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Informácia o novele zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov

a to vo výške buď 60 % alebo 30 % zo sumy výdavkov
preukázateľne vynaložených zamestnávateľom
(po splnení zákonom stanovených podmienok).
• 60 %, ak úhrada od zamestnancov v úhrne
nedosiahne aspoň 60 %,

S účinnosťou od 1. januára 2018 sa novelizoval zákon
o dani z príjmov. Najvýznamnejšie zmeny týkajúce sa
fyzických osôb sú:
•

•

• 30 % zo sumy výdavkov preukázateľne
vynaložených zamestnávateľom, pričom
prevažujúca činnosť je výroba vykonávaná
vo viaczmennej prevádzke a takýto spôsob
dopravy využíva najmenej 30 % z celkového
priemerného počtu zamestnancov,

Bola rozšírená definícia daňovníka s neobmedzenou
daňovou povinnosťou o fyzickú osobu, ktorá má
bydlisko na území SR. Fyzická osoba má na území SR
bydlisko, ak má možnosť ubytovania, ktoré neslúži
len na príležitostné ubytovanie, a so zreteľom
na všetky súvisiace skutočnosti a okolnosti vrátane
osobných väzieb a ekonomických väzieb fyzickej
osoby k územiu SR je zrejmý zámer fyzickej osoby
trvale sa zdržiavať v tomto bydlisku.
Bol upravený spôsob zdaňovania dopravy
zamestnancov na miesto výkonu práce a späť,
ak túto doprava pre zamestnancov zabezpečuje
zamestnávateľ – takéto nepeňažné plnenie
poskytnuté zamestnávateľom svojim zamestnancom
je predmetom dane vo výške rozdielu medzi
sumou výdavkov preukázateľne vynaložených
zamestnávateľom a sumou hradenou zamestnancami
zamestnávateľovi za takto poskytnutú dopravu,

• musí využívať motorové vozidlá zatriedené
do kódu Klasifikácie produktov 29.10.3, kde sú
zaradené motorové vozidlá na prepravu desať
a viac osôb (autobusy) okrem trolejbusov
a elektrobusov.
•

Pre fyzické osoby – poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti sa oslobodzujú nepeňažné plnenia
poskytnuté držiteľom vo forme hodnoty stravy
poskytnutej na odbornom podujatí určenom
výhradne na vzdelávací účel; za účasť na sústavnom
vzdelávaní sa nepovažuje hodnota ubytovania
a dopravy. Od 1. 1. 2018 bude toto nepeňažné
plnenie oslobodené od dane v plnej výške.
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•

Novou nezdaniteľnou časťou základu dane sú
aj preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace
s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými
službami vynaložené v príslušnom zdaňovacom
období v prírodných liečebných kúpeľoch v úhrne
najviac do výšky 50 EUR za rok po splnení zákonom
stanovených podmienok.

•

Zamestnávateľ má povinnosť na žiadosť
zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane
na účely poukázania podielu dane na osobitné
účely najneskôr do 15. apríla roku, v ktorom
zamestnancovi vykonal ročné zúčtovanie.

•

Peňažné a nepeňažné plnenie poskytnuté
z prostriedkov štátneho rozpočtu pri príležitosti
udeľovania štátnych cien a vyznamenaní je od dane
oslobodené.

•

Mení sa vetná konštrukcia s definíciou
pri posudzovaní nároku na nezdaniteľnú časť
základu dane na daňovníka. Vložil sa nový pojem
„obdobný dôchodok zo zahraničia“, aby sa rovnako
prihliadalo aj na výsluhový dôchodok plynúci
zo zdrojov v zahraničí.

•

Aktualita týkajúca sa dobrovoľného príspevku
na starobné dôchodkové sporenie: za rok 2017 už
nie je možné uplatniť dobrovoľný príspevok
na starobné dôchodkové sporenie ako nezdaniteľnú
časť základu dane.

•

Príjmy, ktoré plynú manželom z prevodu majetku
alebo práva v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov a zároveň boli zahrnuté v obchodnom
majetku jedného z manželov, bude zdaňovať ten
z manželov, ktorý mal takýto majetok zahrnutý
v obchodnom majetku ako posledný.

•

Za príjem z príležitostnej činnosti sa nepovažuje
príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe
zmluvného vzťahu.

•

Za iné príjmy sa považujú aj ceny zo športových
súťaží, ak takéto príjmy dosahuje daňovník, ktorý
športovú činnosť vykonáva v rámci inej samostatne
zárobkovej činnosti.

•

O 1. januára 2018 bude k dispozícii jednotné tlačivo
pre podanie oznámenia o predĺžení lehoty
na podanie daňového priznania.

•

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné
zúčtovanie preddavkov na daň, bude mať naďalej
možnosť poukázať podiel zaplatenej dane do výšky
2 %, resp. 3 % na osobitnom tlačive. Finančné
riaditeľstvo SR pre zdaňovacie obdobie 2017 určilo
povinné štruktúrované tlačivá na účely poukázania
podielu zaplatenej dane.

