Priame dane

Metodické usmernenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky
k postupu zdaňovania virtuálnych
mien
Metodické usmernenie č. MF/10386/2018-721 bolo
vydané v súvislosti so zabezpečením jednotného výkladu
pri zdaňovaní príjmu plynúceho z predaja virtuálnej
meny. Príjem (výnos) plynúci z predaja virtuálnej meny
je predmetom dane, ktorý nie je od dane oslobodený,
a preto je považovaný za zdaniteľný príjem. Za predaj
virtuálnej meny sa na účely zdanenia považuje
akákoľvek výmena, napr. výmena virtuálnej meny
za majetok alebo výmena virtuálnej meny
za poskytnutie služby alebo jej odplatný prevod, a to aj
výmena za inú virtuálnu menu.
U daňovníka, ktorý nemá virtuálnu menu zaradenú
do obchodného majetku, je príjem z jej predaja
ostatným (iným) príjmom podľa § 8 zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZDP“). Dosiahnuté zdaniteľné príjmy je možné znížiť
o preukázateľne vynaložené výdavky na ich dosiahnutie,
ak sú však výdavky vyššie ako dosiahnuté príjmy,
na rozdiel sa neprihliada. U daňovníka, ktorý zisťuje
základ dane podľa § 17 ods. 1 zákona o dani z príjmov,
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je príjem dosiahnutý z predaja virtuálnej meny
zdaniteľným príjmom, na ktorý možno nahliadať
primerane ako na príjem plynúci z finančného majetku.
Uvedený daňovník pri zisťovaní základu dane alebo
daňovej straty vychádza z výsledku hospodárenia
zisteného z účtovníctva alebo z rozdielu príjmov
a výdavkov. Takto zistený výsledok hospodárenia alebo
rozdiel príjmov a výdavkov sa transformuje na základ
dane prostredníctvom § 17 až 29 zákona o dani
z príjmov. Na základe uvedeného je možné
k dosiahnutému príjmu z predaja virtuálnej meny
uplatniť daňové výdavky podľa § 19 zákona o dani
z príjmov do výšky príjmov z predaja primerane podľa
§ 19 ods. 2 písm. f) zákona o dani z príjmov.

Vyjadrenie Finančnej správy
k použitiu formulára pre daň
z príjmov právnických osôb
Inštitút daňovej licencie bol novelou zákona o dani
z príjmov účinnou od 1. januára 2018 zrušený.
Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok
bude platiť daňovú licenciu poslednýkrát za zdaňovacie
obdobie končiace sa 31. decembra 2017.

Priame dane
Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok
bude platiť daňovú licenciu poslednýkrát za zdaňovacie
obdobie končiace sa v priebehu roka 2018. V prípade, že
daňovník bude podávať daňové priznanie za zdaňovacie
obdobie kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov, ktoré sa
začalo po 1. januári 2018, nemá povinnosť platiť daňovú
licenciu. V uvedenom prípade použije formulár
pre zdaňovacie obdobie 2017 a na titulnej strane vyznačí
krížikom „Neplatenie daňovej licencie“.

Rozsudok Krajského súdu Českej
republiky č. 50 Af 33/2017 - 32
Podstatou sporu bolo posúdenie vzniku stálej
prevádzkarne v Českej republike. Daňový subjekt
nesúhlasí s názorom Odvolacieho finančného
riaditeľstva, že mu v Českej republike vznikla stála
prevádzkareň z titulu existencie závislého zástupcu.
Daňový subjekt tvrdí, že mu spoločnosť v Českej
republike poskytovala výhradne administratívne
služby v roli nezávislého poskytovateľa služieb, a že
sa v žiadnom prípade nejednalo o výkon časti činnosti
daňového subjektu.
Daňový subjekt poukazuje na to, že spoločnosť v Českej
republike nevyhľadávala zákazníkov, neponúkala tovar
zákazníkom a nemala oprávnenie uzatvárať objednávky
na predaj tovaru. Odvolacie finančné riaditeľstvo
s tvrdením daňového subjektu nesúhlasí a poukazuje
na to, že v Českej republike boli prijímané zásielky
pre daňový subjekt, rozosielané zákazky zákazníkom,
vykonávané reklamácie, výmeny tovaru a vystavované
faktúry.
Na základe týchto skutočností Odvolacie finančné
riaditeľstvo a Krajský súd rozhodli, že daňovému
subjektu vzniká v Českej republike stála prevádzkareň.
Daňový subjekt podal proti tomuto rozsudku kasačnú
sťažnosť na Najvyšší správny súd Českej republiky.

