Nepriame dane

Rozposielanie informatívnych
upozornení, tzv. „softwarningov“
Finančnou správou Slovenskej
republiky
Finančná správa SR zaslala 4. decembra 2017 vybraným
klientom finančnej správy ďalšie informatívne upozornenia
tzv. „softwarningy“, ktoré sa týkajú previazanosti nálezov
z kontrol DPH na daň z príjmov právnických osôb.
Cieľom týchto „softwarningov“ je zabezpečiť samonápravu
zo strany klientov a zvýšenie dobrovoľného plnenia
daňových povinností. Finančná správa „softwarningom“
klientov upozorní, že nález pri daňovej kontrole DPH môže
mať vplyv na ich daňové priznanie pre daň z príjmov, ktoré
podáva daňový subjekt nasledujúci rok.
Zároveň klientov oznámením vyzve na overenie správnosti
údajov v daňovom priznaní k dani z príjmov
za kontrolované zdaňovacie obdobie. V prípade, ak daňový
subjekt pri kontrole zistí rozdiel na dani z príjmov, mal by
tento nález zohľadniť dodatočným daňovým priznaním
k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie.
Upozornenia sa týkajú nálezov z daňových kontrol za roky
2013 – 2016.
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Národná rada SR schválila návrh
novely zákona o DPH
Národná rada Slovenskej republiky schválila
7. decembra 2017 novelu zákona o DPH. Novela
nadobúda účinnosť k 1. 1. 2018.

Súdny dvor Európskej únie v oblasti
DPH
C‑101/16 – SC Paper Consult SRL proti rumunskej
daňovej správe – Právo na odpočítanie DPH, ktorú
zaplatila za služby prijaté od spoločnosti, ktorá
bola vyhlásená za „nečinnú“
Spoločnosť Rom Packaging so sídlom v Bukurešti poskytla
služby spoločnosti Paper Consult na základe zmluvy
uzavretej dňa 3. januára 2011. Spoločnosť SC Paper
Consult SRL (ďalej len „Paper Consult“) si uplatnila právo
na odpočítanie DPH, ktorú zaplatila za tieto služby.
Podľa rumuského daňového zákonníka sa platitelia dane
vyhlásia za „nečinných“, ak spĺňajú niektorú
z vnútroštátnych zákonných podmienok. Ako napríklad,
že si v uplynulých šiestich mesiacoch nesplnili žiadne
oznamovacie povinnosti, vyhli sa daňovej kontrole alebo
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daňové orgány konštatovali, že nie sú aktívne. Zoznam
platiteľov vyhlásených za nečinných sa zverejňuje
vyvesením v sídle Národnej agentúry pre daňovú správu
a tiež na internetovej stránke tejto agentúry.
V zmysle vyššie uvedeného bola 7. októbra 2010
spoločnosť Rom Packaging vyhlásená rumunskou daňovou
správou za „nečinnú“ z dôvodu, že nepodala daňové
priznania stanovené zákonom a od 1. novembra 2010 bola
vymazaná z registra platiteľov DPH. Rozhodnutie
o vyhlásení spoločnosti za nečinnú bolo zverejnené v sídle
a na internetovej stránke Národnej agentúry pre daňovú
správu.
Daňové orgány odopreli spoločnosti Paper Consult právo
na odpočítanie dane z dôvodu vyhlásenia dodávateľa
týchto služieb za nečinného.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či je v súlade s právom EÚ, ak
členský štát odoprie právo na odpočítanie DPH
s odôvodnením, že daňový úrad vyhlásil hospodársky
subjekt za nečinný, pričom toto vyhlásenie za nečinného je
verejné a prístupné na internete každej zdaniteľnej osobe
v danom štáte.
SD EÚ uviedol, že zásada neutrality DPH vyžaduje, aby
odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe bolo priznané,
pokiaľ sú splnené všetky hmotnoprávne požiadavky,
a to aj napriek tomu, že zdaniteľné osoby opomenuli
niektoré formálne požiadavky, ktoré však nemajú
za následok nemožnosť predložiť jasný dôkaz o tom,
že hmotno-právne požiadavky na odpočítanie DPH boli
splnené. Ako však vyplýva z informácií uvedených
v spise, v uvedenom spore k takejto situácii nedošlo.
SD EÚ ďalej uviedol, že právo na odpočítanie dane je
možné odoprieť aj v situácii, ak sa vzhľadom na objektívne
skutočnosti preukáže, že toto právo sa uplatňuje
podvodne alebo zneužívajúcim spôsobom. Rumunská
právna úprava vyhlásenia platiteľa za nečinného
v rozhodovanej veci mala za cieľ práve postihnúť také
správanie platiteľov, ktoré môže viesť k oneskoreniu
zistenia daňového podvodu alebo minimálne k
nezaplateniu DPH platiteľmi dane, ktorí nepodali daňové
priznanie.
Napriek tomu, že predmetné opatrenie sledovalo legitímny
cieľ boja proti daňovým podvodom, SD EÚ konštatoval, že
takéto opatrenia prijaté členskými štátmi nesmú ísť
nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie
stanovených cieľov. V tejto súvislosti SD EÚ uviedol, že
nepodanie daňových priznaní sa síce môže považovať
za nepriamy dôkaz podvodu, avšak existenciu podvodu
nepreukazuje nevyvrátiteľným spôsobom. Okrem toho
hospodársky subjekt môže dosiahnuť výmaz zo zoznamu
platiteľov zapísaných ako „nečinní“, a tak získať právo