Medzi najvýznamnejšie zmeny, ktoré prináša
novela ZDP s účinnosťou od 1. januára 2018
v súvislosti s daňou z príjmov právnických osôb,
patria:
•

Významné zmeny sa vykonali v oblasti podnikových
kombinácií (nepeňažné vklady, zlúčenia, splynutia
alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo
družstiev). Pri tuzemských transakciách bude
od 1. januára 2018 možné podnikové kombinácie
uskutočniť na daňové účely už len v reálnych
hodnotách.

•

Novela zavádza tzv. „exit tax“, t. j. zdanenie
pri presune majetku daňovníka do zahraničia (napr.
pri premiestnení majetku zo Slovenska do stálej
prevádzkarne v zahraničí), pri odchode daňovníka
alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka
do zahraničia.

•

Zvyšuje sa dodatočný odpočet výdavkov (nákladov)
vynaložených na výskum a vývoj podľa § 30c
ZDP zo súčasných 25 % na 100 %. Okrem sumy
dodatočného odpočtu vo výške 100 % možno
odpočítať aj 100 % prírastku výdavkov (nákladov)
na výskum a vývoj v úhrne za všetky projekty
výskumu a vývoja, pričom novela upravuje výpočet
tohto prírastku.

•

Od dane sa oslobodzujú príjmy (výnosy) vo výške
50 % z odplát za poskytnutie práva na použitie
alebo za použitie vynálezu chráneného patentom
alebo technického riešenia chráneného úžitkovým
vzorom, ale aj z použitia alebo za použitie
počítačových programov (softvér). Výdavky
(náklady) vynaložené na takto oslobodené príjmy
nie sú súčasťou základu dane v rovnakom pomere,
v akom sú tieto príjmy (výnosy) oslobodené
od dane. Jednou z podmienok uplatnenia tohto
oslobodenia je, že uvedené predmety duševného
vlastníctva sú výsledkami výskumu a vývoja
vykonávaného daňovníkom. Oslobodenie sa uplatní
počas zdaňovacích období zahrnovania odpisov
spomenutých nehmotných aktív do daňových
výdavkov. Zároveň sa od dane oslobodzuje aj časť
príjmov (výnosov) z predaja výrobkov, pri výrobe
ktorých sa úplne alebo čiastočne využil patent
alebo úžitkový vzor, ktorý je výsledkom výskumu
a vývoja vykonávaného daňovníkom, pričom
tieto výrobky sú buď obstarané od osôb, ktorým
daňovník – vlastník nehmotného aktíva - umožnil
pri ich výrobe využívať patent alebo technické
riešenie alebo sú vytvorené vlastnou činnosťou
daňovníka. Princíp zdanenia resp. podmienky
pre oslobodenie sú podobné, ako v prípade
oslobodenia 50 % odplát za poskytnutie práva
na použitie alebo za použitie nehmotných aktív
uvedené vyššie.
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•

•

•

Novela zavádza oslobodenie príjmov z predaja akcií
akciovej spoločnosti alebo obchodného podielu
u spoločníka spoločnosti s ručením obmedzením
alebo u komanditistu komanditnej spoločnosti
alebo podobnej spoločnosti v zahraničí po splnení
nasledovných podmienok: (i) príjem z predaja
akcií a predaja obchodného podielu plynie najskôr
po uplynutí 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia
priameho podielu najmenej 10 % na základnom
imaní a (ii) daňovník na území Slovenskej republiky
vykonáva podstatné funkcie, riadi a znáša riziká
spojené s vlastníctvom akcií alebo obchodného
podielu, pričom disponuje potrebných personálnym
a materiálnym vybavením na výkon týchto funkcií
a pri vyčíslení základu dane vychádza z výsledku
hospodárenia podľa podvojného účtovníctva alebo
IFRS. Oslobodenie sa nevzťahuje na predaj akcií/
obchodného podielu spoločnosti, ktorá je v likvidácii,
konkurze alebo reštrukturalizácii. Novela upravuje
ďalšie podmienky pre uplatnenie oslobodenia.
Súčasne so zavedením oslobodenia príjmov
z predaja akcií, resp. podielov novela limituje
daňovú uznateľnosť úrokov platených z úverov
a pôžičiek použitých na obstaranie akcií/podielov,
pričom takéto úroky sú daňovým výdavkom až
v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza
k predaju akcií/podielov a zároveň nie sú splnené
podmienky na oslobodenie príjmov z predaja akcií,
resp. podielov.
Zvýhodňuje sa odpisovanie technického
zhodnotenia a opráv na budove, v ktorej sa
poskytuje kúpeľná starostlivosť. Takýto úhrn
technického zhodnotenia a opráv bude odpisovaný
samostatne, oddelene od budovy a zaradený
do odpisovej skupiny 2 s dobou odpisovania 6 rokov.

