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•

Metodický pokyn k fakturácii podľa zákona
o DPH – boli doplnené najmä informácie týkajúce sa
možnosti zvoliť si daňového zástupcu podľa
§ 69aa zákona o DPH, vyhotoviť súhrnnú faktúru
za nájom a dodávky elektriny, plynu, vody a tepla, či
informácie týkajúce sa zjednodušených faktúr. Spolu
s metodickým pokynom boli opätovne zverejnené aj
Vysvetlivky k pravidlám fakturácie DPH.

•

Metodický pokyn k prenosu daňovej povinnosti
pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods.
12 písm. j) zákona o DPH – zmena sa týka iba
všeobecných informácií o tovaroch a službách,
pri ktorých sa uplatňuje tuzemský prenos daňovej
povinnosti na príjemcu plnenia, t. j. reaguje
na zrušenie limitu základu dane vo výške 5 000
EUR uvedeného na faktúre za dodanie vybraných
poľnohospodárskych plodín a kovov, ako napr. železo
a oceľ a predmetov z daných kovov.

•

Metodický pokyn k podávaniu súhrnných
výkazov podľa § 80 zákona o DPH – zohľadňuje
najmä zmeny týkajúce sa podávania súhrnného
výkazu osobami registrovanými podľa § 7 a § 7a
zákona o DPH. V nadväznosti na novelu zákona o DPH
bude vydané nové poučenie na vyplnenie súhrnného
výkazu, vzor tlačiva súhrnného výkazu sa nemení.

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bol dňa
23. decembra 2017 vyhlásený zákon č. 334/2017, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon o DPH. Zmeny v zákone o DPH
nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2018.
V nadväznosti na schválenú novelu zákona o DPH bol
vo Finančnom spravodajcovi, ktorý vydáva Ministerstvo
financií Slovenskej republiky, zverejnený nový vzor tlačiva k
daňovému priznaniu k DPH spolu s aktualizovaným poučením
na jeho vyplnenie. Zároveň bolo zverejnené aj aktualizované
poučenie na vyplnenie kontrolného výkazu k DPH.
Na schválenie novely zákona o DPH zareagovalo aj
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, ktoré
v tejto súvislosti zverejnilo viacero aktualizovaných
metodických pokynov, resp. usmernení:
•

Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa § 49a
a k úprave odpočítanej dane podľa § 54a zákona
o DPH a Metodický pokyn k úprave odpočítanej
dane pri investičnom majetku podľa § 54 zákona
o DPH – dopĺňa sa rozsah investičného majetku
o stavby iné ako budovy, pričom nová definícia
investičného majetku sa pri stavbe inej ako budova
použije len v prípade, ak platiteľ odpočíta DPH
z takejto stavby po 31. decembri 2017.
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•

Usmernenie k postupu daňového úradu
pri vrátení nadmerného odpočtu v prípade
zaslania výzvy na odstránenie nedostatkov
v podanom daňovom priznaní, dodatočnom
daňovom priznaní, kontrolnom výkaze
a dodatočnom kontrolnom výkaze po 1. 1. 2018 –
k aktualizácii usmernenia dochádza vzhľadom
na zmenu ustanovenia § 68a zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok), ktorá platí
od 1. januára 2018.

Metodický pokyn k uplatneniu
inštitútu ručenia za daň z pridanej
hodnoty
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
metodický pokyn, ktorý bližšie popisuje zákonom
stanovené podmienky pri uplatnení inštitútu ručenia
za DPH z predchádzajúceho stupňa. Metodický pokyn tiež
obsahuje informácie a príkladovú časť k postupu správcu
dane pri uložení povinnosti ručenia za daň a v prípade
vrátenia dane ručiteľovi.
Novelou zákona o DPH sa s účinnosťou od 1. januára
2018 upravuje okruh osôb ručiacich za neuhradenú
DPH z predchádzajúceho stupňa, keďže zo zákona (§ 69
ods. 14 zákona o DPH) vypadla jedna z troch právnych
domnienok, keď odberateľ mohol vedieť, že daň
na predchádzajúcom stupni nebude zaplatená, a to že
platiteľ dane uskutočnil zdaniteľný obchod s dodávateľom
počas obdobia, v ktorom bol tento dodávateľ zverejnený
na stránke Finančnej správy v zozname platiteľov,
u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie z úradnej
moci.
Finančná správa bude aj naďalej zverejňovať zoznam
takýchto platiteľov na svojom webovom portáli, ale
zverejnenie platiteľov v tomto zozname už nebude
dôvodom na uplatnenie inštitútu ručenia za DPH.

