené identifikačné
číslo pre DPH, platiteľ kolónku „Identifikačné číslo pre daň
odberateľa“ nevyplní (neuvádza sa ani údaj „0“).
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Súdny dvor Európskej únie v oblasti
DPH
C‑288/16 – L.Č. IK proti Valsts ienemumu
dienests – Oslobodenie od DPH – Poskytnutie
služieb priamo spojených s vývozom alebo
dovozom tovaru
Spoločnosť Atek sa zmluvne zaviazala zabezpečiť
pre odosielateľov tovaru prepravu tovaru z Lotyšska
do Bieloruska. V tejto súvislosti uzatvorila spoločnosť
Atek zmluvu so spoločnosťou L.Č. a poverila ju
prepravou tovaru. Na účely prepravy tovaru poskytla
spoločnosť Atek spoločnosti L.Č. formou prenájmu
vozidlá na prepravu tohto tovaru, pričom spoločnosť
L.Č. následne zabezpečila vedenie týchto vozidiel, ich
opravy a zásobovanie palivom, colné formality v miestach
prekročenia hraníc, stráženie tovaru, jeho odovzdanie
príjemcovi, ako aj činnosti potrebné na naloženie
a vyloženie tohto tovaru.
Spoločnosť L.Č. sa domnievala, že služby, ktoré poskytla
spoločnosti Atek v súvislosti s uvedenou prepravou
tovaru sú služby spojené s vývozom tovaru, ktoré majú
byť oslobodené od DPH. Lotyšská daňová správa však
v rámci daňovej kontroly spochybnila oslobodenie
od DPH pri uvedených službách, a to z dôvodu, že
neexistoval právny vzťah medzi spoločnosťou L.Č.
a odosielateľom alebo príjemcom prepravovaného
tovaru (voči odosielateľom vystupovala spoločnosť Atek
ako prepravca tovaru) a zároveň spoločnosť L.Č nebola
držiteľom licencie na medzinárodnú prepravu tovaru,
a teda nemohla konať v postavení prepravcu tovaru.
Vnútroštátny súd sa obrátil na SD EÚ s otázkou, či je
možné uplatniť oslobodenie od DPH aj na poskytnutie
služieb prepravy tovaru do tretej krajiny, ak tieto služby
nie sú priamo poskytnuté odosielateľovi alebo príjemcovi
tohto tovaru, resp. či požiadavka, aby dotknuté služby
boli „priamo spojené“ s vývozom alebo dovozom tovaru,
podlieha existencii priameho právneho vzťahu, akým je
recipročný obchodný vzťah medzi poskytovateľom služby
a odosielateľom alebo príjemcom tovaru.
SD EÚ na úvod pripomenul, že v rámci medzinárodného
obchodu, akým je aj vývoz tovaru mimo územia EÚ,
je cieľom oslobodenia od DPH dodržiavanie zásady
zdanenia tovarov alebo služieb v mieste ich určenia,
t. j. v mieste, kde dochádza k ich spotrebe. Zároveň však
pripomenul, že v zmysle ustálenej judikatúry SD EÚ je
potrebné vykladať ustanovenia týkajúce sa oslobodenia
od DPH doslovne, keďže predstavujú výnimky
zo všeobecnej zásady, v zmysle ktorej sa DPH vyberá
z každej dodávky tovaru, resp. poskytnutia
služieb, ktoré zdaniteľná osoba uskutoční
za protihodnotu.

SD EÚ v tejto súvislosti uviedol, že existencia priameho
vzťahu s vývozom alebo dovozom tovaru implikuje nielen
to, že dotknuté poskytnutie služieb z hľadiska cieľa
prispieva k účinnej realizácii vývoznej alebo dovoznej
činnosti, ale takisto to, že tieto služby sa poskytnú
priamo, v závislosti od každého prípadu, vývozcovi,
dovozcovi alebo príjemcovi tovaru. Služby poskytované
spoločnosťou L.Č. boli nepochybne potrebné
na účinnú realizáciu vývoznej činnosti, avšak tieto služby
neboli poskytované priamo príjemcovi alebo vývozcovi
tovaru, ale zmluvnému partnerovi vývozcu, ktorým bola
spoločnosť Atek vystupujúca ako prepravca tovaru.
SD EÚ rozhodol, že oslobodenie od DPH nie je možné
uplatniť na poskytnutie služieb, ktoré spočívajú
v preprave tovaru do tretej krajiny, ak tieto služby nie sú
priamo poskytnuté odosielateľovi alebo príjemcovi tohto
tovaru.