Informácia o novele zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov v oblasti
cezhraničných daňových vzťahov

na území SR“. Opatrenie sa zameriava na fyzické osoby
formálne a účelovo odhlásené z trvalého pobytu
na území SR s cieľom vyhnúť sa daňovým povinnostiam
na území SR (napr. športovci s rezidenciou v Monaku).
Fyzická osoba bude podliehať neobmedzenej daňovej
povinnosti na území SR, ak má možnosť ubytovania
na území SR, ktoré neslúži len na príležitostné ubytovanie,
a so zreteľom na všetky súvisiace skutočnosti a okolnosti
vrátane osobných a ekonomických väzieb fyzickej osoby
k územiu Slovenskej republiky, je zrejmý zámer tejto
osoby sa v tomto bydlisku trvale zdržiavať.
Rozšírenie zdaniteľnosti príjmov z prevodu účasti
alebo podielu na obchodnej spoločnosti alebo
členského práva v družstve (úprava znenia § 16 ods.
1 písm. e) piaty bod a § 16 ods. 1 písm. g) zákona)
V uvedených ustanoveniach sa rozširuje a zjednocuje
zdaniteľnosť podielov príjmov nerezidentov z prevodu
účasti alebo podielu na obchodnej spoločnosti alebo
členského práva v družstve so sídlom na území SR, a to bez
ohľadu na to či tieto príjmy plynú daňovníkovi členského
štátu EÚ alebo inému daňovníkovi ako daňovníkovu
členského štátu EÚ. Predmetné zdaniteľné príjmy
nerezidentov sú zdaňované prostredníctvom daňového
priznania bez ohľadu na osobu platiteľa týchto príjmov.
Úprava zdanenia „dividend“ (§ 15 písm. a) a b), § 16
ods. 1 písm. e), § 43 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. s),
ods. 5 písm. d), ods. 24 a 25 a § 51e ods. 2 až 4 zákona)
Podiely na zisku, likvidačnom zostatku a vyrovnacie
podiely spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti
a komplementárov komanditnej spoločnosti
v prípadoch, ak im tieto príjmy plynú z dôvodu, že verejná
obchodná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť má
majetkovú účasť v inej obchodnej spoločnosti, sa zdania
nasledovným spôsobom:
•

Ak predmetné príjmy plynú zo zdrojov na území
SR, zákonom ustanovený platiteľ dane (verejná
obchodná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť,
resp. vyplácajúca obchodná spoločnosť alebo
družstvo so sídlom na území SR) vyberá daň zrážkou.

Podľa informácie Finančného riaditeľstva SR vychádzajú
opatrenia v oblasti cezhraničných daňových vzťahov
zapracované v novele zákona o dani z príjmov z opatrení
odporúčaných Akčným plánom OECD „BEPS“
a z povinnosti zapracovania smernice Rady (EÚ)
2016/1164. Novela prináša nižšie uvedené zmeny
tykajúce sa fyzických osôb:

•

Ak predmetné príjmy plynú zo zdrojov v zahraničí,
sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e
zákona a zdaňované štandardnou sadzbou dane
pre dividendy vo výške 7 %, resp. 35 %.

Rozšírenie kritérií rezidencie fyzickej osoby

Základom dane z príjmov podliehajúcich zdaneniu
v zahraničí na účely zápočtu dane alebo vyňatia príjmov je aj
osobitný základ dane podľa § 7 (kapitálový majetok) zákona
a osobitný základ dane podľa § 51e zákona (dividendy).

Najdôležitejšou zmenou je rozšírenie kritérií rezidencie
fyzickej osoby (úprava znenia § 2 písm. d) prvý bod
zákona) o nové kritérium „bydlisko fyzickej osoby

Úprava pri zamedzení dvojitého zdanenia (úprava
ustanovenia § 45 ods. 1 štvrtá a ôsma veta zákona)
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Doplnenie postupu uplatňovania zmlúv
o zamedzení dvojitého zdanenia (doplnenie
ustanovenia § 45 zákona o nový odsek 5)
Podrobnejšie postupy uplatňovania zmluvy o zamedzení
dvojitého zdanenia vo vzťahu k daňovníkovi podľa § 2
písm. d) a e) má povinnosť určiť Ministerstvo financií SR.

Informácia o novele zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (zákon
č. 335/2017 Z. z.), ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z.
o športe
Od 30.decembra 2017 sa v ZDP v § 5 ods. 1 písm. m)
rozširuje okruh príjmov zo závislej činnosti o príjmy
z činnosti športového odborníka, ktorý bude svoju
činnosť vykonávať na základe zmluvy o výkone činnosti
športového odborníka podľa § 49a zákona č. 440/2015
Z. z. o športe.

Metodický pokyn k plateniu
preddavkov na daň z príjmov
fyzickej osoby podľa § 34 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov
od 1. januára 2018
Finančné riaditeľstvo SR aktualizovalo metodický pokyn
k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby
podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov od 1. januára 2018.

Povinnosť platiť preddavky na daň
Podľa § 34 ods. 1 ZDP preddavky na daň v priebehu
preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná
známa daňová povinnosť presiahla 2 500 EUR.

Preddavky na daň štvrťročné, mesačné a ich
splatnosť
V prípade, ak posledná známa daňová povinnosť
daňovníka presiahla 2 500 EUR a nepresiahla 16 600 EUR,
daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň
za bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške ¼ poslednej
známej daňovej povinnosti, ak ZDP neustanovuje inak.
Splatnosť štvrťročných preddavkov na daň je do konca
každého kalendárneho štvrťroka.

Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka
presiahla 16 600 EUR, daňovník je povinný platiť mesačné
preddavky na daň vo výške 1/12 poslednej známej
daňovej povinnosti, ak ZDP neustanovuje inak. Mesačné
preddavky sú splatné do konca každého kalendárneho
mesiaca.
V prípade, že splatnosť preddavku na daň pripadne
na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, za deň
splatnosti sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.

Preddavkové obdobie
Podľa § 34 ods. 1 ZDP preddavkové obdobie je obdobie
od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty
na podanie daňového priznania za predchádzajúce
zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty
na podanie daňového priznania v nasledujúcom
zdaňovacom období.
Na trvanie preddavkového obdobia má vplyv
skutočnosť, či:
•

má daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového
priznania,

•

posledný deň lehoty na podanie daňového
priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň
pracovného pokoja.

Výpočet preddavkov na daň
Na výšku preddavkov na daň má vplyv:
•

posledná známa daňová povinnosť,

•

štruktúra základu dane – daňovník, ktorého základ
dane tvorí súčet čiastkových základov dane z príjmov
podľa § 5 a 6 ZDP, postupuje podľa § 34 ods. 10
ZDP. Tento daňovník neplatí preddavky na daň, ak
čiastkový základ dane z príjmov tvorí viac ako 50 %
zo súčtu čiastkových základov dane. V prípade, že
čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti
tvorí 50 % a menej zo súčtu čiastkových základov
dane, preddavky na daň sa platia v polovičnej výške.

K nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
Od 1.7.2017 bola suma životného minima zvýšená
na sumu 199,48 EUR. Táto suma je k 1. 1. 2018 platným
životným minimum pre výpočet nezdaniteľnej časti
základu dane na daňovníka a suma 3 830,02 EUR (19,2
x 199,48) je rozhodujúca pri výpočte poslednej známej
daňovej povinnosti na účely platenia preddavkov na daň
z daňového priznania za rok 2017.

Priame dane
Ukončenie platenia preddavkov na daň

•

Ak daňovník skončil podnikanie, inú samostatnú
zárobkovú činnosť, prenájom, poberanie príjmov
z použitia diela a umeleckého výkonu a výkon závislej
činnosti a poberanie príjmov, z ktorých sa platia
preddavky na daň, nie je povinný platiť preddavky na daň
z platby preddavku, ktorá je splatná po dni, kedy došlo
k zmene rozhodujúcich skutočností.
Finančné riaditeľstvo SR v metodickom pokyne taktiež
uvádza príklady pre výpočet preddavkov na daň.

Metodický pokyn k zdaňovaniu
príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a)
a podľa § 6 ods. 4 zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov
Metodický pokyn uvádza zmeny, ktoré nastali v zákone
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZDP“) s účinnosťou
od 1. 1. 2016 (zákonom č. 253/2015 Z. z.), ktorými došlo
k zásadným zmenám pri zdaňovaní príjmov fyzických
osôb dosiahnutých v súvislosti s vytvorením diela,
umeleckého výkonu a v súvislosti s použitím diela
a použitím umeleckého výkonu, a tiež zmeny ZDP, ktoré
sú v tejto súvislosti účinné od 1. 1. 2018.

1. Zdaňovanie príjmov z inej samostatnej
zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP
Podľa tohto ustanovenia zákona sa príjmami z inej
samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov
zo závislej činnosti, rozumejú príjmy z vytvorenia diela
a z podania umeleckého výkonu a ďalej tiež príjmy
z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych
diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo
zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva
a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo
z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva.

Príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania
literárnych a iných diel na vlastné náklady
•

Daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR
daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou
a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá
zrážkou, a to nielen z príjmov za príspevky do novín,
časopisov, rozhlasu alebo televízie, ale daň sa vyberá
zrážkou zo všetkých príjmov autorov z vytvorenia
a podania umeleckého výkonu, ktoré sú dosiahnuté,
napríklad na základe zmluvy uzatvorenej podľa
príslušných ustanovení Autorského zákona.

Na uvedené príjmy, ak ide o nakladanie s uvedenými
dielami samotným autorom, sa daň vyberaná
zrážkou neuplatňuje. Tieto príjmy sa zdaňujú osobne
prostredníctvom daňového priznania.

Príjmy z vytvorenia alebo zhotovenia a z použitia
iného predmetu duševného vlastníctva
•

Na tieto príjmy sa tiež neuplatňuje daň vyberaná
zrážkou, ale zdaňujú sa prostredníctvom daňového
priznania.

Príjmy z postúpenia práv k predmetu duševného
vlastníctva
•

V tomto prípade môže ísť napríklad o príjmy
zo scudzenia majetkových práv zhotoviteľa databázy.
Na takéto príjmy sa daň vyberaná zrážkou neuplatňuje
a príjem sa zdaní prostredníctvom daňového priznania.

Zisťovanie základu dane
Na zistenie čiastkového základu dane daňovníka, ktorý
dosiahol príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP (tzv. aktívne
príjmy), sa použijú ustanovenia § 17 až 29 ZDP. Takto
zistený čiastkový základ dane je súčasťou základu dane
daňovníka podľa § 4 ZDP.
•

Daňovník si môže uplatniť preukázateľné výdavky
na základe vedeného účtovníctva alebo evidencie
podľa § 6 ods. 11 ZDP, pričom ak by jeho daňové
výdavky prevýšili zdaniteľné príjmy, mohol by vykázať
aj daňovú stratu. Od týchto príjmov, ktoré sú
súčasťou čiastkového základu dane podľa § 6 ods. 1
a 2 ZDP (z príjmov z podnikania a z inej samostatnej
zárobkovej činnosti), by mohol odpočítavať daňovú
stratu vykázanú tiež z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2
ZDP v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, a to
za podmienok ustanovených v § 30 ZDP.