Informácia k predaju tovaru,
pri ktorom sa uplatňuje prenos
daňovej povinnosti podľa § 69
ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH
prostredníctvom elektronickej
registračnej pokladnice alebo
virtuálnej registračnej pokladnice
Od 1. januára 2018 sa prenos daňovej povinnosti medzi
dvoma tuzemskými platiteľmi dane uplatňuje
pri dodávkach vybraných poľnohospodárskych plodín

a kovov bez ohľadu na výšku základu dane uvedenej
na faktúre. V tejto súvislosti uverejnilo Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky informáciu, ako postupovať
pri predaji, ak platiteľ používa elektronickú registračnú
pokladnicu („ERP“) alebo virtuálnu registračnú pokladnicu
(„VRP“). V zmysle tejto informácie môže platiteľ dane,
dodávateľ tovaru, postupovať dvoma spôsobmi.
Prvým zo spôsobov je, že na dodávku tovarov,
pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti,
vyhotoví platiteľ dane faktúru so všetkými náležitosťami, tak
ako sú uvedené v § 74 ods. 1 zákona o DPH. Následne,
po prijatí úhrady faktúry v hotovosti alebo inými
platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť,
vyhotoví platiteľ dane pokladničný doklad z ERP/VRP, ktorý
nesmie obsahovať označenie a množstvo tovaru, cenu
tovaru, základ DPH, sadzbu DPH ani výšku DPH spolu.
V prípade, ak softvér používanej ERP umožňuje
dodávateľovi uviesť na doklade z ERP všetky náležitosti
faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH, je tento doklad
z ERP zároveň faktúrou na účely zákona o DPH.
Informácia tiež upresňuje, ako správne vykazovať uvedený
predaj v kontrolnom výkaze dodávateľa a odberateľa, a to
aj v prípadoch, ak dodávateľ dodáva spolu s tovarom, pri
ktorom sa uplatňuje tuzemský prenos daňovej povinnosti
na príjemcu, aj tovar, ktorý podlieha bežnému režimu DPH.

Súdny dvor Európskej únie v oblasti
DPH
C‑90/16 – The English Bridge Union Limited
proti daňovej a colnej správe Spojeného
kráľovstva – Oslobodenie poskytovania služieb
úzko súvisiacich so športom
The English Bridge Union Limited (ďalej len „EBU“) je
vnútroštátna nezisková organizácia poverená úpravou
pravidiel a rozvojom športového bridžu v Anglicku. EBU
organizuje turnaje športového bridžu, pričom vyberá
od hráčov vstupné poplatky za účasť, ktoré podliehajú
DPH.
EBU sa domnievala, že na to, aby sa určitá činnosť
mohla považovať v zmysle práva EÚ za „šport“, nemusí
nevyhnutne zahŕňať významný prvok fyzickej aktivity, resp.
že intelektuálna činnosť je z pohľadu prínosu pre fyzické
a mentálne zdravie tých, ktorí pravidelne „športujú“,
rovnako dôležitá ako fyzická aktivita. Súťažne vykonávaná
činnosť vykazujúca významný mentálny prvok, akou je
športový bridž, by tak mala predstavovať „šport“
a poplatky vyberané v tejto súvislosti by mali byť podľa EBU
oslobodené od DPH.
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SD EÚ sa zaoberal otázkou, či činnosť, akou je športový
bridž, ktorá vykazuje na pohľad zanedbateľný fyzický prvok,
možno v zmysle práva EÚ považovať za „šport“.
SD EÚ uviedol, že keďže pojem „šport“ nie je definovaný
v rámci práva EÚ, je pri určení významu a rozsahu tohto
pojmu potrebné vychádzať z jeho obvyklého významu
v bežnom jazyku a zohľadniť pritom kontext, v ktorom sa
používa, ako aj cieľ sledovaný právnou úpravou, ktorej je
súčasťou.
SD EÚ uviedol, že pod pojmom „šport“ sa v bežnom jazyku
zvyčajne rozumie činnosť fyzickej povahy, resp. činnosť
s nezanedbateľným fyzickým prvkom. Ako SD EÚ ďalej
uviedol, cieľom príslušnej právnej úpravy bolo podporiť
určité činnosti verejného záujmu, ktorými sú aj služby
úzko súvisiace so športom alebo telesnou výchovou
poskytované neziskovými organizáciami, a tým podporiť
široké vrstvy obyvateľstva, aby sa venovali takejto činnosti.
Skutočnosť, že určitá činnosť je prospešná pre fyzické
a mentálne zdravie, však nie je sama osebe dostatočná
na prijatie záveru, že táto činnosť spadá pod pojem „šport“.
Súťažný charakter určitej činnosti nestačí na to, aby sa táto
činnosť považovala za šport, ak jej chýba nezanedbateľný
fyzický prvok.
SD EÚ rozhodol, že činnosť, akou je športový bridž, ktorá
vykazuje na pohľad zanedbateľný fyzický prvok, nespadá
pod pojem „šport“.