C‑36/16 – Minister Finansów proti Posnania
Investment SA – Dodanie tovaru
za protihodnotu – Postúpenie nehnuteľnosti
štátu alebo územnej samospráve s cieľom
zaplatiť daňový dlh
Spoločnosť Posnania Investment SA (ďalej
len „Posnania“) je spoločnosť založená podľa
poľského práva, ktorá sa zaoberá obchodom
s nehnuteľnosťami. Za účelom vyrovnania
daňových nedoplatkov, ktoré jej vznikli z dôvodu
neuhradenia vyrubenej dane, navrhla spoločnosť
obci Czerwonak (ďalej len „obec“) uzatvoriť zmluvu,
v rámci ktorej by došlo k prevodu vlastníckeho
práva k nezastavanému pozemku zo spoločnosti
Posnania na obec. Zmluvou, ktorá bola následne
uzatvorená v roku 2013, bolo prevedené vlastnícke
právo k pozemku na obec, čím zanikla časť
daňového dlhu voči spoločnosti Posnania.
Spoločnosť Posnania sa domnievala, že v zmysle
vnútroštátnej judikatúry by prevod vlastníckeho
práva k nehnuteľnosti na štátnu pokladnicu ako
vyrovnanie daňových nedoplatkov na daniach,
ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, nemal
podliehať DPH. V tejto súvislosti požiadala
o záväzné stanovisko poľského ministra financií,
ktorý však vo svojom stanovisku konštatoval,
že prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
na obec došlo k dodaniu tovaru za protihodnotu,
ktoré má v zásade podliehať DPH.
Vnútroštátny súd sa obrátil na SD EÚ s otázkou, či sa
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na štátnu
pokladnicu alebo územnú samosprávu členského štátu
za účelom úhrady daňového nedoplatku má považovať
za dodanie tovaru za protihodnotu, ktoré podlieha DPH.
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SD EÚ pripomenul, že DPH podlieha každé dodanie
tovaru za protihodnotu na území členského štátu EÚ
zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej
osoby. Dodaním tovaru sa rozumie prevod práva
nakladať s tovarom ako vlastník a zdaniteľnou osobou
je každá osoba, ktorá nezávisle a na akomkoľvek mieste
vykonáva ekonomickú činnosť, bez ohľadu na účel alebo
výsledky tejto činnosti. V zmysle ustálenej judikatúry SD
EÚ dochádza k dodaniu tovaru za protihodnotu iba vtedy,
ak medzi dodávateľom a príjemcom plnenia existuje
právny vzťah, v rámci ktorého dochádza k vzájomnej
výmene plnení, pričom odmena prijatá dodávateľom
predstavuje skutočnú protihodnotu za tovar dodaný
príjemcovi.
SD EÚ v tejto súvislosti uviedol, že je nesporné, že
v uvedenom prípade došlo na základe zmluvy k prevodu
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a spoločnosť
Posnania konala v postavení zdaniteľnej osoby. Rovnako
tak existuje medzi dodávateľom nehnuteľnosti a jej
príjemcom právny vzťah, ako je ten, ktorý spája veriteľa
so svojím dlžníkom.
Zároveň však SD EÚ konštatoval, že v uvedenom
prípade nejde o právny vzťah, v rámci ktorého dochádza
k vzájomnej výmene plnení, keďže povinnosť platiteľa
zaplatiť daň (ako dlžníka) voči daňovej správe (ako
veriteľa) je jednostranná a jej zaplatenie vedie iba
k zákonnému zániku dlhu. Podľa SD EÚ je daň povinným
odvodom, ktorý štát vyberá z verejnej moci z majetku
osôb podliehajúcich jeho daňovej právomoci. Takýto
výber dane je určený na to, aby sa prostredníctvom
verejného rozpočtu použil na verejnoprospešné účely
a bez ohľadu na to, či sa týka peňažnej sumy alebo
hmotného majetku, ako je tomu v uvedenom prípade,
nevedie k plneniu zo strany verejného orgánu, a teda
ani k protiplneniu zo strany zdaniteľnej osoby. Z tohto
dôvodu sa plnenie spočívajúce v odovzdaní majetku ako
platby, ktorej cieľom je zánik daňového dlhu, nemôže
považovať za plnenie za protihodnotu a nemôže
podliehať DPH.
SD EÚ rozhodol, že v prípade, ak zdaniteľná osoba
uskutoční prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
na štátnu pokladnicu alebo územnú samosprávu
členského štátu EÚ z dôvodu úhrady daňového
nedoplatku, takéto plnenie sa nepovažuje za dodanie
tovaru za protihodnotu a nepodlieha DPH.