•

Ak si daňovník s uvedenými príjmami neuplatní
preukázateľné výdavky za podmienok ustanovených
v § 6 ods. 10 ZDP, môže si uplatniť výdavky
percentom z príjmov (ak daňovník nie je platiteľom
dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane
z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia).

Príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého
výkonu
•

Vyššie uvedené neplatí, ak sa daňovník vopred
dohodne s platiteľom dane na tom, že platiteľ dane
nezrazí zrážkovú daň. V tomto prípade má daňovník
povinnosť osobne si vysporiadať svoju daňovú
povinnosť z uvedených príjmov prostredníctvom
daňového priznania za príslušné zdaňovacie
obdobie.

Priame dane
•

Čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1
a 2 ZDP sa znižuje o nezdaniteľné časti základu dane
podľa § 11 ZDP a daňovník s takýmito príjmami si
môže znížiť daň o daňový bonus podľa podmienok
uvedených v § 33 ZDP.

v § 6 ods. 10 ZDP si môže uplatniť výdavky
percentom z príjmov (ak daňovník nie je platiteľom
dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane
z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia).
•

2. Zdaňovanie príjmov z použitia diela a použitia
umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 ZDP
Príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu
podľa § 6 ods. 4 ZDP sú príjmy za udelenie súhlasu
na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého
výkonu, ak nepatria do príjmov uvedených v § 6 ods. 2
písm. a) ZDP, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa
§ 43 ods. 14 ZDP.
Do tejto skupiny príjmov sa zaraďujú príjmy nadobudnuté
na základe licenčnej zmluvy uzatvorenej podľa § 65
autorského zákona.
Autor môže nadobúdateľovi udeliť výhradnú licenciu
alebo nevýhradnú licenciu:
•

ak autor udelil výhradnú licenciu, nesmie udeliť tretej
osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený
výhradnou licenciou a je povinný, ak nie je v licenčnej
zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať použitia diela
spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu,

•

ak autor udelil nevýhradnú licenciu, nie je dotknuté
právo autora použiť dielo spôsobom, na ktorý
nevýhradnú licenciu udelil, nie je dotknuté ani právo
autora udeliť licenciu tretej osobe,

•

ak nie je v licenčnej zmluve dohodnuté, že autor
udelil výhradnú licenciu, potom platí, že udelil
nevýhradnú licenciu, ak autorský zákon neustanovuje
inak.

Zisťovanie základu dane
Na zistenie čiastkového základu dane daňovníka, ktorý
dosiahol príjmy podľa § 6 ods. 4 ZDP (tzv. pasívne
príjmy), sa použijú ustanovenia § 17 až 29 ZDP. Takto
zistený čiastkový základ dane je súčasťou základu dane
daňovníka podľa § 4 ZDP.
•

•

Uvedený daňovník si môže uplatniť preukázateľné
výdavky na základe vedeného účtovníctva alebo
evidencie podľa § 6 ods. 11 ZDP, pričom ak by
jeho daňové výdavky spojené s príjmami podľa § 6
ods. 4 ZDP boli vyššie ako tieto príjmy, na rozdiel
sa neprihliada (daňovník nemôže vykázať daňovú
stratu). V tomto bode sa táto skupina príjmov
odlišuje od predošlej skupiny, kedy sa nedá uplatniť
daňová strata.
Ak si daňovník s uvedenými príjmami neuplatní
preukázateľné výdavky, za podmienok ustanovených

Čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 4 ZDP
sa neznižuje o nezdaniteľné časti základu dane podľa
§ 11 ZDP a daňovník výlučne s takýmito príjmami
si nemôže znížiť daň ani o daňový bonus podľa
podmienok uvedených v § 33 ZDP.

Finančné riaditeľstvo SR v metodickom pokyne uvádza
aj príklady zdaňovania jednotlivých druhov uvedených
príjmov.

3. Zdaňovanie príjmov zo zdedených práv
z priemyselného a iného duševného vlastníctva
Podľa § 8 ods. 1 písm. g) ZDP sú príjmy zo zdedených
práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva
vrátane autorských práv a práv príbuzných autorskému
právu podľa osobitného predpisu (autorský zákon).
Na túto skupinu príjmov sa daň vyberaná zrážkou
neuplatňuje a je ich potrebné zdaniť osobitne
prostredníctvom daňového priznania. Rovnako sa na tieto
príjmy nevzťahuje žiadne oslobodenie podľa ZDP.
•

Čiastkový základ dane podľa § 8 ZDP je súčasťou
základu dane daňovníka podľa § 4 ZDP.

