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Súdny dvor Európskej únie v oblasti
DPH
C-533/16 Volkswagen AG – Zamietnutie žiadosti
o vrátenie DPH z dôvodu uplynutia premlčacej
lehoty
Spoločnosť Hella Leuchten - Systeme GmbH so sídlom
v Nemecku, ako aj spoločnosti Hella Slovakia Front
Lighting, s. r. o. a Hella Slovakia - Signal Lighting so sídlom
na Slovensku (ďalej spoločne len „spoločnosti Hella“)
dodávali v rokoch 2004 až 2010 spoločnosti Volkswagen
AG so sídlom v Nemecku formy na výrobu svietidiel
pre automobily. Spoločnosti Hella na faktúrach neuvádzali
DPH, pretože sa domnievali, že nešlo o dodanie tovaru,
ale o „finančné vyrovnanie“ oslobodené od DPH.
V priebehu roka 2010 spoločnosti Hella zistili, že
ich postup nie je v súlade so slovenskými právnymi
predpismi, vystavili teda faktúry s uplatnením DPH,
podali dodatočné daňové priznania za roky 2004 až
2010 a odviedli DPH do štátneho rozpočtu. Spoločnosť
Volkswagen AG následne požiadala Daňový úrad
Bratislava o vrátenie DPH viažucej sa k týmto dodaniam.
Daňové orgány čiastočne vyhoveli tejto žiadosti
a spoločnosti Volkswagen AG vrátili DPH za roky 2007
až 2010. Za roky 2004 až 2006 však DPH odmietli vrátiť
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s odôvodnením, že právo na vrátenie DPH vzniklo už
dodaním tovaru a podanie žiadosti o vrátenie DPH sa
uskutočnilo až po uplynutí päťročnej premlčacej lehoty.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či sa má právo EÚ vykladať
v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave,
v zmysle ktorej je právo na odpočítanie DPH, ktorá bola
fakturovaná a zaplatená zdaniteľnou osobou niekoľko
rokov po dodaní predmetného tovaru, možné zamietnuť
z dôvodu, že premlčacia lehota na uplatnenie tohto práva
začala plynúť od dátumu dodania tovaru a uplynula
pred podaním žiadosti o vrátenie dane.
SD EÚ pripomenul, že uplatnenie práva na odpočítanie
DPH je podmienené splnením tak hmotnoprávnych, ako aj
formálnych podmienok a požiadaviek. SD EÚ
v tejto súvislosti uviedol, že hoci právo na odpočítanie
DPH vzniká súbežne so vznikom daňovej povinnosti,
uplatnenie tohto práva je v zásade možné až vtedy, keď
má zdaniteľná osoba k dispozícii faktúru.
SD EÚ ďalej uviedol, že premlčaciu lehotu, ktorej uplynutie
vedie k potrestaniu nedostatočne starostlivej zdaniteľnej
osoby, ktorá opomenula uplatniť odpočítanie DPH
na vstupe, a to stratou práva na odpočítanie DPH,
nemožno považovať za nezlučiteľnú s režimom daným
smernicou o DPH v rozsahu, v akom sa na jednej strane
táto lehota uplatňuje rovnakým spôsobom na analogické
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práva v daňovej oblasti v rámci vnútroštátneho práva
a v rámci práva EÚ (zásada ekvivalencie) a na druhej
strane, v akom praxi neznemožňuje alebo neprimerane
nesťažuje výkon práva na odpočítanie DPH (zásada
efektivity).
SD EÚ konštatoval, že spoločnosti Hella v roku 2010
vykonali opravy tak, že vystavili faktúry, ktoré zahŕňali
DPH, podali dodatočné priznania a splatnú DPH odviedli
do štátneho rozpočtu, čím bola hrozba krátenia dane
alebo neodvedenia dane odstránená. Za týchto okolností
však spoločnosť Volkswagen AG nemohla pred týmito
opravami uplatniť svoje právo na vrátenie dane, keďže
nedisponovala faktúrami a ani nemala informáciu o tom,
že DPH je splatná. Až po opravách na strane dodávateľov
boli teda splnené hmotnoprávne aj formálne požiadavky
na odpočítanie DPH a spoločnosť Volkswagen AG
mohla požiadať o vrátenie DPH. Podľa SD EÚ, keďže
sa Volkswagen AG nedopustila nedostatku náležitej
starostlivosti a nedošlo ani k zneužitiu alebo podvodnej
tajnej dohode so spoločnosťami Hella, nemožno
proti právu na vrátenie DPH úspešne namietať premlčaciu
lehotu, ktorá začala plynúť od dátumu dodania tovaru
a pre niektoré obdobia uplynula pred príslušnými
opravami.
SD EÚ rozhodol, že právo EÚ sa má vykladať v tom
zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, podľa
ktorej v prípade, ak bola DPH fakturovaná a zaplatená
zdaniteľnou osobou niekoľko rokov po dodaní
predmetného tovaru, sa právo na vrátenie DPH odmieta
priznať z dôvodu, že premlčacia lehota na uplatnenie tohto
práva začala plynúť od dátumu dodania tovaru a uplynula
pred podaním žiadosti o vrátenie dane.

