Účtovníctvo

Vzorová účtovná závierka zostavená
podľa IFRS za rok 2017
Globálne oddelenie IFRS spoločnosti Deloitte zverejnilo
Vzorovú konsolidovanú účtovnú závierku za rok končiaci
sa 31. decembra 2017. Táto účtovná závierka ilustruje
prezentáciu a zverejnenia podľa IFRS za rok končiaci sa
31. decembra 2017 spoločnosťou, ktorá neuplatňuje
Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva
po prvýkrát. Vzorová účtovná závierka ilustruje vplyv
uplatnenia IFRS, ktoré sú povinne účinné pre účtovné
obdobie začínajúce sa 1. januára 2017.
Publikáciu v anglickom jazyku nájdete na tejto linke
IFRS model financial statements 2017 našej stránke
www.iasplus.com.
Ďalšia verzia tejto publikácie s prílohami, ktoré
ilustrujú skoršiu aplikáciu štandardov IFRS 9 Finančné
nástroje, IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi
a IFRS 16 Lízingy v anglickom jazyku, bude k dispozícii
neskôr.
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Nová interpretácia IFRIC 23 Neistota
pri posudzovaní daní z príjmov
Rozsah interpretácie
Interpretácia sa uplatňuje na určenie zdaniteľného zisku
(daňovej straty), základov dane, nevyužitých daňových
strát, nevyužitých daňových úľav a sadzieb dane, ak
existuje neistota pri posudzovaní daní z príjmov podľa IAS
12 Dane z príjmov.
Konsenzus
Či by sa malo zdaňovanie príjmov posudzovať spoločne
Účtovná jednotka je povinná použiť úsudok na určenie
toho, či by sa každé zdanenie príjmov malo posudzovať
nezávisle alebo či by sa niektoré zdanenia príjmov mali
posudzovať spoločne. Rozhodnutie by malo byť založené
na tom, ktorý prístup je predpokladom lepšieho vyriešenia
neistoty.
Predpoklady pre kontroly daňových orgánov
Účtovná jednotka by mala predpokladať, že daňový orgán
s právom preskúmať akékoľvek sumy, ktoré mu boli
oznámené, preskúma tieto sumy, pričom bude poznať
všetky relevantné informácie.

Účtovníctvo
Určenie zdaniteľného zisku (daňovej straty), základov
dane, nevyužitých daňových strát, nevyužitých daňových
úľav a sadzieb dane
Účtovná jednotka musí posúdiť, či je pravdepodobné, že
príslušný orgán akceptuje jednotlivé zdanenia príjmov
alebo skupinové zdanenia príjmov, ktoré účtovná
jednotka použila alebo plánuje použiť pri podávaní svojho
priznania k dani z príjmov.
•

•

Ak účtovná jednotka dospeje k záveru, že je
pravdepodobné, že konkrétne zdanenie príjmov
bude akceptované, musí určiť zdaniteľný zisk
(daňovú stratu), základy dane, nevyužité daňové
straty, nevyužité daňové úľavy alebo daňové sadzby
v súlade so zdanením príjmov uvedeným v priznaní
k dani z príjmov účtovnej jednotky.
Ak účtovná jednotka dospeje k záveru, že nie je
pravdepodobné, že konkrétne zdanenie príjmov
bude akceptované, účtovná jednotka musí pri
určovaní zdaniteľného zisku (daňovej straty),
základov dane, nevyužitých daňových strát,
nevyužitých daňových úľav a daňových sadzieb
použiť najpravdepodobnejšiu hodnotu alebo
očakávanú hodnotu zdanenia príjmov. Rozhodnutie
by malo byť založené na tom, ktorá metóda je
predpokladom lepšieho vyriešenia neistoty.

Účinok zmien faktov a okolností
Účtovná jednotka musí prehodnotiť svoje úsudky
a odhady, ak dôjde k zmene faktov a okolností.
Dátum účinnosti
Interpretácia IFRIC 23 je účinná pre ročné účtovné
obdobia začínajúce sa 1. januára 2019 alebo neskôr,
s možnosťou skoršieho uplatnenia. Táto interpretácia
ešte nebola prijatá Európskou úniou.
Prechod
Požiadavky sa uplatňujú zaúčtovaním kumulatívneho
vplyvu ich prvotného uplatnenia na nerozdelený
zisk alebo na iné príslušné komponenty vlastného
imania na začiatku účtovného obdobia, v ktorom ich
účtovná jednotka prvýkrát uplatňuje, a to bez úpravy
porovnateľných informácií. Úplné retrospektívne
uplatnenie je povolené, ak ho môže účtovná jednotka
vykonať bez použitia spätného pohľadu.
Zdroj: IASPlus summary na našej stránke
www.iasplus.com

Rada IASB vydala nový štandard
IFRS 17 Poistné zmluvy
Cieľ štandardu

IFRS 17 Poistné zmluvy stanovuje princípy účtovania,
oceňovania, vykazovania a zverejňovania poistných zmlúv
v rozsahu pôsobnosti tohto štandardu. Cieľom štandardu
IFRS 17 je zabezpečiť, aby účtovná jednotka poskytovala
relevantné informácie, ktoré verne odrážajú tieto zmluvy.
Tieto informácie poskytujú používateľom účtovnej
závierky základ na posúdenie vplyvu poistných zmlúv
na finančnú situáciu, výsledok hospodárenia a peňažné
toky účtovnej jednotky.
Rozsah štandardu
Účtovná jednotka uplatňuje IFRS 17 Poistné zmluvy na:
•
poistné a zaisťovacie zmluvy, ktoré vydáva,
•
zaisťovacie zmluvy, ktoré drží,
•
investičné zmluvy s vlastnosťami ľubovoľnej účasti
(discretionary participation features – DPF), ktoré
vydáva, pokiaľ vydáva aj poistné zmluvy.
Stručne
Nový štandard vyžaduje, aby sa poistné záväzky oceňovali
v súčasnej hodnote plnenia, a poskytuje jednotnejší
prístup k oceňovaniu a vykazovaniu všetkých poistných
zmlúv. Tieto požiadavky sú určené na dosiahnutie
konzistentného účtovania poistných zmlúv na základe
princípov. IFRS 17 nahrádza IFRS 4 Poistné zmluvy
a súvisiace interpretácie.
Dátum účinnosti
Štandard IFRS 17 je účinný pre ročné účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára 2021 alebo neskôr. Skoršie
uplatnenie je povolené, ak boli uplatnené aj štandardy IFRS
15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi a IFRS 9 Finančné nástroje.
Tento štandard ešte nebol prijatý Európskou úniou.
Prechod
Účtovná jednotka uplatní štandard retrospektívne, pokiaľ
je to možné. V opačnom prípade majú účtovné jednotky
možnosť použiť buď upravený retrospektívny prístup
alebo prístup reálnej hodnoty. K dátumu prvotného
uplatnenia štandardu môžu účtovné jednotky, ktoré už
uplatňujú IFRS 9 Finančné nástroje, retroaktívne zmeniť
vymedzenie a klasifikáciu finančných aktív držaných
v súvislosti s činnosťami súvisiacimi so zmluvami v rámci
pôsobnosti tohto štandardu.
Zdroj: IASPlus summary našej stránke www.iasplus.com
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Ostatné

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

Ostatné
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

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 - 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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