C‑254/16 – Glencore Agriculture Hungary Kft.
proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli
Igazgatóság – Daňová kontrola na vrátenie
nadmerného odpočtu DPH – Pokuta uložená
zdaniteľnej osobe v rámci takejto daňovej
kontroly – Zaplatenie úrokov z omeškania
Glencore Agriculture Hungary Kft. (ďalej len „Glencore“) je
spoločnosť zaoberajúca sa obchodovaním s obilninami,
ktorá vykázala v Maďarsku za zdaňovacie obdobie
september 2011 nadmerný odpočet DPH vo výške
4 485 975 000 HUF (približne 12,4 milióna EUR).
Príslušné daňové úrady začali v lehote na vrátenie tohto
nadmerného odpočtu daňovú kontrolu DPH, v rámci
ktorej uložili spoločnosti Glencore viaceré pokuty
z dôvodu oneskoreného poskytnutia požadovaných
údajov.
V novembri 2013, takmer dva roky po začatí daňovej
kontroly, priznali príslušné daňové úrady spoločnosti
Glencore nárok na čiastočné vrátenie nadmerného
odpočtu DPH vo výške 1 858 301 000 HUF (približne
5,9 milióna EUR). V tejto súvislosti požiadala spoločnosť
Glencore o vyplatenie úrokov z omeškania, ktoré sa
mali podľa spoločnosti počítať odo dňa, kedy uplynula
zákonná lehota na vrátenie nadmerného odpočtu DPH
až do dňa, kedy jej bol tento nadmerný odpočet vrátený.
Príslušné daňové úrady túto žiadosť o vyplatenie úrokov
z omeškania zamietli, pričom tvrdili, že k predĺženiu lehoty
na vrátenie nadmerného odpočtu DPH došlo
pre nedbanlivosť spoločnosti Glencore a neskoré
odovzdanie požadovaných údajov. Podľa príslušných
úradov nie je možné konštatovať žiadne omeškanie
v súvislosti s vrátením DPH, keďže v zmysle vnútroštátnej
právnej úpravy sa v prípade, ak bola z dôvodu prekážok
pri daňovej kontrole uložená pokuta, majú prípadné
úroky z omeškania počítať až odo dňa odovzdania
zápisnice so závermi z uvedenej kontroly.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či je v súlade s právom EÚ,
ak správny orgán oddiali dátum vrátenia nadmerného
odpočtu DPH až dovtedy, kým sa zdaniteľnej osobe
neodovzdá zápisnica z daňovej kontroly z dôvodu, že
uložil tejto zdaniteľnej osobe pokutu za nespoluprácu
počas daňovej kontroly, a zároveň odmietne zaplatenie
úrokov z omeškania v prípade, ak je daňová kontrola
neprimerane dlhá, pričom nemožno konštatovať, že by
dĺžku jej trvania v celom rozsahu spôsobilo správanie
zdaniteľnej osoby.
SD EÚ na úvod uviedol, že hoci právo EÚ neustanovuje
povinnosť zaplatiť úroky z omeškania pri vrátení
nadmerného odpočtu DPH ani deň, od ktorého tento
nárok vzniká, neznamená to, že na podmienky stanovené
členskými štátmi na vrátenie nadmerného odpočtu
DPH sa nevzťahuje žiadna kontrola. V takomto prípade
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sa prihliada na všeobecné zásady upravujúce oblasť
DPH, ako je zásada daňovej neutrality, čo znamená,
že podmienky stanovené členskými štátmi EÚ musia
umožniť zdaniteľnej osobe, aby jej bola vrátená celá
suma pohľadávky vyplývajúca z nadmerného odpočtu
DPH, pričom k jej zaplateniu má dôjsť v primeranej lehote
a spôsob zaplatenia nesmie predstavovať žiadne finančné
riziko pre zdaniteľnú osobu.
Z ustálenej judikatúry SD EÚ ďalej vyplýva, že v prípade,
ak dôjde k vráteniu nadmerného odpočtu DPH
zdaniteľnej osobe po uplynutí primeranej lehoty, zásada
daňovej neutrality vyžaduje, aby takto vzniknuté finančné
straty, ktoré zdaniteľnej osobe vzniknú z dôvodu, že
nemá možnosť disponovať s predmetnými finančnými
prostriedkami, boli kompenzované v podobe zaplatenia
úrokov z omeškania.
SD EÚ v tejto súvislosti konštatoval, že taká vnútroštátna
úprava, v rámci ktorej samotná skutočnosť, že zdaniteľnej
osobe bola uložená pokuta za nedostatok starostlivosti
v rámci daňovej kontroly, umožňuje príslušným daňovým
úradom predĺžiť túto daňovú kontrolu na obdobie
neodôvodnené týmto nedostatkom starostlivosti
bez toho, aby museli tejto zdaniteľnej osobe vyplatiť
úroky z omeškania, nie je zlučiteľná s požiadavkami
vyplývajúcimi zo zásady daňovej neutrality. Podľa SD EÚ
je v situácii, o akú ide vo veci samej, potrebné na účely
posúdenia nároku na úroky z omeškania stanoviť časť
obdobia trvania daňovej kontroly, ktorá je pripísateľná
správaniu zdaniteľnej osoby. Vnútroštátna právna úprava,
ako je vo veci samej, však nezohľadňuje skutočný dosah
správania zdaniteľnej osoby, za ktoré jej bola uložená
pokuta, na dĺžku daňovej kontroly a daňový úrad môže
pokračovať v daňovej kontrole počas dlhého obdobia
bez toho, aby bol povinný zaplatiť zdaniteľnej osobe
úroky z omeškania.
SD EÚ rozhodol, že právo EÚ sa má vykladať v tom
zmysle, že bráni takej vnútroštátnej úprave, podľa
ktorej v prípade, ak správny orgán začne daňovú
kontrolu a zdaniteľnej osobe sa uloží pokuta z dôvodu,
že nespolupracuje, možno oddialiť dátum vrátenia
nadmerného odpočtu DPH až dovtedy, kým sa uvedenej
zdaniteľnej osobe neodovzdá zápisnica z tejto kontroly,
a zaplatenie úrokov z omeškania možno odmietnuť, aj
keď je dĺžka trvania daňovej kontroly neprimerane dlhá
a nemožno konštatovať, že by dĺžku jej trvania v celom
rozsahu spôsobilo správanie zdaniteľnej osoby.

C‑26/16 – Santogal M-Comércio e Reparação
de Automóveis Lda proti Autoridade
Tributária e Aduaneira – Podmienky
oslobodenia dodania nového dopravného
prostriedku v rámci EÚ – Konanie v dobrej
viere a povinnosť náležitej starostlivosti
predajcu
Spoločnosť Santogal M – Comércio e Reparacao de
Automóveis Lda (ďalej len „spoločnosť“) obchoduje
s motorovými vozidlami v Portugalsku. V roku 2010
spoločnosť predala nové motorové vozidlo za 447
665 EUR angolskému štátnemu príslušníkovi (ďalej len
„nadobúdateľ“), ktorý mal zámer používať uvedené
vozidlo na osobné účely v Španielsku, kde už bol
usadený (predložil svoje španielske identifikačné číslo
cudzinca). Nadobúdateľ sám zabezpečil prepravu
vozidla do Španielska, kde vozidlo prešlo technickou
kontrolou a bolo zapísané do evidencie. Spoločnosti bolo
v tejto súvislosti poskytnuté na vyžiadanie osvedčenie
o technickej kontrole a tiež aj osvedčenie o evidencii
v Španielsku, ktoré sa týkalo pridelenia dočasného
turistického evidenčného čísla.
Vzhľadom na tieto skutočnosti spoločnosť zastávala
názor, že pri uvedenom predaji nového motorového
vozidla boli splnené všetky podmienky pre uplatnenie
oslobodenia od DPH. Naopak, portugalské daňové
a colné orgány počas daňovej kontroly dospeli k záveru,
že predaj uvedeného vozidla nie je možné oslobodiť
od DPH, a to z dôvodu, že nadobúdateľ nemal v roku
2010 bydlisko v Španielsku a nevykonával tam ani žiadnu
činnosť.
V nadväznosti na uvedené sa SD EÚ zaoberal
otázkami, či:
1.