C‑307/16 – Stanisław Pieńkowski – Oslobodenie
od dane pri vývoze – Tovar vyvezený v osobnej
batožine cestujúcich
Pán Pieńkowski podniká v oblasti obchodu, najmä
s telekomunikačnými zariadeniami. V rámci svojej
podnikateľskej činnosti predáva tovar prevažne
cestujúcim s trvalým bydliskom mimo územia EÚ.
V zmysle vnútroštátnej právnej úpravy majú cestujúci,
fyzické osoby s trvalým bydliskom mimo územia EÚ, právo
na vrátenie DPH pri tovaroch, ktoré nadobudli
v Poľsku, a ktoré v nezmenenom stave vyvezú vo svojej
osobnej batožine mimo územia EÚ. Takéto vrátenie môže
uskutočniť predávajúci prostredníctvom iného subjektu,
ak tento spĺňa zákonom stanovené podmienky
pre vrátenie DPH cestujúcim, alebo priamo,
pod podmienkou, že predávajúci v predchádzajúcom
zdaňovacom období prekročil obrat 400 000 PLN.

Príslušné daňové orgány sa v nadväznosti na uvedenú
právnu úpravu domnievali, že pán Pieńkowski, ako
predávajúci, nemohol v rokoch 2010 a 2011 vykonávať
vrátenie dane cestujúcim priamo, keďže v zdaňovacích
obdobiach, ktoré im predchádzali, nesplnil podmienku
týkajúcu sa dosiahnutého obratu, a nemohol v tejto
súvislosti uplatňovať oslobodenie od DPH.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či uvedená vnútroštátna
úprava, ktorá vylučuje uplatnenie oslobodenia
od DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá nespĺňa podmienku
dosiahnutia minimálnej hranice obratu
v predchádzajúcom zdaňovacom období a ani neuzavrela
zmluvu so subjektom oprávneným na vrátenie DPH
cestujúcim, je v súlade s právom EÚ.
SD EÚ pripomenul, že oslobodenie od DPH pri vývoze
tovaru je možné uplatniť vtedy, ak bolo na kupujúceho
prevedené právo nakladať s tovarom ako vlastník, pričom
predávajúci musí preukázať, že tento tovar bol zaslaný
alebo prepravený mimo EÚ. V prípade tovaru, ktorý sa má
prevážať v osobnej batožine cestujúcich, sa oslobodenie
od DPH uplatní, ak sú splnené ďalšie podmienky
na strane kupujúceho. SD EÚ ďalej uviedol, že v zmysle
práva EÚ môžu členské štáty stanoviť aj iné povinnosti
za účelom správneho výberu DPH a predchádzania
daňovým podvodom, musia však dodržiavať všeobecné
právne zásady, ako sú zásada právnej istoty, zásada
proporcionality a zásada legitímnej dôvery.
V nadväznosti na uvedené SD EÚ konštatoval, že
v rámci konania nebolo spochybnené, že došlo k dodaniu
tovarov, pričom tieto tovary fyzicky opustili územie EÚ,
keď boli prevezené v osobnej batožine cestujúcich,
a rovnako boli splnené aj špecifické podmienky na strane
kupujúceho pre uplatnenie oslobodenia od DPH. Podľa
SD EÚ, za týchto okolností, už v zásade neexistuje riziko
daňového podvodu alebo daňových strát, ktoré by mohlo
byť dôvodom na zdanenie predmetnej transakcie,
a preto vnútroštátna právna úprava, ako je vo veci samej,
ktorá stanovuje podmienku dosiahnutia obratu v určitej
minimálnej výške počas predchádzajúceho zdaňovacieho
obdobia alebo povinnosť mať uzatvorenú zmluvu s iným
oprávneným subjektom, nie je potrebná na dosiahnutie
cieľa predchádzania daňovým podvodom a daňovým
únikom.
SD EÚ rozhodol, že oslobodenie od DPH pri dodaní
tovaru na vývoz, ktorý sa má na územie mimo EÚ
prevážať v osobnej batožine cestujúcich, nemôže byť
podmienené u predávajúceho dosiahnutím obratu
v určitej minimálnej výške počas predchádzajúceho
zdaňovacieho obdobia alebo povinnosťou mať
uzatvorenú zmluvu s iným subjektom oprávneným
na vrátenie DPH cestujúcim.
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C-672/16 Imofloresmira - Investimentos
Imobiliários SA – Povinnosť úpravy odpočítanej
dane