na vrátenie DPH, ktorej odpočítanie mu bolo počas
obdobia nečinnosti odopreté.
S ohľadom na vyššie uvedené SD EÚ rozhodol, že
členský štát nemôže odmietnuť právo na odpočítanie
DPH platiteľovi z dôvodu, že hospodársky subjekt,
ktorý mu poskytol službu na základe faktúry, na ktorej
sa samostatne uvádzajú výdavky a DPH, bol daňovým
orgánom členského štátu vyhlásený za nečinného, pričom
toto vyhlásenie za nečinného je verejné a prístupné
na internete každej zdaniteľnej osobe v tomto štáte,
pokiaľ je toto odoprenie práva na odpočítanie dane
systematické a konečné a neumožňuje predloženie dôkazu
o neexistencii podvodu alebo straty daňových príjmov.

C-404/16 Lombard Ingatlan Lízing Zrt. proti
Riaditeľstvu štátnej finančnej a colnej správy
pre odvolania, Maďarsko – Zníženie základu
dane z lízingovej zmluvy vypovedanej z dôvodu
nezaplatenia lízingových splátok
Lombard, maďarská spoločnosť poskytujúca finančné
služby, uzatvorila tri lízingové zmluvy s povinným
prevodom vlastníctva týkajúce sa rozličných nehnuteľností.
K dátumu skutočného odovzdania dotknutých
nehnuteľností nájomcom fakturovala celkovú sumu
lízingových splátok vrátane DPH, na základe čoho jej vznikla
povinnosť odviesť DPH. V nasledujúcich zdaňovacích
obdobiach Lombard vypovedala predmetné lízingové
zmluvy z dôvodu čiastočného nezaplatenia dlžných súm
zo strany nájomcu a prevzala dotknuté nehnuteľnosti.
V dôsledku vypovedania zmlúv vydala spoločnosť Lombard
opravné faktúry, v ktorých znížila základ dane oproti
pôvodným faktúram, a odpočítala z toho vyplývajúci rozdiel
od DPH, ktorú mala zaplatiť v nasledujúcich zdaňovacích
obdobiach.
Maďarské daňové orgány v rámci vykonaných daňových
kontrol zamietli predmetné zníženie základu dane
a spoločnosti Lombard uložili pokutu, keďže podľa
ich názoru vypovedanie zmlúv z dôvodu čiastočného
nezaplatenia bolo možné považovať za „nezaplatenie“
v zmysle čl. 90 ods. 2 smernice o DPH, ktorý v takomto
prípade umožňuje členským štátom vylúčiť zníženie základu
dane, ako to vo svojej národnej úprave využilo aj Maďarsko.
Spoločnosť Lombard vo svojej žalobe proti rozhodnutiu
daňovej správy namietala, že v prípade odstúpenia od
zmluvy na dodávku podľa čl. 90 ods. 1 smernice o DPH
smernica neumožňuje, aby členské štáty odmietli priznať
spoločnosti právo na zníženie základu dane.
V súvislosti s uvedeným sa SD EÚ zaoberal otázkou, či sa
má pojem „odstúpenie“ uvedený v čl. 90 ods. 1 smernice
o DPH vykladať v tom zmysle, že zahŕňa prípad, keď
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v rámci lízingovej zmluvy s povinným prechodom
vlastníctva prenajímateľ už nemôže žiadať od nájomcu
zaplatenie lízingovej splátky, lebo prenajímateľ vypovedal
uvedenú zmluvu z dôvodu nezaplatenia zmluvy
zo strany nájomcu a v prípade ak áno, či je prenajímateľ
oprávnený znížiť základ dane aj v prípade, keď vnútroštátny
zákonodarca nepovolil zníženie základu dane v prípade
úplného alebo čiastočného nezaplatenia.