C-499/16 AZ proti poľskému ministrovi financií
– Možnosť uplatniť zníženú sadzbu DPH
na potraviny
Spoločnosť AZ je spoločnosť založená podľa poľského
práva, ktorá vyrába cukrárske výrobky a múčniky, najmä
croissanty a sladké pečivo, pričom minimálna doba
trvanlivosti týchto výrobkov presahuje 45 dní.
V zmysle poľského práva sa na výrobky, ktoré sú
zatriedené do kategórie „Čerstvé cukrárske výrobky
a múčniky“, ktorých minimálna doba trvanlivosti, resp.
dátum spotreby nepresahuje 45 dní, uplatní znížená
sadzba DPH vo výške 8 %.
Spoločnosť AZ požiadala poľského ministra financií
o záväzné stanovisko, či je možné uplatniť zníženú sadzbu
DPH na výrobky, ktoré síce patria do položky 1905 90 60
kombinovanej nomenklatúry zodpovedajúcej zatriedeniu
v rámci vnútroštátnej úpravy do kategórie „Čerstvé
cukrárske výrobky a múčniky“, ale ich minimálna doba
trvanlivosti presahuje 45 dní. Spoločnosť AZ sa v danej
súvislosti domnievala, že vnútroštátna úprava je v rozpore
s právom EÚ, keďže položka 1905 90 60 kombinovanej
nomenklatúry nerozlišuje výrobky na základe ich čerstvosti,
minimálnej doby trvanlivosti či dátumu spotreby.