•

Podľa § 8 ods. 2 ZDP do čiastkového základu dane
podľa § 8 ZDP sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený
o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho
dosiahnutie. Príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. g) ZDP je
možné znížiť o výdavky podľa § 8 ods. 12 ZDP, t. j.
o výdavky, ktorými je povinne platené poistné
z týchto príjmov podľa zákona č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení.

•

Čiastkový základ dane z príjmov podľa § 8 ZDP sa
neznižuje o nezdaniteľné časti základu dane
a daňovník výlučne s takýmito príjmami si nemôže
znížiť daň ani o daňový bonus.

Aktualizácia Modelovej zmluvy
OECD o zamedzení dvojitého
zdanenia v roku 2017
Jedným z cieľov aktualizácie modelovej zmluvy OECD
o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „ZZDZ“) je
úprava problematiky zdaňovania príjmov plynúcich
z prevádzkovania lodí a lietadiel v medzinárodnej
preprave, pričom upravuje aj zdanenie príjmov
zamestnancov lodnej alebo palubnej posádky.
Zmena článku 3 ods. 1 písm. e) ZZDZ upravuje definíciu
pojmu „medzinárodná doprava“ a vyníma prípady, ak

Priame dane
a odvedenej osobitnej dane podľa § 15a zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov“

podnik prevádzkuje lodnú alebo leteckú prepravu iba
medzi dvomi bodmi v štáte alebo v štátoch, kde nie je
rezidentom. V súvislosti s úpravou tohto pojmu nastáva
aj zmena aplikácie v čl. 15 ods. 3) v prípadoch, ak
zamestnanec, ktorý je rezidentom jedného štátu, pracuje
pre podnik prevádzkujúci dopravu v štáte, v ktorom nemá
skutočné sídlo vedenia.
Modelovým príkladom je uplatnenie ZZDZ medzi
Holandskom a Talianskom v prípade zdanenia príjmu
zo závislej činnosti pilota, rezidenta Holandska,
vykonávajúceho činnosť z letiska v Miláne pre leteckú
spoločnosť so sídlom skutočného vedenia vo Veľkej
Británii. Príjem pilota podliehal zdaneniu v Taliansku
a sporným bol nárok na zamedzenie dvojitého zdanenia.
Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu nie je možné
aplikovať čl. 15 ods. 3, ktorý uvádza, že právo
na zdanenie takéhoto príjmu má štát, v ktorom má
podnik prevádzkujúci medzinárodnú dopravu miesto
skutočného vedenia nachádzajúce sa vo Veľkej Británii.
Dôvodom je, že činnosť podniku nespĺňa na účely ZZDZ
definíciu medzinárodnej dopravy, keďže takýto podnik
nemá sídlo skutočného vedenia umiestnené ani
v jednom zmluvnom štáte prevádzky dopravy (Taliansko
a Holandsko). Následne je aplikovaný čl. 15 ods. 2,
keďže leteckej spoločnosti vzniká na území Talianska
stála prevádzkareň a Holandsko, ako krajina rezidencie
zamestnanca spĺňajúca podmienky novelizovaného čl. 15,
je povinné zamedziť dvojitému zdaneniu.
Vzhľadom na uvedené sa znenie čl. 15 ods. 3 mení
nasledovne: „Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia
tohto článku sa odmeny poberané rezidentom
zmluvného štátu z dôvodu zamestnania ako regulárneho
člena lode alebo lietadla vykonávaného na palube
lode alebo lietadla prevádzkovanom v medzinárodnej
doprave okrem prípadov, ak takáto loď alebo lietadlo je
prevádzkované len medzi miestami v druhom zmluvnom
štáte, môžu zdaniť v prv uvedenom zmluvnom štáte.“

Informácia o určení vzorov tlačív
používaných v súvislosti s príjmami
zo závislej činnosti podľa zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov
platných od 1. 1. 2018
Finančné riaditeľstvo SR podľa zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZDP“) určuje od 1. 1. 2018 nasledovné vzory tlačív:
•

na zdaňovacie obdobie roku 2018:
•

„Oznámenie zamestnávateľa, ktorý je
platiteľom dane, o výške sumy zrazenej

•

•

za zdaňovacie obdobie roku 2018:
•

•

„Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej
časti základu dane na daňovníka a daňového
bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „vyhlásenie“)“
„Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej
osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch
podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“), za zdaňovacie obdobie .......“

za zdaňovacie obdobie roku 2017:
•

„Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie (rok)“

•

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej
dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“), ktorej bolo za zdaňovacie obdobie
vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň
z príjmov zo závislej činnosti“

•

„Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
zo závislej činnosti na účely vyhlásenia
o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 %
zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za rok“

Informácia o novele opatrenia
Ministerstva financií SR zo dňa
20. 10. 2015 č. MF/16772/2015-721,
ktorým sa ustanovujú vzory tlačív
daňových priznaní k dani z príjmov
v znení opatrenia z 24. 11. 2016
č. MF/15394/2016-721
Vo Finančnom spravodajcovi bolo publikované opatrenie
Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú nové
vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. Daňové
priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A sa nemení
a naďalej zostáva v platnosti vzor z predošlého obdobia.
Mení sa iba vzor daňového priznania pre fyzické osoby
typ B, t. j. pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 3 ods. 1
písm. e) až g), § 5 až 8 ZDP.