Rozsudok Krajského súdu Českej
republiky č. 31 Af 52/2016-60
Podstatou sporu bolo dorubenie dane z príjmov
právnických osôb na základe neuznania odpočtu
výdavkov na výskum a vývoj. Daňový subjekt vykonával
systematické testovanie liekov na pacientoch s cieľom
preukázania a overenia liečivých účinkov daného lieku
a zistenia jeho nežiadúcich účinkov.
Správca dane dospel k záveru, že daňový subjekt
vykonával činnosť, ktorá má charakter poskytnutia služby

tretej osobe bez vlastnej výskumnej aktivity.
Správca dane dospel k tomuto záveru okrem iného aj
preto, že podávané liečebné prípravky neboli produktom
výskumu a vývoja tohto daňového subjektu, takže
táto činnosť neniesla prvky vlastnej výskumnej aktivity.
Správca usúdil, že činnosti daňového subjektu v rámci
predmetných projektov neobsahovali oceniteľný prvok
novosti a spoločnosť nebola ani nositeľom rizika
a neistoty vyplývajúcej z procesu výskumu a vývoja.
Krajský súd sa so záverom správcu dane nestotožnil.
Podľa názoru Krajského súdu danú činnosť nie je
v žiadnom prípade možné posudzovať iba ako službu
tretej osobe, keďže ide o vysoko odbornú činnosť,
bez ktorej by celý proces výskumu zameraného na výrobu
liekov nebol úplný. Bez uskutočnenia predmetných
činností by sa nedalo overiť, či má daný liek potrebné
účinky, a teda je možné tieto činnosti považovať za súčasť
výskumu a vývoja.
Finančné riaditeľstvo podalo proti tomuto rozsudku
kasačnú sťažnosť na Najvyšší správy súd.

Informácia k povinnostiam platiteľa
dane pri výplate podielov na zisku
spoločníkovi – rezidentovi SR v roku
2018
V prípade, že daňovníkovi s neobmedzenou daňovou
povinnosťou na území SR, ktorý je fyzická osoba –
spoločník a podieľa sa na základnom imaní obchodnej
spoločnosti a ktorý nadobudne podiely na zisku
vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce sa najskôr
1. 1. 2017, sa príjmy zdaňujú zrážkou vo výške 7 %.
Základom dane pre daň vyberanú zrážkou z podielov
na zisku (dividend) je vyplatený príjem neznížený
o výdavky a platiteľom dane je obchodná spoločnosť,
ktorá podiely na zisku vypláca. Takáto spoločnosť je
povinná zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr
do 15. dňa každého mesiaca za predchádzajúci
kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa
neurčí inak.
Súčasne je platiteľ dane v rovnakej lehote povinný zaslať
správcovi dane „Oznámenie o zrazení a odvedení dane
vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 11 zákona o dani
z príjmov“.
Daň vyberaná zrážkou zrazená a odvedená platiteľom sa
u príjemcu podielov na zisku – fyzických osôb považuje
za vysporiadanú daňovú povinnosť a do daňového
priznania sa už tieto príjmy neuvádzajú.
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Informácia k povinnostiam platiteľa
dane pri výplate podielov člena
pozemkového spoločenstva
s právnou subjektivitou na zisku
a na majetku určenom na rozdelenie
– rezidentovi SR v roku 2018

Zmluva medzi Slovenskou
republikou a Etiópskou federatívnou
demokratickou republikou
o zamedzení dvojitého zdanenia
v oblasti daní z príjmov a zabránení
daňovému úniku

V prípade, že daňovníkovi s neobmedzenou daňovou
povinnosťou na území SR, ktorý je fyzická osoba – člen
pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
a ktorý nadobudne podiely na zisku vykázané
za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017, sa
príjmy zdaňujú zrážkou vo výške 7% a to len podiely
na zisku a na majetku určenom na rozdelenie, ktoré
presahujú 500 eur od jednotlivého pozemkového
spoločenstva s právnou subjektivitou v príslušnom
zdaňovacom období.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Etiópskou
federatívnou demokratickou republikou o zamedzení
dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení
daňovému úniku vstúpila do platnosti dňa 26. februára
2018. Zmluva sa vo všeobecnosti začne uplatňovať
od 1. januára 2019 vo vzťahu k Slovenskej republike.
Vo vzťahu k Etiópii sa zmluva v prípade daní vyberaných
zrážkou pri zdroji uplatní od 1. januára 2019, v prípade
ostatných daní sa zmluva uplatní od 8. júla 2019.