je v súlade s právom EÚ, ak vnútroštátne
ustanovenia podriaďujú oslobodenie od DPH pri
dodaní nového dopravného prostriedku v rámci EÚ
podmienke, aby nadobúdateľ tohto dopravného
prostriedku mal sídlo alebo bydlisko v členskom
štáte určenia uvedeného dopravného prostriedku,

2.

je možné odmietnuť oslobodenie dodania nového
dopravného prostriedku od DPH v členskom
štáte dodania, ak bol tento dopravný prostriedok
predmetom iba dočasnej evidencie v členskom štáte
určenia,

3.

príslušné ustanovenia práva EÚ bránia tomu, aby
sa od dodávateľa nového dopravného prostriedku
prepravovaného nadobúdateľom do iného
členského štátu EÚ a dočasne evidovaného v tomto
členskom štáte, neskôr požadovalo zaplatenie DPH,
ak nie je preukázané, že režim dočasnej evidencie
bol ukončený a že DPH bola alebo bude zaplatená
v členskom štáte určenia,

Nepriame dane
4.

príslušné ustanovenia práva EÚ, ako aj zásady
právnej istoty, proporcionality a ochrany
legitímnej dôvery bránia tomu, aby sa
od dodávateľa nového dopravného
prostriedku, prepravovaného nadobúdateľom
do iného členského štátu EÚ a dočasne
evidovaného v tomto členskom štáte, neskôr
požadovalo zaplatenie DPH, ak vzhľadom
na okolnosti predaja sa nadobúdateľ mohol
dopustiť daňového podvodu bez toho, aby bola
preukázaná spolupráca dodávateľa na tomto
podvode.

V súvislosti s prvou a druhou otázkou SD EÚ uviedol, že
v zmysle práva EÚ členské štáty EÚ oslobodia od DPH
dodanie nových dopravných prostriedkov odoslaných
alebo prepravených nadobúdateľovi na miesto určenia
mimo ich územia, ale v rámci EÚ, ak sa preprava alebo
odoslanie zabezpečuje predávajúcim, nadobúdateľom
alebo na ich účet, a nadobúdateľom sú zdaniteľné
osoby, nezdaniteľné právnické osoby alebo akékoľvek iné
nezdaniteľné osoby.
Oslobodenie od DPH pri dodaní nového dopravného
prostriedku je možné uplatniť len vtedy, ak bolo
na nadobúdateľa prevedené právo nakladať s týmto
dopravným prostriedkom ako vlastník a zároveň, ak
dodávateľ preukáže, že uvedený dopravný prostriedok
bol odoslaný alebo prepravený do iného členského štátu,
t. j. že tento tovar fyzicky opustil územie členského štátu
dodania.
V tejto súvislosti SD EÚ konštatoval, že oslobodenie
od DPH pri dodaní nového dopravného prostriedku nie
je podriadené podmienke, aby nadobúdateľ mal sídlo
alebo bydlisko v členskom štáte určenia, či podmienke
zaevidovania dopravného prostriedku (trvalého či
dočasného) v členskom štáte určenia. V prípade, ak by
členské štáty zamietli oslobodenie od DPH z jediného
dôvodu, že nadobúdateľ nového dopravného prostriedku
nemá sídlo alebo bydlisko v členskom štáte určenia, resp.
že evidencia vykonaná v členskom štáte určenia je iba
dočasná (turistický typ evidencie), nezávisle od splnenia
hmotnoprávnych podmienok, takéto konanie by bolo
v rozpore s rozdelením daňových právomocí, mohlo by
spochybniť zásadu daňovej neutrality a zároveň by
so sebou prinášalo aj riziko dvojitého zdanenia.
SD EÚ tak v súvislosti s prvou položenou otázkou
rozhodol, že vnútroštátne ustanovenia nemôžu
podriaďovať poskytnutie oslobodenia od DPH
pre dodanie nového dopravného prostriedku v rámci
EÚ podmienke, že nadobúdateľ tohto dopravného
prostriedku musí mať sídlo alebo bydlisko v členskom
štáte určenia uvedeného dopravného
prostriedku.