plnení a v tomto smere podnikal konkrétne potrebné
kroky, by v konečnom dôsledku viedol k obmedzeniu
práva na odpočítanie dane.

Spoločnosť Imofloresmira - Investimentos Imobiliários SA
(ďalej len „Imofloresmira“) sa zaoberá kúpou, predajom,
prenájmom a správou nehnuteľností. Imofloresmira je
vlastníkom dvoch nehnuteľností určených na prenájom,
pričom sa rozhodla, že využije možnosť voľby, ktorú
povoľuje právna úprava v Portugalsku, a nebude
pri prenájme týchto nehnuteľností uplatňovať
oslobodenie od DPH.

SD EÚ rozhodol, že je v rozpore s právom EÚ, ak
vnútroštátna právna úprava ukladá zdaniteľnej osobe
povinnosť vykonať úpravu pôvodne odpočítanej dane
z dôvodu, že nehnuteľnosť, pri ktorej bolo v súvislosti s jej
prenájmom uplatnené právo voľby zdanenia, sa považuje
za nehnuteľnosť, ktorú zdaniteľná osoba už nevyužíva
na uskutočňovanie zdaniteľných plnení z titulu, že táto
nehnuteľnosť zostala nevyužitá po dobu viac ako dvoch
rokov, hoci sa preukáže, že zdaniteľná osoba sa snažila
nehnuteľnosť počas uvedeného obdobia prenajať.

