Priame dane

Výdavky na získanie noriem
a certifikátov
Súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú
výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov, ktoré
sa zahŕňajú do základu dane rovnomerne počas doby
ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc
mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky (náklady) zaplatené,
pričom výdavky (náklady) na normy a certifikáty, ktoré
neprevýšia obstarávaciu cenu 2 400 EUR, sa zahrnú
do základu dane jednorazovo. Za normu a certifikát je
možné považovať úradný dokument, resp. písomné
osvedčenie alebo vyhlásenie, ktoré prvýkrát stanovuje, že
produkt, proces alebo služba je certifikovaná (overená),
je vydané oprávnenou inštitúciou a má stanovenú dobu
platnosti. Z uvedeného vyplýva, že § 17 ods. 19 písm.
g) ZDP sa vzťahuje na výdavky (náklady) na prvotné
získanie certifikátu (prvotnú certifikáciu). FR SR uvádza,
že v prípade pravidelných kontrolných auditov počas
obdobia platnosti certifikátu sa jedná o náklady súvisiace
s udržiavaním certifikácie, tzn. nesúvisia so získavaním
certifikátu. FR SR zároveň uvádza postup v prípade
predcertifikačného auditu, pri ktorom je potrebné
rozlišovať, či v dôsledku predcertifikačného auditu dôjde
následne k získaniu certifikátu. Ak dôjde k získaniu
certifikátu, na predcertifikačný audit je potrebné nahliadať
ako na súčasť procesu certifikácie.
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Výdavky vynaložené na predcertifikačný audit budú
súčasťou výdavkov (nákladov) na získanie certifikátu a
podliehajú podmienke zaplatenia. Ak k získaniu certifikátu
nedôjde, výdavky (náklady) na predcertifikačný audit
sa budú posudzovať ako poskytnutie služby, ktoré
nepodlieha podmienke zaplatenia.

Podmienka zaplatenia pri prenájme
hmotného a nehmotného majetku
Súčasťou základu dane po zaplatení sú aj výdavky
(náklady) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci
a nehnuteľnosti. FR SR definuje, že predmetné
ustanovenie sa vzťahuje na prenájom akéhokoľvek
majetku, vrátane neodpisovaného majetku
a dlhodobého hmotného majetku s ocenením do 1 700
EUR a dlhodobého nehmotného majetku s ocenením
do 2 400 EUR (tzv. „drobný majetok“).
Ustanovenie sa použije aj na výdavky (náklady)
na nájomné poukazované v prospech nerezidenta,
ktoré sa vzťahujú k príjmom podľa § 16 ods. 1 písm. e)
bod. 1, 2 a 4 písm. f) ZDP (t. j. odplaty za poskytnutie
práva na použitie alebo za použitie predmetu
priemyselného vlastníctva, počítačových programov
(softvérov), návrhov alebo modelov, plánov,
výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných
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poznatkov (know-how), odplaty za poskytnutie práva
na použitie alebo za použitie autorského práva alebo
práva príbuzného autorskému právu, nájomné
alebo príjmy plynúce z iného využitia hnuteľných
vecí umiestnených na území Slovenskej republiky)
s výnimkou príjmov za prevod vlastníckeho práva.

Podmienka zaplatenia pri odplate
(provízii) za sprostredkovanie
pracovnej sily
V súlade s ustanovením § 17 ods. 19 písm. d) ZDP
súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú
odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa
služby, a to ak ide o sprostredkovanie na základe
mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv najviac
do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu.
Uvedené ustanovenie sa vzťahuje aj na províziu za
sprostredkovanie pracovnej sily, pričom podľa FR SR sa
za hodnotu sprostredkovaného obchodu považuje
mzdový náklad sprostredkovaného zamestnanca
zaúčtovaný v príslušnom zdaňovacom období na účte
521 Mzdové náklady.

Valéria Morťaniková
vmortanikova@deloittece.com
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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.

Ján Skorka
jskorka@deloittece.com
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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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