Pri druhej otázke SD EÚ rozhodol, že členský štát
dodania nemôže odmietnuť oslobodiť dodanie nového
dopravného prostriedku od DPH len z dôvodu, že tento
dopravný prostriedok bol iba predmetom dočasnej
evidencie v členskom štáte určenia.
V súvislosti s treťou otázkou SD EÚ uviedol, že dodávateľ
tovaru musí preukázať, že podmienky na oslobodenie
dodávky v rámci EÚ, vrátane podmienok zavedených
členskými štátmi na zabezpečenie správneho
a jednoduchého uplatnenia oslobodení a na zabránenie
podvodu, daňovému úniku či prípadnému zneužitiu, boli
splnené.
SD EÚ v tejto súvislosti konštatoval, že ak dodávateľ
preukázal prepravu alebo zaslanie nového dopravného
prostriedku nadobúdateľom do iného členského štátu,
ako aj jeho evidenciu, hoci dočasnú, a jeho začatie
používania v členskom štáte určenia, od dodávateľa
nemožno žiadať, aby predložil presvedčivý dôkaz
o konečnej a definitívnej povahe používania tohto
dopravného prostriedku v členskom štáte určenia
či ukončení režimu turistickej evidencie. Zároveň,
v zmysle judikatúry SD EÚ nemožno dodávateľovi
uložiť povinnosť predložiť dôkazy týkajúce sa zdanenia
nadobudnutia predmetného tovaru v rámci EÚ na účely
uplatnenia oslobodenia od DPH pre príslušnú dodávku.
Podriadenie oslobodenia od DPH predchádzajúcim
určením členského štátu konečného použitia nového
dopravného prostriedku by viedlo práve k uloženiu
takejto povinnosti dodávateľovi, ktorý by bol zaťažený
dôkazným bremenom, čo v konečnom dôsledku nevedie
k zabezpečeniu správneho a jednoduchého uplatnenia
oslobodení.
SD EÚ preto v súvislosti s treťou otázkou rozhodol,
že je v rozpore s právom EÚ, aby sa od dodávateľa
nového dopravného prostriedku prepravovaného
nadobúdateľom do iného členského štátu EÚ a dočasne
evidovaného v tomto členskom štáte neskôr požadovalo
zaplatenie DPH, ak nie je preukázané, že režim dočasnej
evidencie bol ukončený a že DPH bola alebo bude
zaplatená v členskom štáte určenia.
V súvislosti s poslednou, štvrtou otázkou, SD EÚ uviedol,
že nie je v rozpore s právom EÚ žiadať od subjektu,
aby konal v dobrej viere a prijal všetky opatrenia, ktoré
od neho možno rozumne požadovať na uistenie sa, že
plnenie, ktoré uskutočňuje, nepovedie k jeho účasti
na daňovom podvode. V prípade, ak by sa preukázalo,
že zdaniteľná osoba vedela alebo mala vedieť, že
plnenie, ktoré uskutočnila bolo súčasťou podvodu, ktorý
spáchal nadobúdateľ, a že neprijala všetky opatrenia,
ktoré možno od nej rozumne očakávať, muselo by sa jej
zamietnuť priznanie práva na oslobodenie od DPH.

Nepriame dane
SD EÚ ďalej uviedol, že vzhľadom na údaje predložené
nadobúdateľom v čase predaja bolo možné domnievať
sa, že nadobúdateľ mal bydlisko v Španielsku a že vykonal
kroky potrebné na to, aby tam uvedené motorové vozidlo
používal. Zároveň však treba dodať, že spoločnosť mala
vynaložiť zvýšenú obozretnosť, a to tak z dôvodu vysokej
hodnoty predmetného vozidla ako aj skutočnosti, že
jednotlivec nemôže uplatňovať právo na odpočítanie
vstupnej DPH z nadobudnutého nového dopravného
prostriedku, a preto má väčší záujem vyhnúť sa plateniu
DPH. Skutočnosť, či spoločnosť konala v dobrej viere
a preukázala dostatočnú obozretnosť na uistenie sa, že
sa nepodieľa na daňovom podvode, však prináleží overiť
vnútroštátnemu súdu.

V súvislosti so štvrtou položenou otázkou SD EÚ
rozhodol, že právo EÚ ako aj zásady právnej istoty,
proporcionality a ochrany legitímnej dôvery bránia tomu,
aby sa od dodávateľa nového dopravného prostriedku
prepravovaného nadobúdateľom do iného členského
štátu a dočasne evidovaného v tomto členskom štáte
neskôr požadovalo zaplatenie DPH v prípade daňového
podvodu, ktorého sa dopustil nadobúdateľ, pokiaľ
vzhľadom na objektívne skutočnosti nie je preukázané,
že uvedený dodávateľ vedel alebo mal vedieť, že plnenie
bolo súčasťou podvodu, ktorý spáchal nadobúdateľ,
a neprijal všetky opatrenia, ktoré bolo od neho možné
rozumne požadovať na zabránenie jeho vlastnej účasti
na tomto podvode, čo však prináleží overiť
vnútroštátnemu súdu.

Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@deloittece.com

Ostatné

Návrh novely zákona č. 563/2009
Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného
pripomienkového konania návrh novely daňového
poriadku, ktorá prinesie viacero zmien. Novelou sa
napríklad mení inštitút daňového tajomstva a zavádza sa
index daňovej spoľahlivosti a ďalšie nové opatrenia v boji
proti daňovým únikom. Návrh obsahuje viacero zmien,
pričom medzi tie najpodstatnejšie patria:
Úprava inštitútu daňového tajomstva stručnejšie
definuje, čo nie je daňové tajomstvo, ako aj povinnosti
subjektov a správcu dane s ním späté. Cieľom je
zamedzenie daňovým podvodom a zvyšovanie daňovej
transparentnosti s ohľadom na zachovanie práv
a minimálneho štandardu ochrany daňovníkov.
Do budúcna by mal pribudnúť aj zoznam daňových
subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu
resp. dodatočne uplatneného nadmerného odpočtu DPH
rovnako aj výška vyrubenej dane alebo daňovej straty
pre daň z príjmov.
Index daňovej spoľahlivosti má za cieľ vytvoriť
objektívne, nezávislé a legálne hodnotenie daňových
subjektov.