S ohľadom na vyššie uvedené SD EÚ rozhodol, že pojmy
„zrušenie“, „vypovedanie“ a „odstúpenie“ uvedené v čl. 90
ods. 1 smernice o DPH sa majú vykladať v tom zmysle, že
zahŕňajú prípad, keď v rámci lízingovej zmluvy s povinným
prevodom vlastníctva prenajímateľ už nemôže žiadať
od nájomcu zaplatenie lízingovej splátky, lebo prenajímateľ
vypovedal lízingovú zmluvu z dôvodu neplnenia zmluvy
zo strany nájomcu.

SD EÚ k uvedenej otázke uviedol, že smernica zaväzuje
členské štáty znížiť základ dane, a tým aj sumu DPH, ktorú
má zaplatiť zdaniteľná osoba zakaždým, keď
po uzatvorení transakcie nedostane časť protihodnoty
alebo celú protihodnotu. Na druhej strane smernica
umožňuje členským štátom urobiť výnimku z tohto pravidla
v prípade, ak nebola zaplatená celá cena, alebo jej časť,
keďže v danej situácii nedochádza k navráteniu zmluvných
strán do pôvodnej situácie a aj napriek nezaplateniu
kúpnej ceny kupujúci naďalej zostáva povinný zaplatiť
dohodnutú kúpnu cenu a predávajúci má naďalej
k dispozícii pohľadávku, ktorú môže súdne vymáhať.

V prípade skončenia lízingovej zmluvy s konečnou
platnosťou z dôvodu nezaplatenia lízingových splátok,
ktoré dlhoval nájomca, sa preto prenajímateľ môže odvolať
na článok 90 ods. 1 smernice o DPH proti členskému štátu,
aby mu bolo priznané zníženie základu dane na účely
DPH, keď uplatniteľné vnútroštátne právo jednak považuje
takýto prípad za „nezaplatenie“ v zmysle odseku 2 tohto
článku a jednak neumožňuje zníženie základu dane
v prípade nezaplatenia.

Podľa názoru SD EÚ pojmy zrušenie, vypovedanie
a odstúpenie uvedené v čl. 90 ods. 1 smernice o DPH
odkazujú na situácie, keď povinnosť dlžníka zaplatiť dlh
buď úplne zanikla, alebo sa zastavila na úrovni, ktorá je
s konečnou platnosťou určená, s dôsledkami, ktoré
z toho vyplývajú pre veriteľa. V uvedenom spore Lombard
s konečnou platnosťou ukončila lízingové zmluvy formou
výpovede, a ďalej sa už teda nemohla domáhať zaplatenia
nájomného a nájomca sa v dôsledku vypovedania týchto
zmlúv nestal vlastníkom predmetných nehnuteľností.
Keďže pre uvedenú transakciu je typické konečné
zníženie protihodnoty, nemožno ju teda kvalifikovať ako
“nezaplatenie“ v zmysle čl. 90 ods. 2 smernice o DPH, ale
predstavuje zrušenie, vypovedanie alebo odstúpenie
v zmysle čl. 90 ods. 1 smernice o DPH.
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Vzorová účtovná závierka zostavená
podľa IFRS za rok 2017 -Skoršia
aplikácia IFRS 15
Globálne oddelenie IFRS spoločnosti Deloitte zverejnilo
Prílohu 2: Skoršia aplikácia IFRS 15 Výnosy zo zmlúv
so zákazníkmi ku Vzorovej konsolidovanej účtovnej
závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2017. Táto
príloha je zameraná na zverejnenia požadované
štandardom IFRS 15, ktoré sú účinné pre účtovné
obdobie začínajúce sa 1. januára 2018 a má pomôcť
účtovným jednotkám, ktoré sa rozhodli pre skoršiu
aplikáciu IFRS 15 už v roku 2017. Príloha 2 neuvádza
všetky možné zverejnenia podľa IFRS 15, ktoré závisia
od konkrétnych skutočností a okolností účtovnej jednotky.
Publikáciu v anglickom jazyku nájdete na tejto linke
Appendix 2: Early application of IFRS 15 na našej
stránke www.iasplus.com.