Priame dane
Došlo k formálnej úprave textovej časti v niektorých
riadkoch a k formálnej úprave textov v niektorých
poznámkach pod čiarou, ako aj k vypusteniu, resp.
doplneniu niektorých odkazov k poznámkam pod čiarou
a k ich prečíslovaniu.
Zmeny sa týkajú nasledovných oddielov:
V. – výpočet čiastkového základu dane z príjmov
zo závislej činnosti,
VI. – výpočet čiastkového základu dane z príjmov
z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti,
IX. – výpočet dane podľa § 15 zákona,
XII. – vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
z príjmov podľa § 50 (neziskové organizácie).
Pribudla príloha č. 2 a to podiely na zisku (dividendy).
Pôvodná príloha č. 2. s názvom: „Údaje na účely
sociálneho poistenia a zdravotného poistenia“ je
v novom vzore daňového priznania označená ako
príloha č. 3.
Nový vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov
právnických osôb sa použije pri podávaní daňových
priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty
na podanie daňového priznania uplynul po 31.
decembri 2017. V nadväznosti na legislatívnu úpravu
účinnú od 1. januára 2018, ktorou sa v ZDP ustanovuje
zdanenie právnickej osoby pri cezhraničnom presune
majetku, odchode daňovníka alebo presune činnosti
do zahraničia podľa § 17f ZDP, sa dopĺňajú nové riadky
daňového priznania a časť IV. daňového priznania.
V súvislosti s legislatívnou úpravou účinnou od 1. januára
2017, ktorou sa v ZDP ustanovuje zdanenie podielov
na zisku (dividend) a ostatných príjmov právnických osôb
plynúcich od právnických osôb, ktoré sú daňovníkmi
nezmluvných štátov, ktoré sú súčasťou osobitného
základu dane podľa § 51e ZDP, sa dopĺňajú nové riadky
daňového priznania a časť V. daňového priznania.

Oznámenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky
č. MF/020928/2015-721 o vydaní
poučení na vyplnenie daňových
priznaní k dani z príjmov
Aktualizované poučenia na vyplnenie daňových priznaní
súvisia so zmenami, ktoré boli vykonané vo vzore tlačiva
daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu
B a vzore tlačiva daňového priznania k dani z príjmov
právnických osôb.

Metodický pokyn k plateniu
preddavkov na daň z príjmov
právnickej osoby podľa § 42 ZDP
od 1. januára 2018
Metodický pokyn upravuje najmä postup pri určení výšky
preddavkov na daň, lehoty ich platenia, vyrovnanie
rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkov na daň
do lehoty na podanie daňového priznania a pod. V roku
2018 je daňovník povinný vyrovnať rozdiel vzniknutý na
zaplatených preddavkov na daň za obdobie od januára
do marca 2018 do 30. apríla 2018. Ak má daňovník
predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, je
povinný rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkov
na daň za obdobie od januára do júna 2018 vyrovnať
do 31. júla 2018.

Metodický pokyn k zdaňovaniu
príjmov plynúcich poskytovateľovi
zdravotnej starostlivosti od držiteľa
podľa ZDP
Novelou ZDP sa zmenilo oslobodenie nepeňažných
plnení, ktoré sú poskytované poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti od držiteľa vo forme stravy, a to stravy
poskytnutej poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávacie
účely a pri účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
na sústavnom vzdelávaní podľa osobitného predpisu.
Uvedené oslobodenie sa použije už pri poskytnutej strave
na uvedených vzdelávacích podujatiach konaných v 2017.
Ďalšími úpravami došlo k predĺženiu lehôt ustanovených
pre oznamovacie povinnosti poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti a držiteľov. Zároveň došlo aj k posunu lehoty
zrazenia dane poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
v určenom prípade. Podľa úpravy uvedenej v § 43
ods. 17 písm. a) ZDP príjemca nepeňažného plnenia
uvedeného v § 43 ods. 3 písm. o) ZDP, ktorý je platiteľom
dane vyberanej zrážkou z týchto nepeňažných plnení, je
povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení
a odvedení dane do troch kalendárnych mesiacov
po uplynutí kalendárneho roka. Novoustanovené lehoty
sa použijú už pri predkladaní oznámení a pri zrazení dane
po 31. decembri 2017, t. j. za kalendárny rok 2017.

Valéria Morťaniková
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Účtovníctvo

Rada IASB vydala Ročný projekt zvyšovania kvality IFRS (cyklus 2015 – 2017)
Rada IASB vydala dňa 12. decembra 2017 dodatky k štyrom štandardom v rámci procesu každoročného
zvyšovania kvality IFRS. Ročný projekt zvyšovania kvality IFRS (cyklus 2015 – 2017) uvádza dodatky
k nasledujúcim štandardom:
Štandard

Podstata dodatku

IFRS 3 Podnikové kombinácie a IFRS 12 Spoločné
dohody

Dodatky k IFRS 3 vysvetľujú, že ak účtovná jednotka získa kontrolu nad podnikom, ktorý
je spoločnou prevádzkou, preceňuje podiely predtým držané v tomto podniku. Dodatky
k IFRS 11 vysvetľujú, že ak účtovná jednotka získa spoločnú kontrolu nad podnikom,
ktorý je spoločnou prevádzkou, nepreceňuje podiely predtým držané v tomto podniku.