Príslušné daňové orgány sa domnievali, že Imofloresmira
je povinná vykonať úpravu odpočítanej dane, a to
z dôvodu, že uvedené nehnuteľnosti boli už viac ako dva
roky nevyužívané a to aj napriek tomu, že Imofloresmira
spolupracovala s realitnými kanceláriami a uskutočnila
viaceré aktivity v oblasti marketingu (vytvorila reklamný
leták, internetovú stránku, tlačové oznámenia
pre verejnosť, umiestnila pri nehnuteľnostiach reklamné
tabule) a ponúkala priestory na prenájom za výhodnejšie
ceny.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či je v súlade s právom
EÚ, ak vnútroštátna právna úprava ukladá povinnosť
vykonať úpravu pôvodne odpočítanej dane z dôvodu,
že nehnuteľnosť, pri ktorej bola zdaniteľnou osobou
uplatnená voľba zdanenia prenájmu nehnuteľnosti,
zostala už viac ako dva roky nevyužitá a je považovaná
za nehnuteľnosť, ktorá sa nevyužíva na uskutočňovanie
zdaniteľných plnení, hoci je preukázané, že zdaniteľná
osoba prejavovala záujem ponúkať túto nehnuteľnosť
na prenájom a podnikala za týmto účelom viaceré kroky.
SD EÚ pripomenul, že právo na odpočítanie DPH je
neoddeliteľnou súčasťou mechanizmu DPH a nemôže
byť obmedzené. Podľa SD EÚ právo na odpočítanie dane
v zásade zostáva zachované, i keď neskôr, z dôvodov
nezávislých od vôle zdaniteľnej osoby, zdaniteľná
osoba nemôže využívať tovar alebo služby, ktoré viedli
k odpočítaniu dane v rámci zdaniteľných plnení. Iný
výklad by bol v rozpore so zásadou neutrality, pokiaľ ide
o daňové zaťaženie spoločnosti, keďže by mohli vznikať
rozdiely medzi spoločnosťami, ktoré už uskutočňujú
zdaniteľné plnenia, a tými spoločnosťami, ktoré chcú
prostredníctvom investícií začať vykonávať činnosti, ktoré
budú viesť k vzniku zdaniteľných plnení.
SD EÚ konštatoval, že prístup, na základe ktorého by
na preukázanie existencie zmien vo faktoroch, ktoré boli
použité pri určení výšky odpočítanej dane, postačovalo,
aby sa nehnuteľnosť po skončení nájomnej zmluvy
z dôvodu okolností nezávislých od vôle jej vlastníka
nevyužívala, hoci sa preukáže, že vlastník mal naďalej
záujem využívať ju na účely uskutočňovania zdaniteľných

C-387/16 Nidera BV – Zníženie úrokov
z omeškania splatných z dôvodu oneskoreného
vrátenia nadmerného odpočtu DPH
Nidera BV (ďalej len „Nidera“) je spoločnosť sídliaca
v Holandsku, ktorá v období od februára do mája 2008
nakupovala od dodávateľov v Litve pšenicu a následne
ju vyvážala mimo územia EÚ. V auguste 2008 sa Nidera
zaregistrovala v Litve ako platiteľ DPH a prostredníctvom
svojho prvého daňového priznania požiadala o vrátenie
DPH zaplatenej na vstupe.
Spočiatku príslušné daňové orgány vrátenie DPH zamietli
s odôvodnením, že Nidera nebola v čase dodania
pšenice registrovaná na účely DPH, a teda v zmysle
vnútroštátnych právnych predpisov nemala nárok
na odpočítanie DPH. Po vyhlásení rozsudku C-385/09
(Nidera Handelscompagnie) jej však právo
na odpočítanie DPH bolo priznané a spoločnosti Nidera
bol vyplatený nadmerný odpočet DPH v sume približne
3,4 milióna EUR. Nidera následne požiadala o vyplatenie
úrokov z omeškania, pričom žiadala, aby tieto úroky
boli vypočítané za obdobie od dátumu začatia daňovej
kontroly až do vrátenia nadmerného odpočtu DPH, čo
predstavovalo sumu približne 1,1 milióna EUR.
Vnútroštátny súd sa obrátil na SD EÚ s otázkou, či
je možné znížiť úroky z omeškania splatné z dôvodu
oneskoreného vrátenia nadmerného odpočtu DPH, ak
sa pri takomto znížení zohľadnia okolnosti nezávislé od
konania samotnej zdaniteľnej osoby, ako napríklad výška
úrokov vo vzťahu k nadmernému odpočtu DPH, obdobie,
počas ktorého nebol nadmerný odpočet DPH vrátený,
ďalej dôvody, pre ktoré nedošlo k jeho vráteniu alebo
straty, ktoré skutočne vznikli zdaniteľnej osobe.
SD EÚ uviedol, že hoci postupy na uplatnenie nároku
na vrátenie nadmerného odpočtu DPH v zásade patria
do procesnej autonómie členských štátov, nič to nemení
na skutočnosti, že táto autonómia je vymedzená