KONTEXT
Štandard IFRS 9 sa nevzťahuje na podiely v pridružených
a spoločných podnikoch, ktoré sa účtujú podľa IAS 28.
Nebolo však jasné, či táto výnimka v rozsahu pôsobnosti
štandardu IFRS 9 platí iba na podiely v pridružených
a spoločných podnikoch, na ktoré sa uplatní metóda
vlastného imania.

ZMENY
Dodatky k IAS 28 „Dlhodobá účasť v pridružených
a spoločných podnikoch“ prinášajú tieto úpravy:
••

Bol pridaný odsek 14A, ktorý vyjasňuje, že účtovná
jednotka uplatní IFRS 9 vrátane požiadaviek týkajúcich
sa zníženia hodnoty na dlhodobú účasť v pridruženom
alebo spoločnom podniku, ktorá je súčasťou čistej
investície do pridruženého alebo spoločného podniku,
ale na ktorú sa neuplatňuje metóda vlastného imania.
Napr. poskytnutá dlhodobá pôžička bez stanovenej
lehoty splatnosti, pri ktorej sa neočakáva splatenie
v dohľadnej budúcnosti.

••

Odsek 41 bol vymazaný, pretože Rada IASB sa
domnievala, že iba opakoval požiadavky uvedené
v IFRS 9 a vytváral nejasnosti ohľadom účtovania
dlhodobých účastí.

Rada IASB vydala Dodatky k IAS 28
Dňa 12. októbra 2017 vydala Rada pre medzinárodné
účtovné štandardy (IASB) Dodatky k IAS 28 „Investície
do pridružených a spoločných podnikov: Dlhodobá účasť
v pridružených a spoločných podnikoch“, aby vyjasnila,
kedy účtovná jednotka použije na dlhodobú účasť
v pridružených a spoločných podnikoch IFRS 9 „Finančné
nástroje“.

Dodatky sú doplnené o ilustratívne príklady.

Účtovníctvo
DÁTUM ÚČINNOSTI A POŽIADAVKY NA PRECHOD
Dodatky sú účinné pre ročné účtovné obdobia začínajúce
sa 1. januára 2019 alebo neskôr, s možnosťou skoršieho
uplatnenia. Účtovné jednotky, ktoré budú chcieť, môžu
tieto dodatky použiť spolu s uplatnením IFRS 9, ostatné
účtovné jednotky budú mať na uplatnenie dlhší čas.
Dodatky sa budú uplatňovať retrospektívne, ale obsahujú
požiadavky na prechodné obdobie podobné požiadavkám
uvedeným v IFRS 9 pre účtovné jednotky, ktoré používajú
dodatky po prvotnom uplatnení IFRS 9. Obsahujú tiež
úľavu od úpravy predchádzajúceho obdobia pre účtovné
jednotky, ktoré si v súlade s IFRS 4 „Poistné zmluvy“
zvolia, že použijú dočasnú výnimku z IFRS 9. Úplná
retrospektívna aplikácia je povolená len vtedy, ak je to
možné bez zohľadnenia následných udalostí.
Zdroj: IASplus summary na našej stránke
www.iasplus.com

Rada IASB vydala Dodatky k IFRS 9
Dňa 12. októbra 2017 vydala Rada pre medzinárodné
účtovné štandardy (IASB) Dodatky k IFRS 9 „Finančné
nástroje: Predčasné splatenie s negatívnou kompenzáciou“
v reakcii na obavy, ako IFRS 9 klasifikuje špecifický finančný
majetok s predčasným splatením.