SD EÚ sa zaoberal otázkou, či uplatňovanie rozdielnej
sadzby dane na cukrárske výrobky a múčniky výlučne
na základe kritéria „minimálnej doby trvanlivosti“, resp.
„dátumu spotreby“ je, s prihliadnutím na zásadu neutrality
DPH, v súlade s právom EÚ.
SD EÚ uviedol, že je v zásade na členských štátoch, aby
z vybraných tovarov a služieb presnejšie určili tie,
na ktoré sa uplatní znížená sadzba DPH, pričom použitie
kombinovanej nomenklatúry je len jedným z viacerých
spôsobov na presné vymedzenie danej kategórie výrobkov.
Podľa SD EÚ kritérium súvisiace s určitým počtom dní
trvanlivosti vymedzuje rozsah danej kategórie výrobkov
presne, a preto je takéto selektívne uplatňovanie zníženej
sadzby DPH v súlade s právom EÚ.
SD EÚ ďalej uviedol, že v súvislosti s dodržaním zásady
daňovej neutrality je v zmysle ustálenej judikatúry SD
EÚ potrebné zohľadniť najmä správanie priemerného
spotrebiteľa. Prislúcha teda vnútroštátnemu súdu,
aby preskúmal, či je skutočnosť, že doba trvanlivosti
nepresiahne 45 dní, relevantná z hľadiska priemerného
poľského spotrebiteľa, keď sa rozhoduje o kúpe
cukrárskych výrobkov a múčnikov. Vnútroštátnemu súdu
tak prislúcha preskúmať, či na poľskom trhu existujú
také cukrárske výrobky a múčniky s minimálnou dobou
trvanlivosti nepresahujúcou 45 dní, ktoré sú v očiach
spotrebiteľa podobné tým výrobkom, ktorých doba
trvanlivosti presahuje 45 dní, t. j. s ktorými sú v postavení
vzájomnej zameniteľnosti.
V prípade, ak takýto tovar existuje, znamenalo by to, že
doba trvanlivosti kratšia ako 45 dní nie je pre priemerného
poľského spotrebiteľa určujúca a voľba tohto spotrebiteľa
môže byť ovplyvnená uplatnením rozdielnych sadzieb
DPH. V takom prípade by zásada daňovej neutrality
bránila dotknutej vnútroštátnej úprave. Naopak, dotknutá
vnútroštátna úprava by bola v súlade so zásadou daňovej
neutrality, ak by vnútroštátny súd konštatoval, že znížená
sadzba DPH uplatniteľná na cukrárske výrobky a múčniky
s minimálnou dobou trvanlivosti nepresahujúcou 45 dní
nespôsobuje uprednostnenie predaja týchto výrobkov
v porovnaní s predajom cukrárskych výrobkov a múčnikov
s minimálnou dobou trvanlivosti presahujúcou 45 dní,
keďže z uvedeného by vyplývalo, že obe tieto kategórie
cukrárskych výrobkov a múčnikov nie sú z hľadiska
spotrebiteľa podobnými tovarmi, ktoré sú navzájom
v konkurenčnom vzťahu.
SD EÚ rozhodol, že vnútroštátna právna úprava, v zmysle
ktorej sa uplatňuje znížená sadzba DPH na čerstvé
cukrárske výrobky a múčniky výlučne na základe kritéria
„minimálnej doby trvanlivosti“, resp. „dátumu spotreby“,
je v súlade s právom EÚ za predpokladu, že je dodržaná
zásada daňovej neutrality, čo prináleží preskúmať
vnútroštátnemu súdu.
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C-534/16 BB construct s. r. o. proti Finančnému
riaditeľstvu Slovenskej republiky – Primeranosť
uloženej zábezpeky na daň
Spoločnosť BB construct (ďalej len „spoločnosť“) presiahla
obrat 49 790 EUR a požiadala o registráciu na účely DPH.
Finančné riaditeľstvo SR uložilo spoločnosti v lehote 20 dní
povinnosť zložiť na obdobie 12 mesiacov zábezpeku
vo výške 500 000 EUR. Zloženie zábezpeky v uvedenej
výške bolo odôvodnené nedoplatkami na DPH inej
spoločnosti, s ktorou bol konateľ spoločnosti osobne alebo
majetkovo prepojený.
Spoločnosť vzhľadom na svoj obrat, považovala výšku
zábezpeky za neprimeranú, ktorá navyše zasahuje
do slobody podnikania. Finančné riaditeľstvo SR
argumentovalo, že každá žiadosť o DPH registráciu
sa spracováva individuálne a objektívne, pričom výška
zábezpeky sa počíta automaticky prostredníctvom
informačného systému.
Spoločnosť sa obrátila na krajský súd, ktorý sa domnieval,
že systém vedie k rozdielu v zaobchádzaní medzi
zdaniteľnými osobami, ktoré si nesplnili povinnosť
registrácie na účely DPH a vystavujú sa sankcii až do výšky
20 000 EUR a zdaniteľnými osobami, ktoré si uvedenú
povinnosť splnili a musia zložiť zábezpeku vo výške
od 1 000 do 500 000 EUR.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či je v súlade s právom EÚ ako
aj Chartou základných práv EÚ, ak správca dane pri DPH
registrácii zdaniteľnej osoby, ktorej konateľ bol predtým
konateľom alebo spoločníkom inej právnickej osoby, ktorá
si neplnila svoje daňové povinnosti, uloží tejto zdaniteľnej
osobe povinnosť zložiť zábezpeku, ktorej výška môže
dosiahnuť 500 000 EUR.
SD EÚ pripomenul, že v zmysle práva EÚ môžu členské
štáty prijať opatrenia potrebné na riadny výber DPH,
pričom sa im ponecháva voľná úvaha v súvislosti
s prostriedkami, ktoré si zvolia na to, aby DPH bola na ich
území vyberaná v plnej výške a zároveň sa predchádzalo
daňovým podvodom. Opatrenia, ktoré majú členské štáty
možnosť prijať s cieľom zabezpečiť riadny výber dane
a predchádzať podvodom však nesmú ísť nad rámec toho,
čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov, a nesmú sa
používať spôsobom spochybňujúcim neutralitu DPH.
SD EÚ konštatoval, že pokiaľ ide o zásadu proporcionality,
tak za okolností, že sa daná zdaniteľná osoba nemôže
oboznámiť s informáciami, ktoré správca dane použil
na účely výpočtu zábezpeky, a sumu zábezpeky nie
je možné upraviť podľa informácií, ktoré by uvedená
zdaniteľná osoba mohla poskytnúť, môže povinnosť zložiť
zábezpeku v určitých prípadoch viesť k výsledku, ktorý
prekračuje to, čo je nevyhnutné na zabezpečenie riadneho
výberu DPH a zabránenie daňovým podvodom.