Nepriame dane
zásadami ekvivalencie a efektivity. Členské štáty síce
majú určitú slobodu pri stanovení podmienok vrátenia
nadmerného odpočtu DPH, tieto podmienky však
musia umožniť, aby zdaniteľnej osobe bola vrátená
za primeraných podmienok celá suma pohľadávky, čo
znamená, že k zaplateniu má prísť v primeranej lehote
a spôsob zaplatenia nemá spôsobovať zdaniteľnej osobe
žiadne finančné riziko. Ak dôjde k vráteniu nadmerného
odpočtu DPH po uplynutí primeranej lehoty, zásada
neutrality DPH vyžaduje, aby vzniknuté finančné straty,
ktoré vznikli z dôvodu, že zdaniteľná osoba nemôže
disponovať s uvedenými finančnými prostriedkami, boli
kompenzované úrokmi z omeškania, pričom prináleží
členským štátom, aby si stanovili podmienky, za akých
majú byť úroky z omeškania zaplatené.
Podľa vnútroštátneho súdu, ak dôjde k značnému
oneskoreniu pri vrátení nadmerného odpočtu DPH, čo
má za následok dlhodobú nedostupnosť finančných
prostriedkov, môže byť výška vypočítaných úrokov
neprimeraná stratám, ktoré skutočne vznikli zdaniteľnej
osobe, a teda, za týchto okolností, kritéria primeranosti
a spravodlivosti umožňujú správcovi dane znížiť sumu
úrokov z dôvodov, ktoré nesúvisia s konaním zdaniteľnej
osoby.
SD EÚ konštatoval, že pokiaľ ide o zníženie úrokov iba
z dôvodu vysokej sumy úrokov v porovnaní
so sumou nadmerného odpočtu DPH, takýto prístup
by pre zdaniteľnú osobu predstavoval riziko, že úroky
z omeškania nebudú pokrývať celú dobu, počas ktorej
zdaniteľná osoba nemala možnosť disponovať peňažnými
prostriedkami.
Pokiaľ ide o zníženie úrokov z dôvodu dĺžky obdobia,
za ktoré nadmerný odpočet DPH nebol vrátený, táto
dĺžka obdobia nemôže byt podľa SD EÚ sama o sebe
dôvodom na zníženie úrokov z omeškania, pretože tie sú
určené práve na to, aby kompenzovali zdaniteľnej osobe
finančné straty, ktoré jej vznikli počas tohto obdobia.
Táto možnosť by naopak mohla viesť k tomu, že daňové
orgány by neboli motivované k tomu, aby vrátili nadmerný
odpočet DPH v čo najkratšej dobe.
SD EÚ tiež uviedol, že ani vyhlásenie rozsudku C-385/09
nemá vplyv na možnosť zníženia úrokov z omeškania,
pretože judikatúra SD EÚ iba objasňuje a spresňuje to,
ako sa určitý predpis mal vykladať už od dátumu, kedy
nadobudol účinnosť.
Napokon SD EÚ konštatoval, že zníženie úrokov
z dôvodu, aby sa tým zohľadnili straty, ktoré skutočne
vznikli zdaniteľnej osobe v dôsledku toho, že nemohla
disponovať so sumou nadmerného odpočtu DPH by
znamenalo, že by zdaniteľnej osobe prináležalo preukázať
finančné straty, ktoré jej v tejto súvislosti skutočne vznikli.

Paušálny charakter úrokov z omeškania pritom
z povahy veci odráža stratu, ktorá môže zdaniteľnej osobe
vzniknúť, a nie stratu, ktorá jej skutočne vznikla, a teda
odškodnenie v podobe úrokov z omeškania môže byť
v niektorých prípadoch vyššie či nižšie ako skutočná
strata.
SD EÚ rozhodol, že článok 183 smernice o DPH spolu
so zásadou neutrality DPH sa majú vykladať v tom zmysle,
že bránia zníženiu sumy úrokov z omeškania splatných
z dôvodu oneskoreného vrátenia nadmerného odpočtu
DPH za okolností nezávislých od konania zdaniteľnej
osoby, ako je napríklad suma týchto úrokov vo vzťahu
k sume nadmerného odpočtu DPH, obdobie, za ktoré
nebol nadmerný odpočet DPH vrátený, dôvody, pre ktoré
nedošlo k vráteniu, ako aj skutočné straty, ktoré vznikli
zdaniteľnej osobe.