Finančná správa bude interne hodnotiť firmy na základe
toho, ako si plnia svoje daňové povinnosti a priradzovať
im príslušne hodnotenie „známky“ (rating). Subjekty
s najvyššou spoľahlivosťou by mohli získať určité výhody
(aktuálne ešte nešpecifikované), čo by ich malo motivovať
správať sa zodpovedne smerom k finančnej správe.
Zavedenie súhrnného protokolu o navzájom
prepojených transakciách daňových subjektov, u ktorých
bolo zistené porušenie alebo obchádzanie daňových
predpisov, a to najmä v prípadoch, keď sú daňové
subjekty zapojené v podvodnom reťazci. Tieto zistenia
môžu vyplývať z akéhokoľvek procesu, napr. z daňovej
kontroly, miestneho zisťovania a pod.
Súhrnný protokol nenahrádza povinnosť správcov dane
vyhotovovať protokoly z jednotlivých daňových kontrol.
Zníženie ceny žiadosti o vydanie záväzných stanovísk
o polovicu je opatrenie, ktoré vychádza v ústrety
podnikateľským subjektom. Zákonodarca očakáva týmto
krokom zvýšený záujem o túto službu.
Tento zákon má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2018.
O prípadných zmenách v navrhovanom znení, ako aj
o priebehu legislatívneho procesu budeme informovať
v ďalších vydaniach.

Ostatné
Smernica OECD o transferovom
oceňovaní pre nadnárodné
spoločnosti a správu daní (2017)
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
dňa 10. júla 2017 publikovala nové vydanie smernice
OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné
spoločnosti a správu daní. Dokument poskytuje
usmernenie ohľadom uplatňovania zásad nezávislého
trhu a slúži ako rámec pre posúdenie všetkých
transferových cien medzi spriaznenými podnikmi.
Smernica bola doplnená, aby zohľadňovala aktualizácie
vyplývajúce z projektu erózie základov dane a znižovania
ziskov (BEPS), najmä z konečných správ k vybraným
kapitolám projektu, a to nasledovne:
•

•

Podstatné skutočnosti, zavedené v BEPS kapitolách
8 - 10 (tj. zosúladenie transferového oceňovania
s tvorbou hodnôt) a 13 (t. j. dokumentácia
o transferovom oceňovaní a správa podľa
jednotlivých štátov) sú reflektované v kapitolách I, II,
V, VI, VII, VIII a IX smernice o transferovom oceňovaní.
Revidované usmernenia o bezpečných prístavoch
(tzv. „safe harbors“) sa uvádzajú v kapitole IV
smernice.

Smernicu OECD o transferovom oceňovaní pre
nadnárodné spoločnosti a správu daní (2017) je možné
nájsť po prekliknutí na uvedený odkaz.

OECD vydalo dodatočné doplňujúce
usmernenie ohľadom správ podľa
jednotlivých krajín (CbC report)
OECD vydalo dodatočné doplňujúce usmernenie
ohľadom CbC reportingu. Dokument sa zaoberá hlavne
dvomi otázkami:
•

či majú byť v tabuľke 1 CbC reportu uvedené
agregované, alebo konsolidované údaje (očistené
napr. od pôžičiek/úrokov v rámci skupiny)?

•

ako postupovať v prípade, ak je subjekt vlastnený
dvomi, alebo viacerými nezávislými nadnárodnými
spoločnosťami?

V publikovanom dokumente sa uvádza, že údaje
v tabuľke 1 CbC reportu by mali byť uvádzané na báze
agregovaných údajov. Jurisdikcie môžu povoliť výnimky
v prípadoch, ak bude vykazovanie konsolidovaných
údajov prebiehať súvislo viacero rokov a ak bude
vykazovať konsolidované údaje každý subjekt v skupine.
Vzhľadom na druhú otázku sa v prípade, ak je
subjekt vlastnený dvomi alebo viacerými nezávislými
nadnárodnými spoločnosťami, odporúča postupovať
v súlade s účtovnými predpismi. Údaje môžu byť použité
napr. pomerovo.
Pre ďalšie informácie je uvedený dokument možné nájsť
po prekliknutí na uvedený odkaz.

Aktualizovaný globálny prehľad
informácií o transferovom
oceňovaní
Súhrnný prehľad informácií o transferovom oceňovaní,
ktorý je priebežne aktualizovaný, bol zverejnený
na portáli „Global TP Portal“ a je dostupný aj na stránkach
spoločnosti Deloitte.com.
Nová verzia aktualizuje základné informácie o správe
podľa jednotlivých krajín (CbC report) a informácie
o dokumentácii transferového oceňovania (vrátane
všeobecnej a špecifickej časti) zahŕňa celkovo 56 krajín.
Radi by sme upozornili, že aktualizovaný globálny prehľad
informácií o transferovom oceňovaní je určený ako rýchla
referenčná príručka a nie je vyčerpávajúcim súhrnom
všetkých dôležitých podrobností týkajúcich sa pravidiel
vykazovania správ CbC a dokumentácie o transferovom
oceňovaní v uvedených 56 jurisdikciách. Pre podrobnejšie
informácie sa, prosím, spojte so svojou kontaktnou
osobou z daňového oddelenia spoločnosti Deloitte.