Na druhej strane, výška požadovanej zábezpeky by mala
byť primeraná riziku budúcich nedoplatkov
a výške predchádzajúcich daňových dlhov. Do úvahy je
tiež potrebné vziať úlohu, ktorú spoločník alebo konateľ
právnickej osoby, ktorá má daňové nedoplatky, zohráva pri
založení a riadení právnickej osoby, od ktorej sa zábezpeka
požaduje, ako aj úlohu, ktorú táto osoba zohrala
pri založení a riadení právnickej osoby, ktorej spoločníkom
alebo konateľom bola predtým.
Pokiaľ ide o zásadu daňovej neutrality, ktorou sa sleduje
rovnosť zaobchádzania, SD EÚ konštatoval, že zdaniteľné
osoby, ktoré si neplnia svoje daňové povinnosti, konkrétne
povinnosť registrácie, sa nenachádzajú v situácii
porovnateľnej so situáciou zdaniteľných osôb, ktoré si plnia
svoju registračnú povinnosť.
SD EÚ v súvislosti s Chartou základných práv EÚ
konštatoval, že povinnosť zložiť zábezpeku v dotknutej
veci nemá represívny účel, keďže je nesporné, že
zdaniteľná osoba, ktorá žiada o registráciu, sa nedopustila
žiadneho trestného činu a cieľom ustanovenia je
zabezpečiť riadny výber DPH v budúcnosti. Skutočnosť, že
zloženie zábezpeky bude pre novozaloženú spoločnosť
predstavovať výraznú záťaž nie je možné považovať
za trestnú sankciu.
Pokiaľ ide o slobodu podnikania, v zmysle judikatúry SD EÚ
nepredstavuje sloboda podnikania absolútne privilégium.
Môže byť predmetom širokej škály zásahov verejnej moci,
ktoré sú schopné vo verejnom záujme obmedziť výkon
hospodárskej činnosti.
SD EÚ konštatoval, že povinnosť zložiť zábezpeku, ktorá
vzhľadom na jej výšku neodôvodnene zbavuje danú
zdaniteľnú osobu jej zdrojov hneď od jej založenia
a bráni jej v tom, aby začala svoju hospodársku činnosť,
zjavne neprimerane zasahuje do slobody podnikania.
Prináleží však vnútroštátnemu súdu, aby vzhľadom
na všetky skutočnosti určil, či zloženie zábezpeky vo výške
500 000 EUR prekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné
na dosiahnutie cieľa, ktorým je zabezpečiť riadny výber
DPH a zabrániť daňovým podvodom.
SD EÚ rozhodol, že nie je v rozpore s právom EÚ a Chartou
základných práv EÚ, ak správca dane uloží zdaniteľnej
osobe, ktorej konateľ bol predtým konateľom alebo
spoločníkom inej právnickej osoby, ktorá si nesplnila svoje
daňové povinnosti, povinnosť zložiť pri registrácii na účely
DPH zábezpeku až do výšky 500 000 EUR, pokiaľ takáto
zábezpeka neprekračuje to, čo je nevyhnutné
na dosiahnutie cieľov zabezpečiť riadny výber DPH
a predchádzať daňovým podvodom, čo prináleží preveriť
vnútroštátnemu súdu.
Zásada rovnosti zaobchádzania sa má vykladať v tom
zmysle, že jej neodporuje, aby pri registrácii novej
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zdaniteľnej osoby na účely DPH správca dane vyžadoval,
aby táto osoba z dôvodu svojho prepojenia s inou
právnickou osobou, ktorá má alebo mala daňové
nedoplatky, zložila takúto zábezpeku.