KONTEXT
Odsek B4.1.11(b) IFRS 9 uvádza, že pri predčasnom
splatení dlhového nástroja vo výške, ktorá zahŕňa
„primeranú dodatočnú kompenzáciu“ za predčasné
ukončenie nástroja, vzniknú zmluvné peňažné toky, ktoré
predstavujú iba nesplatené časti istiny a úroku
z nesplatenej časti istiny (SPPI). V praxi vznikla otázka, či
pojem „kompenzácia“ zahŕňa aj negatívnu kompenzáciu,
t. j. prípad, keď strana realizujúca opciu prijíma
kompenzáciu od druhej strany za predčasné ukončenie
na rozdiel od situácie, keď kompenzáciu uhrádza.
Negatívna kompenzácia môže vzniknúť napríklad
v prípade, že nástroj môže byť predčasne splatený
za hodnotu, ktorá odráža zostávajúce zmluvné peňažné
toky diskontované aktuálnou trhovou úrokovou sadzbou.
V závislosti od zmien úrokovej sadzby od prvotného
vykázania nástroja môže držiteľ opcie nakoniec zaplatiť
viac (t. j. uhrádzať kompenzáciu) alebo menej (t. j. získať
kompenzáciu), až kým nie je nesplatená výška istiny a úrok
v momente predčasného splatenia. Rada IASB sa obávala,
že pri použití IFRS 9 tieto nástroje nesplnia podmienku iba
istiny a úroku z nesplatenej časti istiny (SPPI) a budú sa

musieť oceňovať reálnou hodnotou vykázanou
vo výsledovke (FVTPL). Takéto znaky predčasného
splatenia sa často vyskytujú pri určitých typoch
štandardných a jednoduchých úverových nástrojov, ako
sú napríklad podnikové úvery alebo bežné hypotéky.
Rada IASB sa rozhodla, že ocenenie tohto majetku
v amortizovaných nákladoch a jeho začlenenie
do kľúčových ukazovateľov, medzi ktoré patrí čistá
úroková marža, by používateľom účtovnej závierky
poskytlo užitočnejšie a relevantnejšie informácie
o výkonnosti tohto finančného majetku ako reálna
hodnota vykázaná vo výsledovke (FVTPL).
ZMENY
Dodatky k IFRS 9 „Predčasné splatenie s negatívnou
kompenzáciou“ prinášajú tieto úpravy:
1. Zmeny ohľadne symetrických možností
predčasného splatenia
Podľa súčasných požiadaviek IFRS 9 podmienka, že
zmluvné peňažné toky predstavujú iba splátky istiny
a úrokov nie je splnená, ak veriteľ musí zrealizovať
vysporiadanie v prípade ukončenia zmluvy dlžníkom
(označované tiež ako zisk z predčasného splatenia).
Predčasné splatenie s negatívnou kompenzáciou upravuje
súčasné požiadavky IFRS 9 ohľadom práv na ukončenie
zmluvy, aby bolo možné ocenenie v amortizovaných
nákladoch (alebo v závislosti od obchodného modelu,
reálnou hodnotou vykázanou v ostatnom súhrnnom
výsledku FVOCI) aj v prípade splátok s negatívnou
kompenzáciou. Podľa dodatkov nie je znamienko
predčasne splatenej sumy dôležité, t. j. v závislosti
od úrokovej sadzby platnej v dobe ukončenia zmluvy
môže byť úhrada urobená aj v prospech zmluvnej strany,
ktorá predčasné splatenie zrealizovala. Výpočet tejto
kompenzácie musí byť rovnaký či už v prípade pokuty
pri predčasnom splatení alebo v prípade zisku
pri predčasnom splatení.
2. Vyjasnenie ohľadom zmeny finančných záväzkov
Konečné dodatky obsahujú tiež (v základoch pre záver)
vyjasnenie ohľadom účtovania zmien alebo výmeny
finančného záväzku oceňovaného v amortizovaných
nákladoch, ktoré nespôsobia odúčtovanie finančného
záväzku. Rada IASB vyjasňuje, že účtovná jednotka
vykazuje akúkoľvek úpravu amortizovaných nákladov
finančného záväzku, ktorá vyplýva zo zmeny alebo
výmeny vo výkaze ziskov a strát k dátumu tejto zmeny
alebo výmeny. Je preto možné, že sa bude musieť urobiť
retrospektívna zmena účtovania, ak bola
v minulosti upravená efektívna úroková sadzba a nie výška
amortizovaných nákladov.