Martin Sabol
msabol@deloittece.com
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Rozsudok súdneho dvora (desiata
komora) z 22. júna 2017 – C-20/16
Bechtel – Príspevky na poistenie
Manželia Bechtelovci podali žalobu týkajúcu sa
článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej
len „ZFEÚ“).
Pani Bechtelová, francúzska štátna príslušníčka,
pracovala ako úradníčka na francúzskom daňovom
orgáne a dostávala z tohto titulu hrubý plat. Hrubá mzda
žalobkyne bola znížená o tieto položky: zrážková daň,
príspevok na dôchodkové poistenie, príspevok
na mesačný príplatok k dôchodkovému poisteniu,
príspevok do sociálnej poisťovne, príspevky na doplnkové
poistenie invalidity a pozostalostné dôchodky úradníkov,
príspevok na nemocenské poistenie a príspevok
na doplnkové dôchodkové poistenie. Daňový orgán
v Nemecku vylúčil zo základu dane z príjmu žalobcov
hrubú mzdu žalobkyne ako príjmy oslobodené od dane
na základe francúzsko-nemeckej dohody. Na druhej
strane, táto hrubá mzda po odpočítaní dôchodkového
poistenia a príplatku k dôchodkovému poisteniu bola
zohľadnená v rámci výpočtu výhrady progresivity
na účely výpočtu osobitnej daňovej sadzby uplatniteľnej
na zdaniteľný príjem žalobcov vo veci samej.
Žalobcovia sa domnievali, že príspevky vyberané
zo mzdy pani Bechtelovej by sa mali odpočítať od sumy
mzdy, ktorá je základom pre výpočet v rámci výhrady
progresivity.
Súdny dvor rozhodol takto:
•

Článok 45 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že
bráni takej právnej úprave členského štátu, o akú
ide vo veci samej, podľa ktorej daňovník, ktorý má
bydlisko v tomto členskom štáte a pracuje
pre verejnú správu iného členského štátu, nemôže
odpočítať od základu dane z príjmu vo svojom
členskom štáte bydliska príspevky na dôchodkové
poistenie a zdravotné poistenie zrazené z jeho mzdy
v členskom štáte zamestnania, na rozdiel
od porovnateľných príspevkov platených
do systému sociálneho poistenia členského štátu
jeho bydliska, keď na základe dohody o zamedzení
dvojitého zdanenia medzi dvoma členskými štátmi
mzdu nemožno zdaniť v členskom štáte bydliska
pracovníka a len zvyšuje daňovú sadzbu uplatniteľnú
na iné príjmy.

Rozsudok súdneho dvora (tretia
komora) z 13. júla 2017 – C-89/16
Szoja – Určenie systému sociálneho
zabezpečenia pre osobu zamestnanú
v jednom členskom štáte
a samostatne zárobkovú činnosť
v druhom členskom štáte
Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci
C-89/16 definuje postup určenia systému sociálneho
zabezpečenia pre osoby zamestnané v jednom
členskom štáte a samostatne zárobkovo činné (ďalej
len „SZČ“) v druhom členskom štáte.
Poľský občan, zamestnaný na Slovensku a zároveň
vykonávajúci SZČ v Poľsku, bol zaradený poľskou
inštitúciou sociálneho zabezpečenia do tamojšieho
systému sociálneho zabezpečenia, nakoľko považovala
jeho činnosť zamestnanca za zanedbateľnú. Postupovala
tak v súlade s nariadením (ES) č. 987/2009 o koordinácii
sociálneho zabezpečenia (ďalej len „vykonávacie
nariadenie“) čl. 14 ods. 5b, ktoré uvádza, že sa
zanedbateľné činnosti neberú do úvahy. Slovenská
Sociálna poisťovňa nespochybnila predbežné určenie
rozhodnej právnej úpravy, v dôsledku čoho sa toto
určenie stalo definitívnym v zmysle článku 16 ods. 3
vykonávacieho nariadenia. Slovenská Sociálna poisťovňa
v dôsledku toho rozhodla, že od 1. februára 2013
nevzniklo pánovi Szojovi u jeho slovenského
zamestnávateľa nemocenské poistenie, dôchodkové
poistenie a poistenie v nezamestnanosti.
V súlade s Nariadením (ES) č. 883/2004 o koordinácii
sociálneho zabezpečenia (ďalej len „Základné nariadenie“)
čl. 13 ods. 3 osoba, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť
ako zamestnaná osoba a činnosť, ako SZČO v odlišných
členských štátoch, podlieha právnym predpisom
členského štátu, v ktorom vykonáva činnosť ako
zamestnanec. Táto skutočnosť bola dôvodom odvolania
žalobcu voči rozhodnutiu vnútroštátneho súdu, ktorý
spor ďalej posunul Súdnemu dvoru EÚ.
Súdny dvor EÚ rozhodol, že pri uplatňovaní čl. 13 ods.
3 základného nariadenia je potrebné prihliadať aj
na podmienky stanovené vo vykonávacom nariadení,
čím potvrdil rozhodnutie poľskej inštitúcie sociálneho
zabezpečenia. Ak osoba vykonáva závislú činnosť
a SZČ v dvoch odlišných členských štátoch, patrí
do systému sociálneho zabezpečenia štátu
zamestnania, avšak okrem situácií, v ktorých je
závislá činnosť považovaná za zanedbateľnú.

Ostatné
Návrh úpravy komentára OECD
k modelovej zmluve o zamedzení
dvojitého zdanenia
OECD vydala návrh úpravy komentára k modelovej
zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorý bude
predložený na schválenie Výboru pre finančné záležitosti
a Rade OECD neskôr v roku 2017. Zmeny v komentári sa
týkajú týchto oblastí:
•

stála prevádzkareň – boli integrované zmeny
v súvislosti s iniciatívou BEPS a tiež komentár
k registrácii na účely DPH,

•

kritériá pre určenie daňovej rezidencie – podmienka
trvalého bytu a podmienka obvyklého pobytu sú
v komentári podrobnejšie vysvetlené, cieľom je
objasniť význam obvyklého pobytu,

•
•

komentár k článku 8 – definícia medzinárodnej
prepravy,
komentár k článku 15 – zdaňovanie posádok lodí
a lietadiel prevádzkovaných v medzinárodnej
preprave.