C-462/16 Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG proti daňovej správe
Nemecka – Zníženie zdaniteľného základu
– Zľavy poskytnuté súkromným zdravotným
poisťovniam
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (ďalej
„Boehringer“) je farmaceutická spoločnosť, ktorá
uskutočňuje dodávky svojich výrobkov pre lekárne
prostredníctvom distribútorov/veľkoobchodníkov.
V prípade, ak sú výrobky určené osobám s verejným
zdravotným poistením, Boehringer vypláca zľavu
z ceny farmaceutických výrobkov lekárňam, resp.
veľkoobchodníkom, ak sú do transakcie zapojení. Ak sú
výrobky určené pre osoby so súkromným zdravotným
poistením, zľavy sú poskytované priamo súkromnej
zdravotnej poisťovni. V prvom prípade považovali príslušné
orgány poskytnutú zľavu z ceny výrobkov za zníženie
odmeny na účely DPH, v druhom prípade tomu tak nebolo
s odôvodnením, že súkromné zdravotné poisťovne, ktoré
zľavu prijímajú, nie sú súčasťou reťazca plnení vedúceho
od spoločnosti Boehringer po konečného spotrebiteľa.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či sa zľava poskytnutá
farmaceutickou spoločnosťou pre súkromnú
zdravotnú poisťovňu má, v zmysle práva EÚ
a vzhľadom na zásady definované SD EÚ v rozsudku
C-317/94 Elida Gibbs, považovať za zníženie
zdaniteľného základu v prospech tejto spoločnosti,
ak táto spoločnosť dodáva farmaceutické výrobky
veľkoobchodníkom, ktorí ich následne dodajú
lekárňam a tie osobám so súkromným zdravotným
poistením.
SD EÚ na úvod pripomenul, že zdaniteľný základ pri dodaní
tovaru či služby zahŕňa všetko, čo tvorí protihodnotu,
ktorú získal, resp. získa dodávateľ od odberateľa alebo
od tretej strany za tieto dodávky vrátane dotácií priamo
spojených s cenou týchto dodávok. SD EÚ ďalej uviedol, že
členské štáty sú povinné umožniť zníženie zdaniteľného
základu, a teda aj výšky DPH, ktorú má zdaniteľná osoba
zaplatiť, a to vždy, keď po ukončení dodávky nezískala celú
protihodnotu alebo jej časť.
V zmysle vnútroštátnej právnej úpravy je v danom prípade
farmaceutická spoločnosť povinná poskytnúť súkromným
zdravotným poisťovniam zľavu na výrobky vydávané
na predpis, v prípade ktorých tieto poisťovne sčasti alebo
v plnom rozsahu preplatili cenu výrobku poistencom,