Účtovníctvo
DÁTUM ÚČINNOSTI A POŽIADAVKY NA PRECHOD
Dodatky sa budú uplatňovať retrospektívne za ročné
účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2019 alebo
neskôr, t. j. jeden rok po prvotnom uplatnení IFRS 9
v jeho súčasnej verzii. Skoršie uplatnenie je povolené,
a preto účtovné jednotky môžu použiť dodatky spolu
s IFRS 9, ak sa tak rozhodnú. Pri prvotnom použití
dodatkov je potrebné splniť ďalšie požiadavky
na prechodné obdobie a súvisiace požiadavky
na zverejnenie.
Zdroj: IASplus summary na našej stránke
www.iasplus.com

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloittece.com

Transferové oceňovanie

Rada OECD schválila obsah
Modelovej zmluvy OECD 2017
spoločne s komentárom OECD
k Modelovej zmluve
Aktualizácia Modelovej zmluvy OECD spoločne s jej
komentárom súvisí primárne s projektom BEPS. Okrem
toho však obsahuje aj zmeny, ktoré nesúvisia s akčnými
plánmi projektu BEPS. Medzi najvýznamnejšie zmeny
patria:
••

zmeny v článku 1 („Osoby, na ktoré sa zmluva
vzťahuje“);

••

nový článok 29 („Nárok na benefity“), ktorý vychádza
z BEPS akcie 6 („Zabránenie zneužívaniu zmlúv“);

••

zmeny v článku 5 („Stála prevádzkareň“), ktoré súvisia
s BEPS akciou 7 („Zamedzenie umelému vyhýbaniu
sa stálej prevádzkarne“);

••

zmeny v článku 25 („Riešenie sporov dohodou“),
ktoré súvisia s BEPS akciou 14 („Zefektívnenie
mechanizmu riešenia sporov“);

••

zmeny v článku 4 („Rezident“); a

••

zmeny v komentári k rôznym článkom.

Aktualizácia 2017 obsahuje tiež zmeny a dodatky
vo vzťahu k výhradám členských krajín OECD, ako aj krajín,
ktoré nie sú členmi OECD.

Schválený obsah zmien vyskytujúcich sa v Modelovej
zmluve OECD a v komentári OECD k Modelovej zmluve je
možné nájsť po prekliknutí na uvedený odkaz.

OECD publikovala aktualizované
usmernenie ohľadom implementácie
správ podľa jednotlivých štátov (CbC
reporting)
Usmernenie je predovšetkým adresované nadnárodným
spoločnostiam a daňovým správam. Venuje sa viacerým
špecifickým prípadom, ktoré súvisia s implementáciou
CbC reportingu. Ako sme už o tom informovali v Deloitte
News november 2017, prvé výmeny CbC správ by sa
mali uskutočniť už v roku 2018. Usmernenie sa okrem
iného venuje aj týmto prípadom:
••

ako zverejňovať sumy prevzaté z účtovnej závierky
zostavenej pomocou účtovania v reálnej hodnote,

••

ako zaobchádzať so záporným číslom pre
akumulované príjmy v tabuľke 1,

••

ako postupovať v prípade fúzií/akvizícií/rozdelení,

••

ako postupovať v prípade skráteného účtovného
obdobia, a

••

definíciu celkových konsolidovaných príjmov skupiny.

Aktuálne znenie usmernenia je možné nájsť po prekliknutí
na uvedený odkaz.

Transferové oceňovanie
OECD publikovala aktualizované
verzie dokumentov, v ktorých sa
venuje profilom jednotlivých krajín
z hľadiska transferového oceňovania
Jednotlivé dokumenty sa zameriavajú na vnútroštátne
právne predpisy jednotlivých krajín, ktoré sa týkajú
kľúčových princípov transferového oceňovania. Informácie
majú jasne odrážať súčasný stav právnych predpisov
krajín a tiež popisovať, do akej miery sú jednotlivé
pravidlá v súlade s usmernením OECD pre transferové
oceňovanie.
Profily jednotlivých krajín z hľadiska transferového
oceňovania je možné nájsť na uvedenom odkaze.