Základom dane pre daň vyberanú zrážkou z podielov
na zisku a na majetku je vyplatený príjem neznížený
o výdavky a platiteľom dane je pozemkové spoločenstvo
s právnou subjektivitou, ktoré podiely na zisku a majetku
vypláca. Spoločenstvo je povinné zrazenú daň odviesť
správcovi dane najneskôr do 15.dňa každého mesiaca
za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane
na žiadosť platiteľa neurčí inak.
Súčasne je platiteľ dane v rovnakej lehote povinný zaslať
správcovi dane „Oznámenie o zrazení a odvedení dane
vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani
z príjmov“.
Daň vyberaná zrážkou zrazená a odvedená platiteľom sa
u príjemcu podielov na zisku - fyzických osôb považuje
za vysporiadanú daňovú povinnosť a do daňového
priznania sa už tieto príjmy neuvádzajú.

Zmluva medzi Slovenskou
republikou a Iránskou islamskou
republikou o zamedzení dvojitého
zdanenia v oblasti daní z príjmov
a zabránení daňovému úniku
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Iránskou
islamskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia
v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku
vstúpila do platnosti dňa 1. mája 2018. Zmluva sa začne
vo všeobecnosti uplatňovať od 1. januára 2019
vo vzťahu k Slovenskej republike a od 21. marca 2019
vo vzťahu k Iránskej islamskej republike.

Rozsudok súdneho dvora (šiesta
komora) z 12. apríla 2018 vo veci
C-110/17 (Komisia/Belgicko)
o výpočte príjmu z nehnuteľného
majetku
V predmetnom spore podala Európska komisia žalobu
na Belgické kráľovstvo (ďalej aj ako „Belgicko“)
za porušenie článku 63 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie a článku 40 Dohody o Európskom hospodárskom
priestore (voľný pohyb kapitálu).
Žaloba bola odôvodnená tým, že belgická právna úprava
aplikuje rozdielne pravidlá na stanovenie výpočtu dane
z príjmu, podľa ktorých sa príjmy súvisiace
s neprenajatými nehnuteľnosťami, alebo
nehnuteľnosťami, ktoré sú prenajaté fyzickým osobám,
ktoré ich nevyužívajú na zárobkovú činnosť, alebo
právnickým osobám, ktoré ich poskytujú fyzickým osobám
na súkromné účely, vypočítajú z paušálneho základu
pokiaľ ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Belgicku,
a zo skutočnej hodnoty alebo zo skutočného nájomného,
pokiaľ ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v inom
členskom štáte Európskej únie, alebo Európskeho
hospodárskeho priestoru (ďalej aj ako „EHP“).
Pokiaľ ide o paušálny základ, ten predstavuje katastrálna
hodnota nehnuteľného majetku znížená o náklady
na údržbu a opravy stanovené paušálnym odhadom.
Podľa Komisie sa tento základ uplatňuje len
na nehnuteľnosti, či už prenajaté alebo neprenajaté,
ktoré sa nachádzajú v Belgicku.
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Pri nehnuteľnom majetku nachádzajúcom sa v inom
členskom štáte Únie alebo EHP je potrebné rozlišovať
medzi prenajatými nehnuteľnosťami a tými, ktoré nie sú
prenajaté. V prvom prípade sa zdaniteľná suma počíta na
základe prijatého nájomného, zatiaľ čo v druhom prípade
sa výpočet vykoná na základe sumy skutočnej nájomnej
hodnoty nehnuteľného majetku. V oboch prípadoch sa
takto získaná hodnota zníži jednak o dane zaplatené
členskému štátu, na území ktorého sa nachádza
nehnuteľnosť, a jednak o náklady na údržbu a opravy
stanovené paušálnym odhadom.
Komisia v tejto súvislosti tvrdí, že katastrálna hodnota
nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v Belgicku,
aj napriek jeho indexácii, ako aj zvýšeniam a úpravám
účinným od roku 1997, je aj naďalej nižšia ako skutočná
nájomná hodnota tohto majetku a skutočné nájomné.
Z toho vyplýva rozdielne zaobchádzanie v neprospech
belgických rezidentov, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľností
nachádzajúcich sa v členských štátoch EÚ alebo EHP
iných ako Belgicko, čo by mohlo tieto osoby odrádzať
od investovania ich kapitálu do takýchto nehnuteľností
a obmedziť voľný pohyb kapitálu.
Belgické kráľovstvo v tejto súvislosti tvrdí, že katastrálna
hodnota nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa
v Belgicku sa rovnako ako nájomná hodnota
nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v inom
členskom štáte, stanovuje na základe odhadu
nájomného, ktoré by mohlo byť získané, pričom sa
zohľadnia premenlivé prvky, ako napríklad vek majetku
a výška nájomného na miestnom trhu nájmov. Na základe
týchto prvkov je podľa neho rozdiel medzi katastrálnou
hodnotou a skutočnou nájomnou hodnotou viac alebo
menej významný.
Je pravda, že odhad na základe katastrálnej hodnoty
je zastaraný, a preto vo všeobecnosti značne nižší ako
skutočná nájomná hodnota. Katastrálna hodnota pritom
podľa Belgického kráľovstva podlieha každoročnej
indexácii v závislosti od vývoja indexu spotrebiteľských
cien a je zvyšovaná o 40 %. Okrem toho rozdiel medzi
katastrálnou hodnotou a skutočnou nájomnou hodnotou
nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v Belgicku
neznamená, že existuje rozdiel medzi katastrálnou
hodnotou nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa
v Belgicku a skutočnou nájomnou hodnotou
porovnateľnej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v inom
členskom štáte. V tejto súvislosti Belgické kráľovstvo
uvádza, že cena nehnuteľností v členských štátoch Únie
a EHP sa môže výrazne líšiť. V niektorých z týchto štátov
by nájomné mohlo byť nižšie ako obvyklé nájomné
v Belgicku.