C-159/17 Întreprinderea Individuală Dobre
M. Marius – Nárok na odpočítanie DPH
vzťahujúcej sa na nadobudnutie tovaru v
období, kedy bola zdaniteľnej osobe zrušená
identifikácia na účely DPH
Spoločnosť Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius
(ďalej len „spoločnosť“) bola registrovaná na účely DPH
v Rumunsku od 13. júla 2011 do 31. júla 2012. Keďže
spoločnosť nepodala DPH priznanie za 4. štvrťrok 2011
a 1. štvrťrok 2012, bola jej s účinnosťou od 1. augusta
2012 zrušená registrácia na účely DPH v Rumunsku.
Spoločnosť však naďalej vyhotovovala faktúry, na ktorých
uplatňovala DPH bez toho, aby túto DPH vykázala aj
v príslušnom DPH priznaní.
Príslušné daňové orgány vykonali v roku 2015 daňovú
kontrolu a jej výsledkom bol daňový výmer, ktorý
zodpovedal výške DPH, ktorú Spoločnosť fakturovala
a prijala od zákazníkov počas obdobia, kedy jej bola
zrušená registrácia na účely DPH. Spoločnosť následne
žiadala, aby si mohla uplatniť odpočítanie DPH z tovarov
a služieb obstaraných za účelom poskytovania služieb
zodpovedajúcim predmetu jej podnikania za obdobie,
počas ktorého nebola registrovaná na účely DPH, čo
daňové orgány zamietli.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či daňové orgány môžu
odmietnuť zdaniteľnej osobe priznať právo
na odpočítanie DPH, ak bola tejto zdaniteľnej osobe
zrušená identifikácia na účely DPH, a to z dôvodu, že
nepodala za určité obdobie priznanie k DPH v zákonnej
lehote.
SD EÚ uviedol, že v zmysle ustálenej judikatúry SD EÚ
základná zásada neutrality DPH vyžaduje, aby odpočítanie
DPH zaplatenej na vstupe bolo priznané, ak sú splnené

Nepriame dane
hmotnoprávne podmienky, a to aj napriek tomu, že
neboli splnené niektoré z formálnych požiadaviek.
SD EÚ ďalej uviedol, že sankcionovanie nedodržania
povinností týkajúcich sa účtovania či daňových priznaní
odmietnutím práva na odpočítanie dane prevyšuje
rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie cieľa, ktorým
je správne plnenie si týchto povinností, keďže právo
EÚ nebráni členským štátom uložiť v prípade potreby
pokutu alebo peňažnú sankciu primeranú závažnosti
porušenia. Inak by tomu bolo v prípade, ak by porušenie
takýchto formálnych požiadaviek viedlo k tomu, že by
nebolo možné predložiť jednoznačný dôkaz o tom, že
hmotnoprávne požiadavky boli splnené alebo v prípade,
ak by sa vzhľadom na objektívne skutočnosti preukázalo,
že právo na odpočítanie dane sa uplatňuje podvodným
spôsobom.
SD EÚ konštatoval, že prináleží vnútroštátnemu súdu, aby
overil, či príslušné daňové orgány mali k dispozícii údaje
nevyhnutné na preukázanie toho, že hmotnoprávne
podmienky zakladajúce právo na odpočítanie DPH
zaplatenej na vstupe sú splnené, aj napriek nesplneniu
určitých formálnych požiadaviek, ktoré sa spoločnosti
v rámci konania vytýkajú. V prípade, ak by sa aj
preukázalo, že nesplnenie formálnych požiadaviek
nebránilo predloženiu jednoznačného dôkazu o tom, že
hmotnoprávne podmienky boli splnené, takéto okolnosti
môžu indikovať existenciu daňového podvodu, keď si
zdaniteľná osoba úmyselne s cieľom vyhnúť sa plateniu
daní neplní formálne povinnosti, ktoré jej prislúchajú.
V tejto súvislosti nie je podľa SD EÚ v rozpore s právom
EÚ, ak sa nepodanie priznania k DPH, ktoré umožňuje
kontrolu zo strany daňových orgánov, považuje za daňový
podvod, v dôsledku čoho môže dôjsť k zamietnutiu práva
na odpočítanie dane, keďže takéto porušenie môže
brániť riadnemu výberu dane a v dôsledku toho narušiť
fungovanie spoločného systému DPH.