Martin Sabol
msabol@deloittece.com

Ostatné

Zavedenie indexu daňovej spoľahlivosti
Novelou zákona o správe daní sa zavádza nový inštitútu
„index daňovej spoľahlivosti“. Index daňovej spoľahlivosti by
mal byť prvý krát zverejnený v priebehu roka 2018. Aktuálne
sa uvažuje s troma stupňami kritérií daňovej spoľahlivosti
daňových subjektov, a to spoľahlivé, menej spoľahlivé,
nespoľahlivé.
Podľa vyjadrení zástupcov finančnej správy existuje
v súčasnosti pracovná verzia možných kritérií hodnotenia,
ktorých je približne 40 a mali by byť verejne dostupné,
okrem vzorca výpočtu. Informácia o splnení kritérií
konkrétneho subjektu a následné zaradenie daňového
subjektu do určitého stupňa daňovej spoľahlivosti nebude
verejne dostupná. Kritériami môžu byť napr. daňové
nedoplatky, výsledky daňových kontrol bez vážnejších
porušení (bez nálezov, resp. s minimálnymi nálezmi), dobrá
komunikácia so správcom dane.
Medzi niektoré z príkladov na osobitné daňové režimy, ktoré
budú aplikovateľné pre spoľahlivé daňové subjekty, patrí
vrátenie nadmerného odpočtu, resp. preplatku skôr ako
posledný deň zákonnej lehoty; stanovenie preddavkov
na daň inak; odpustenie sankcie za oneskorené podanie
v trvaní napr. 1 – 3 dni po lehote; pri uložení pokuty sa týmto
daňovníkom uloží pokuta s najnižšou sumou

v rozpätí; vykonávanie daňovej kontroly DPH od určitej sumy
nároku na vrátenie nadmerného odpočtu a pod.
V opačnom prípade môžu u subjektov so zaradením
do kategórie menej spoľahlivé a hlavne nespoľahlivé
častejšie prebiehať daňové kontroly v porovnaní
so spoľahlivými subjektmi.

Informácia k preúčtovaniu omylom
uhradenej platby na účet iného
daňového subjektu
Finančná správa vydala informáciu týkajúcu sa postupu
v prípade úhrady platby na účet iného daňového
subjektu. Správca dane je povinný prijať každú platbu, aj
keď nie je vykonaná daňovým subjektom a zaobchádzať
s ňou rovnakým spôsobom, ako by ju zaplatil daňový
subjekt. Ten, kto platbu za daňový subjekt vykonal, môže
požiadať o jej preúčtovanie. Správca dane preúčtuje túto
platbu v lehote do 30 dní od podania žiadosti vo výške
daňového preplatku, ak sú splnené podmienky uvedené
v priloženej informácii.

Peter Hennel
phennel@deloittece.com

Ostatné
Rozšírenie okruhu subjektov
povinných pre elektronickú
komunikáciu s finančnou správou

Novela zákona č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov

S účinnosťou od 1. 1. 2018 sa rozširuje okruh osôb
povinných komunikovať s finančnou správou
elektronicky na všetky právnické osoby zapísané
v obchodnom registri Slovenskej republiky
a na ich zástupcov. Rozšírenie povinnosti
elektronickej komunikácie aj pre fyzické osoby
registrované pre daň z príjmov bola odložené
do 1. júla 2018.

Najvýznamnejšie zmeny, ktoré prináša novela zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení:
1. Zmeny účinné od 1. januára 2018:
••

Zmena termínov oznamovacích povinností
zamestnávateľa – lehota na prihlásenie
zamestnávateľa do registra zamestnávateľov
Sociálnej poisťovne je najneskôr v deň
predchádzajúci dňu, v ktorom začal zamestnávať
aspoň jedného zamestnanca, pôvodne bola lehota
na prihlásenie zamestnávateľa do 8 dní
odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného
zamestnanca.

••

Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti
– nárok na dávku v nezamestnanosti majú osoby,
ktoré boli v posledných 4 rokoch pred zaradením
do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistené
v nezamestnanosti najmenej 2 roky. Podporné
obdobie na dávku v nezamestnanosti je 6 mesiacov.
To znamená, že od 1. januára 2018 existuje len jedna
podmienka a jedna dĺžka podporného obdobia.

••

Dôchodkové poistenie poistencov štátu –
poistencami štátu na účely dôchodkového poistenia
sú automaticky, bez podania prihlášky nasledovné
osoby – osoby, ktoré sa starajú o dieťa do 6 rokov, ak
majú nárok na rodičovský príspevok; osoby, ktoré sa
starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným
stavom vo veku 6 –18 rokov; osoby, ktorým sa
poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie
a osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej
asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej
osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej
140 hodín mesačne.

••

Nemocenské poistenie – ak zamestnancovi zaniklo
nemocenské poistenie počas prvých 10 dní
pracovnej neschopnosti, nárok na nemocenské
mu vzniká odo dňa nasledujúceho po zániku
nemocenského poistenia.

••

Úrazové poistenie – zjednotila sa výška sadzby
úrazového poistenia na 0,8 %. Výška poistného sa už
nemení podľa zaradenia zamestnávateľov
do bezpečnostných tried.