Zmluva medzi Slovenskou
republikou a Čiernou Horou
o sociálnom zabezpečení
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky vydalo oznámenie
o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou
a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení.
Zmluva nadobudla platnosť 1. júla 2017 a nahrádza
Dohovor medzi Československou republikou
a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie
o sociálnom poistení z 22. mája 1957.

Informácia k oznámeniu o výške
sociálnych odvodov pre živnostníkov
od 1. júla 2017
Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle pripomína
živnostníkom a ostatným SZČO, že k 1. júlu 2017 sa
prehodnocuje vznik a zánik povinného poistenia,
vymeriavací základ a výška poistného, ktorú je potrebné
v nasledujúcich mesiacoch platiť. Výška poistného mala
byť živnostníkom oznámená do 21. júla 2017 a prvýkrát
mali povinnosť ju zaplatiť 8. augusta 2017 (za júl 2017).
SZČO, ktoré mali odložené daňové priznanie, dostanú

listy zo Sociálnej poisťovne až v októbri 2017 a v prípade,
ak im vznikne povinnosť platiť poistné, zaplatia ho do 8.
novembra 2017.
Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2017 tým
fyzickým osobám, ktoré na základe daňového priznania
podaného v riadnom termíne za kalendárny rok 2016
dosiahli z podnikania vyšší príjem ako 5 298 eur
a k 1. júlu 2017 činnosť vykonávajú. Sumu, podľa ktorej
sa posudzuje vznik povinného poistenia SZČO, tvoria
dosiahnuté príjmy z podnikania alebo výnos súvisiaci
s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou
činnosťou za rok 2016 bez odpočítania výdavkov.

Informácia pre zamestnávateľov
k vysielaniu zamestnancov na prácu
do krajín Európskej únie
V prípade, ak zamestnanec pracuje pre slovenského
zamestnávateľa v krajinách Európskej únie, Švajčiarska,
Nórska, Islandu a Lichtenštajnska a zamestnávateľ chce,
aby takýto zamestnanec bol aj počas výkonu práce
v zahraničí sociálne zabezpečený na Slovensku, musí
zamestnávateľ uplatniť v Sociálnej poisťovni výnimku – tzv.
inštitút vyslania.
O uplatnenie inštitútu vyslania musia zamestnávateľ
a zamestnanec požiadať príslušnú pobočku Sociálnej
poisťovne podaním žiadosti o vystavenie prenosného
dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca na územie
iného členského štátu EÚ a to len v prípade, keď sú
splnené podmienky uplatnenia inštitútu vyslania.
Ak zamestnávateľ o vyslanie nepožiada, odvádza poistné
na sociálne zabezpečenie za vyslaného zamestnanca
v zahraničí tamojšej inštitúcií sociálneho zabezpečenia
a zdravotného poistenia.

Opatrenie Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky o zmene podmienok
pre vyplácanie dôchodku
a Opatrenie, ktorým sa ustanovuje
vzor ponukového listu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky vydalo opatrenie z 28. júna 2017 č.
8797/2017-M_OPVA, ktorým sa ustanovuje vzor
informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového
sporenia.

Ostatné
Od 1. februára 2018 nadobudne účinnosť zmena
podmienok, ktoré je potrebné splniť pre vyplácanie
starobného dôchodku a predčasného dôchodku
zo starobného dôchodkového sporenia programovaným
výberom, resp. dočasného starobného a dočasného
predčasného starobného dôchodku. Cieľom je
informovať spotrebiteľov o aktuálnych podmienkach
vyplácania dôchodkov v súvislosti so zmenou zákona
č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky vydalo taktiež opatrenie z 28. júna 2017
č. 8796/2017-M_OPVA, ktorým sa ustanovuje vzor
ponukového listu.
V súvislosti so zmenou zákona č. 43/2004 Z. z.
o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktoré spočívajú v zmene podmienok, ktoré
je potrebné splniť pre vyplácanie starobného dôchodku
a predčasného dôchodku zo starobného dôchodkového
sporenia programovaným výberom a pre vyplácanie
dočasného starobného dôchodku a dočasného
predčasného starobného dôchodku, toto opatrenie
ustanovuje nanovo vzory ponukových listov s platnosťou
od 1. februára 2018.

Opatrenie Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky o úprave súm životného
minima
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky vydalo opatrenie, ktorým sa s účinnosťou
od 1. júla 2017 menia sumy životného minima a to
nasledovne:
•

suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu je 199,48 EUR,

•

suma životného minima pre ďalšiu spoločne
posudzovanú plnoletú fyzickú osobu je 139,16 EUR,

•

suma životného minima pre zaopatrené neplnoleté
dieťa a nezaopatrené dieťa je 91,06 EUR.

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
Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku – September, október 2017
(http://kalendar.deloitte.sk/)

••

Excel akadémia – Bratislava
27. september 2017
Bratislava, Einstainova 23, Digital Park II.
Zistite viac | Zaregistrujte sa

••

Deloitte DPH akadémia 2017 - 4 moduly – Žilina
28., 29. september a 5., 6. október 2017
Žilina
Zistite viac | Zaregistrujte sa

••

IFRS školenie – Košice
29. september 2017
Košice
Zaregistrujte sa

••

Deloitte DPH akadémia 2017 - 4 moduly – Košice
19., 20., 26., 27. október 2017
Košice
Zistite viac | Zaregistrujte sa

••

IFRS školenie – Bratislava
24. október 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

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

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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