IAS 12 Dane z príjmov

Dodatky vysvetľujú, že všetky daňové dôsledky dividend (t. j. rozdelenia zisku) by sa mali
vykazovať vo výkaze ziskov a strát bez ohľadu na to, ako daň vzniká.

IAS 23 Náklady na prijaté
úvery a pôžičky

Dodatky vysvetľujú, že ak zostane akákoľvek konkrétna pôžička nesplatená po tom, čo je
súvisiaci majetok pripravený na plánované použitie alebo predaj, táto pôžička sa stáva
súčasťou finančných prostriedkov, ktoré si účtovná jednotka požičiava všeobecne
pri výpočte miery kapitalizácie pre všeobecné pôžičky.

Dodatky sú platné pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2019 alebo neskôr.
Zdroj: IASplus summary na našej stránke www.iasplus.com

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloittece.com

Transferové oceňovanie

OECD zverejnila štatistiku ohľadom
inštitútu riešenia prípadov dohodou
(tzv. mutual agreement procedure –
MAP) za rok 2016
Dňa 27. novembra 2017 zverejnila OECD štatistiku MAP
procedúr v jednotlivých jurisdikciách, na základe ktorej
bolo začiatkom roka 2016 evidovaných približne 8 000
otvorených prípadov. Z uvedeného množstva sa
v priebehu roka 2016 podarilo uzavrieť 25 %. Prípady,
ktoré sa venujú transferovému oceňovaniu (ďalej len
„TO“), tvoria o niečo málo viac ako polovicu uvedených
prípadov a podľa uvedenej štatistiky ich riešenie si
vyžaduje aj najviac času.
Čo sa týka Slovenskej republiky, podľa zverejnenej štatistiky
bolo na Slovensku pred 1. januárom 2016 evidovaných 23
MAP procedúr, z ktorých deväť sa týkalo TO. Počas roka
2016 bol inštitút riešenia prípadov dohodou aplikovaný
na ďalších päť prípadov (tri prípady sa týkali TO).
Z celkového množstva 28 otvorených prípadov sa
na Slovensku v roku 2016 podarilo uzavrieť dva prípady.
Priemerný čas potrebný na ukončenie MAP procedúr
na Slovensku je približne 33 mesiacov od ich začatia
(priemer OECD je 17 mesiacov). V prípadoch, ktoré sa
venujú transferovému oceňovaniu, však štatistika OECD
túto hodnotu za Slovensko neuvádza (priemer OECD je 30
mesiacov).

Uvedenú štatistiku je možné nájsť po prekliknutí
na nasledujúci odkaz.

OECD profily jednotlivých krajín
z hľadiska transferového oceňovania
– Slovenská republika
Ako sme už v predošlom vydaní Deloitte News
informovali, dokument ohľadom Slovenskej republiky,
ktorý bol vypracovaný daňovou správou, sa zameriava
na vnútroštátne právne predpisy, ktoré sa týkajú
kľúčových princípov transferového oceňovania informácie majú jasne odrážať súčasný stav právnych
predpisov a tiež popisovať do akej miery sú jednotlivé
pravidlá v súlade s usmernením OECD pre transferové
oceňovanie.
Zo zverejnených informácií by sme radi upriamili
pozornosť na nasledovné:
•

V prípade porovnávacej analýzy preferuje slovenská
daňová správa v prvom kroku používanie tuzemských
porovnateľných spoločností pred zahraničnými. Ak
použitie tuzemských porovnateľných spoločností nie
je možné, môže daňovník použiť údaje zahraničných
spoločností.

•

Slovenská daňová správa nevyužíva počas procesu
transferového oceňovania žiadne tzv. „tajné“

Transferové oceňovanie
porovnateľné údaje („secret comparables“) – údaje,
ktoré nie sú prístupné jednotlivým daňovníkom
(napr. získané daňovým úradom počas výkonu
daňovej kontroly).
•

V prípadoch oceňovania vnútropodnikových
transakcií uplatňuje Slovenská republika
vo všeobecnosti zásady zverejnené v smernici
OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné
spoločnosti a správu daní (ďalej len „OECD smernica
TO“), okrem prístupu, ktorý je spomenutý v časti D.2.
Zjednodušené stanovenie prirážky, ktorá je v súlade
s princípom nezávislej ceny, k vnútropodnikovým
službám s nízkou pridanou hodnotou („Simplified
determination of arm’s length charges for low valueadding intra-group services“).

•

Daňová správa Slovenskej republiky neuplatňuje
v prípade úprav cien medzi závislými osobami tzv.
druhotné úpravy („secondary adjustments“) uvedené
v kapitole IV., časť C.5 OECD smernice TO – druhotné
úpravy.

Viac informácií ohľadom profilu Slovenskej republiky
z hľadiska transferového oceňovania je možné nájsť
na uvedenom odkaze.

Martin Sabol
msabol@deloittece.com

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.

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

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:

Partner

Partner

Larry Human
lhuman@deloitteCE.com

Martin Rybár
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Zdaňovanie spoločností

Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com

Jana Farkašová
jafarkasova@deloitteCE.com
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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
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