Zároveň od 1. januára 2018 nebude možné
uzatvárať dohody o elektronickej komunikácii
medzi právnickými osobami a správcom dane.
Existujúce dohody však zostávajú v platnosti aj
po tomto dátume.

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@deloittece.com

Nové kalkulačky poistného
pre samostatne zárobkovo
činné osoby (SZČO) a dobrovoľne
poistených od januára 2018
V nadväznosti na zmenu minimálneho a maximálneho
vymeriavacieho základu na sociálne poistenie
od 1. januára 2018 pripravila Sociálna poisťovňa nové
informatívne kalkulačky na výpočet poistného
pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)
a dobrovoľne poistené osoby.
Nové kalkulačky sú prístupné cez webovú stránku
Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v časti „Poistné“
alebo „Kalkulačky“. Záujemcom poslúžia na informatívny
výpočet poistného na sociálne poistenie za obdobie od 1.
januára 2018.

Ostatné
••

Zvyšovanie dôchodkov – dôchodky vyplácané
k 1. 1. kalendárneho roka alebo priznané
od 1. 1. do 31. 12. kalendárneho roka sa zvyšujú
o percento medziročného rastu spotrebiteľských
cien za domácnosti dôchodcov zistené za prvý
polrok predchádzajúceho kalendárneho roka. Podľa
prechodného ustanovenia v období
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021 sa dôchodky zvyšujú
vyššie uvedeným spôsobom, ale najmenej o pevnú
sumu vo výške 2 % priemernej mesačnej sumy
príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou
poisťovňou k 30. 6. predchádzajúceho roka
bez zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku.

2. Zmeny účinné od 1. júla 2018
••

Pravidlá pre platenie poistného do Sociálnej
poisťovne z dohôd dôchodcov – dohody o vykonaní
práce predčasných starobných dôchodcov sa budú
posudzovať ako dohody dôchodcov, čo znamená, že
z dohody predčasného dôchodcu sa nebude platiť
nemocenské poistenie a poistenie
v nezamestnanosti.

Na dohody u dôchodcov sa budú uplatňovať podobné
pravidlá ako na brigádnikov – študentov. Dôchodcovia
pracujúci na dohodu si budú môcť určiť dohodu, na ktorú
si uplatnia výnimku z platenia dôchodkového poistenia,
t. j. že z určenej dohody sa neplatí poistné na dôchodkové
poistenie, ak vymeriavací základ v mesiaci nepresiahne
200 EUR). Ak vymeriavací základ z dohody, na ktorú si
uplatnili výnimku, presiahne v niektorom mesiaci 200
EUR, dôchodkové poistenie sa platí iba zo sumy nad túto
hranicu.

Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com

Informácia o zmene a doplnení
zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní
elektronickej registračnej
pokladnice s účinnosťou od 1. 1. 2018
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo
informáciu k novele zákona o elektronickej registračnej
pokladnici, ktorej účelom je upresnenie niektorých
pojmov a doplnenie a upravenie sankčného systému.
S cieľom eliminovať krátenie tržieb a posilniť boj proti
daňovým podvodom spresňuje novela ustanovenia, ktoré
sa týkajú elektronickej registračnej pokladne (ďalej len
„ERP“), virtuálnej registračnej pokladne (ďalej lej „VRP“),
povinností podnikateľov, servisných organizácií, výrobcov,
dovozcov alebo distribútorov ERP, postupov Colného
úradu Bratislava pri certifikácii ERP a ďalších oprávnení
orgánov finančnej správy.
Zavádza sa nový pojem klientske prostredie, pokladničný
doklad z VRP musí obsahovať unikátny identifikačný kód
zobrazený v alfanumerickom tvare a čitateľný QR kód,
zavádza sa pojem prenosná pokladnica. Upravuje sa
povinnosť po ukončení prevádzky uchovávať fiškálnu
pamäť a povinnosti právneho nástupcu.
Novelou zákona sa tiež upravuje pokuta za nesprávne
uvedenie názvu tovaru alebo služby na doklade. Zároveň
sa pri správnych deliktoch ruší taxatívne ustanovená výška
pokuty a zavádza sa rozpätie pokút od 2 000 EUR
do 10 000 EUR a pri opakovanom porušení od 4 000 EUR
do 20 000 EUR.

Peter Takács
ptakacs@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
http://kalendar.deloitte.sk/
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
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