a to podľa sadzby náhrady v tom istom rozsahu, ako je
stanovený v prípade verejného zdravotného poistenia.
Podľa SD EÚ by teda nebolo v súlade s právom EÚ
a zásadou daňovej neutrality, ak by vymeriavací základ,
z ktorého sa vypočíta DPH, ktorú má farmaceutická
spoločnosť zaplatiť, bol pri súkromných zdravotných
poisťovniach vyšší ako suma, ktorú napokon prijal.
SD EÚ konštatoval, že zdaniteľný základ spoločnosti
Boehringer musí zodpovedať cene, za akú predala
spoločnosť svoje výrobky lekárňam, znížená o zľavu
poskytnutú súkromným zdravotným poisťovniam
za predpokladu, že tieto poisťovne svojim poistencom
preplatili náklady, ktoré vynaložili pri kúpe farmaceutických
výrobkov. S ohľadom na okolnosti vo veci samej je
potrebné súkromné zdravotné poisťovne považovať
za konečného spotrebiteľa dodávky uskutočnenej
farmaceutickou spoločnosťou, a preto suma vyberaná
daňovou správou nemôže byť vyššia ako je suma, ktorú
zaplatí konečný spotrebiteľ.
SD EÚ rozhodol, že vzhľadom na zásady definované SD
EÚ v rozsudku C-317/94 Elida Gibbs a zásadu rovnosti
zaobchádzania, má zľava poskytnutá farmaceutickou
spoločnosťou pre súkromnú zdravotnú poisťovňu
za následok zníženie zdaniteľného základu tejto
spoločnosti, v prípade, ak sa dodávky farmaceutických
výrobkov uskutočňujú prostredníctvom veľkoobchodníkov
v prospech lekární, a tie tieto dodávky uskutočňujú
v prospech osôb so súkromným zdravotným poistením
za predpokladu, že súkromné zdravotné poisťovne
preplácajú svojim poistencom kúpnu cenu
farmaceutických výrobkov.
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Ostatné

Informácia o nároku na predčasný
starobný dôchodok, ktorý vzniká
najskôr v deň podania žiadosti
Sociálna poisťovňa informuje svojich poistencov, ktorí
sa rozhodnú požiadať o predčasný starobný dôchodok,
že nárok na tento dôchodok po splnení zákonom
stanovených podmienok vzniká najskôr odo dňa podania
žiadosti. O predčasný starobný dôchodok a jeho výplatu
tak nie je možné žiadať Sociálnu poisťovňu spätne.
Keď predčasný dôchodca dovŕši dôchodkový vek (v roku
2017 je to 62 rokov a 76 dní; pre rok 2018 platí 62 rokov
a 139 dní), predčasný starobný dôchodok sa automaticky
považuje za starobný dôchodok a výška dôchodku sa mu
neprepočíta.

Sociálna poisťovňa stanovuje novú
dôchodkovú hodnotu pre rok 2018
Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu na rok
2018 na 11,9379 EUR. Dôchodková hodnota je jednou
zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v
danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije
aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom

roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok
na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2018, použije sa
dôchodková hodnota 11,9379 EUR.

Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com

Predvyplnené daňové priznania
k dani z motorových vozidiel
Pre elektronicky komunikujúcich daňovníkov zabezpečí
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky predvyplnenie
daňových priznaní k dani z motorových vozidiel. Budú
dostupné v časti Prijaté dokumenty v osobnej internetovej
zóne daňového subjektu na portáli finančnej správy.

Valéria Morťaníková
vmortanikova@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.
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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
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Deloitte Excel Akadémia 2018
Pre-intermediate – Intermediate
Excel Akadémia je založená na princípe výučby pomocou praktických príkladov priamo z praxe, ktoré poskytujú
najlepší prehľad o danej problematike.
Klientom ponúkame dve alternatívy školení – poldňové a celodenné školenie.
Každé školenie vieme dokonale prispôsobiť potrebám klienta a usporiadať ho priamo v priestoroch, ktoré si zvolí
sám klient. Klient tak šetrí zbytočné náklady spojené s presunom svojich zamestnancov na školenie a ostatné
súvisiace výdaje.
Pre viac informácií prosím kontaktujte Milana Kravárika na mkravarik@deloittece.sk.

Milan Kravárik
mkravarik@deloittece.com

Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku – Február 2018
http://kalendar.deloitte.sk/
DPH seminár – reťazové transakcie – Bratislava
28. február 2018
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava
Registrácia | Bližšie informácie

Novinky v Deloitte
Plánované webcasty spoločnosti Deloitte na Slovensku – Február 2018
• Riadenie DPH rizika a kontrolne opatrenia
• TOP 10 zmien v zákone o dani z príjmov | Zmeny od 1. januára 2018
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/dbriefs-legal.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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Zdaňovanie fyzických osôb

Právne oddelenie
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