SD EÚ rozhodol, že daňové orgány môžu odmietnuť
zdaniteľnej osobe uplatniť právo na odpočítanie DPH,
ak sa preukáže, že z dôvodu nesplnenia si povinností
vytýkaných tejto osobe nemohli mať k dispozícii údaje
nevyhnutné na preukázanie toho, že hmotnoprávne
požiadavky zakladajúce právo na odpočítanie DPH
zaplatenej na vstupe touto zdaniteľnou osobou boli
splnené alebo že táto osoba konala podvodne s cieľom
získať právo na odpočítanie dane, čo prináleží overiť
vnútroštátnemu súdu.

Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@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
Maják 2018
Automatizované riešenie pre kontrolu obchodných partnerov
Skúsenosti z daňových kontrol potvrdzujú, že najlepšou obranou pred nevedomým zatiahnutím do daňového
podvodu je včasná a účinná prevencia. Prieskum spoločnosti Deloitte však ukázal, že v tomto smere nie sú
spoločnosti príliš obozretné. Aj preto spoločnosť Deloitte vyvinula vlastnú aplikáciu Maják, ktorá pravidelne
kontroluje verejné registre a vykonáva komplexné testy zadaných dodávateľov a odberateľov.
V prípade potreby, prosím, kontaktujte Petra Takácsa na ptakacs@deloittece.com.

Peter Takács
ptakacs@deloittece.com

Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku – Máj, jún 2018
http://kalendar.deloitte.sk/
Deloitte DPH akadémia 2018 – 5 modulov – Bratislava
27. apríl a 4., 11., 18., 25. máj 2018
Bratislava, Einsteinova 23
Registrácia | Bližšie informácie

Plánované webcasty spoločnosti Deloitte na Slovensku – Máj, jún 2018
•

Investičná pomoc
16. máj 2018
Registrácia | Bližšie informácie

•

Automobil v podnikaní
13. jún 2018
Registrácia | Bližšie informácie

Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs o práve – 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/dbriefs-legal.html

Novinky v Deloitte
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

DPH a clá

Zdaňovanie spoločností

Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com

Jana Farkašová
jafarkasova@deloitteCE.com

Transferové oceňovanie

Korean Desk

Martin Sabol
msabol@deloitteCE.com

Jin Suk Choi
jinsuchoi@deloittece.com

Zdaňovanie fyzických osôb

Právne oddelenie

Katarína Povecová
kpovecova@deloitteCE.com

Róbert Minachin
rminachin@deloitteCE.com

Jozef Stieranka
jstieranka@deloitteCE.com

Dagmar Yoder
dyoder@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
BCT 2, Moldavská cesta 8/A
040 11 Košice
Tel.: +421 55 728 1811
Fax: +421 55 728 1827

Táto publikácia obsahuje len všeobecné informácie a spoločnosť Deloitte Touche Tohmatsu Limited, jej členské firmy ani ich pridružené spoločnosti (spolu ďalej len „sieť
Deloitte“) prostredníctvom nej neposkytuje účtovné, obchodné, finančné, investičné, právne, daňové ani iné odborné poradenstvo či služby. Táto publikácia nenahrádza
odborné poradenstvo či služby a nemožno ju teda považovať za materiál, na základe ktorého by bolo možné prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kroky, ktoré môžu mať dopad
na Vaše financie alebo podnikanie. Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí alebo vykonaním krokov, ktoré môžu mať vplyv na Vaše financie alebo podnikanie, by ste mali požiadať
o poradenstvo kvalifikovaného odborného poradcu. Žiadny subjekt zo siete Deloitte nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli akejkoľvek osobe v dôsledku spoliehania sa
na túto publikáciu.
***
Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej privátnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou, a jej členských firiem.
Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry spoločnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jej členských firiem sa
uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/o-nas.
Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora.
Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim
klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 245 000 odborníkov spoločnosti Deloitte sa usiluje konať tak, aby vytvárali hodnoty, na ktorých záleží.
© 2018 Deloitte na Slovensku