Súdny dvor EÚ v tejto veci konštatoval, že vnútroštátna
právna úprava, ktorá stanovuje, že príjmy súvisiace
s neprenajatými nehnuteľnosťami alebo nehnuteľnosťami,
ktoré sú prenajaté fyzickým osobám, ktoré ich nevyužívajú
na zárobkovú činnosť, alebo právnickým osobám, ktoré
ich poskytujú fyzickým osobám na súkromné účely, ktoré
sa vypočítajú z paušálneho základu, pokiaľ ide
o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Belgicku,
a zo skutočnej nájomnej hodnoty alebo zo skutočného
nájomného, pokiaľ ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa
v inom štáte, spôsobuje rozdielne zaobchádzanie, ktoré
môže odrádzať daňových rezidentov od investovania
do nehnuteľností v iných členských štátoch Únie alebo
EHP. Takáto právna úprava teda predstavuje obmedzenie
voľného pohybu kapitálu, ktoré v zásade zakazuje článok
63 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Súdny dvor EÚ dodal, že na to, aby odlišné
zaobchádzanie nepredstavovalo obmedzenie voľného
pohybu kapitálu, je potrebné, aby sa toto rozdielne
zaobchádzanie týkalo situácií, ktoré z objektívneho
hľadiska nie sú porovnateľné, alebo aby bolo odôvodnené
naliehavým dôvodom všeobecného záujmu. Belgicko
nepreukázalo, že ktorákoľvek z týchto podmienok bola
splnená.

Valéria Morťaniková
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Analýza dát DPH
taxCube™ je špecializovaný program vyvinutý
spoločnosťou Deloitte, ktorý umožňuje výrazné
zefektívnenie procesu prípravy riadnych aj dodatočných
daňových priznaní k DPH, kontrolných výkazov
a súhrnných výkazov. taxCube™ zjednodušuje
a automatizuje proces prípravy DPH výkazov, znižuje
náklady aj riziko chybovosti a skráti dobu ich prípravy
z dní na hodiny.
taxCube™ vykonáva široké spektrum kontrol
importovaných údajov. taxCube™ rešpektuje Vami
používané IT prostredie, účtovné postupy a metodiku
(použitie menových kurzov, uplatňovanie dobropisov,
nastavenie daňových kódov a pod.). Individuálne
nastavenie programu „šité na mieru“ spoločnosti
vykonajú odborníci z Deloitte.
Prostredie na prípravu výkazov DPH v taxCube™ je
užívateľsky prístupné, prehľadné a jednoduché.
Viac informácií nájdete na www.taxcube.sk.

Spoločnosť Deloitte vyvinula nástroj umožňujúci
hromadne preveriť celý súbor dokladov, ktoré
vstupujú do DPH priznania, súhrnného výkazu
a kontrolného výkazu. Vstupom je dátový súbor
z účtovného systému, ktorý obsahuje detailné
informácie o jednotlivých účtovných dokladoch.
Tím špecialistov spoločnosti Deloitte pripravil viac ako 70
testov, ktoré po nahraní dátového súboru prekontrolujú
správnosť uplatnenia DPH pravidiel a identifikujú
konkrétne účtovné doklady, ktoré môžu byť nesprávne.
Bližšie informácie Vám poskytne Ján Skorka na adrese
jskorka@deloittece.com.

Ján Skorka
jskorka@deloittece.com

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 Jána Skorku na jskorka@deloittece.com

Ján Skorka
jskorka@deloittece.com

Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku – Jún 2018
http://kalendar.deloitte.sk/

Plánované webcasty spoločnosti Deloitte na Slovensku – Jún 2018
•

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

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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