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Priame dane:
••

Zoznam zmluvných štátov na účely automatickej výmeny informácií o finančných účtoch
na účely správy daní
Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo „Zoznam zmluvných štátov na účely automatickej
výmeny informácií podľa § 2 písm. b) zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií,
o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

••

Zoznam štátov a tretích krajín nadväzne na § 45 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo zoznam štátov a tretích krajín nadväzne
na ustanovenie § 45 ods. 4 ZDP.

••

Informácia k vypĺňaniu tabuľky I daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo Informáciu k vypĺňaniu tabuľky I daňového
priznania k dani z príjmov právnickej osoby obsahujúcej transakcie so závislými osobami.

••

Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
za zdaňovacie obdobie 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo Informáciu k podávaniu daňového priznania k dani
z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2016.

••

Informácia o zmene pri uplatňovaní paušálnych výdavkov fyzických osôb od 1. 1. 2017
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu o zmene pri uplatňovaní paušálnych
výdavkov fyzických osôb od 1. 1. 2017.

••

Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej
osoby za rok 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo prehľad základných číselných údajov súvisiacich
s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016.

••

Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie v oblasti dane z príjmov fyzickej osoby.
C-503/14 – žaloba podaná Európskou komisiou proti Portugalskej republike vo veci
nesplnenia si povinnosti, ktoré Portugalskej republike vyplývajú z článkov Zmluvy
o fungovaní Európskej únie, ako aj z článkov Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
Rozsudok, ktorého predmetom je žaloba podaná Európskou komisiou proti Portugalskej
republike, ktorú v konaní podporuje Spolková republika Nemecko. Európska komisia svojou
žalobou navrhuje, aby Súdny dvor EÚ konštatoval, že Portugalská republika si tým, že prijala
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a ponechala v platnosti ustanovenia článkov 10 a 38 Código do Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Singulares (zákon o dani z príjmov fyzických osôb, ďalej len „CIRS“), nesplnila povinnosti,
ktoré jej vyplývajú z článkov 21 ZFEÚ, 45 ZFEÚ a 49 ZFEÚ, ako aj článkov 28 a 31 Dohody
o Európskom hospodárskom priestore (Voľný pohyb pracovníkov, Sloboda usadiť sa,...). Súdny dvor
EÚ tento prípad posúdil a konštatuje, že Portugalská republika si prijatím a ponechaním v platnosti
článkov 10 a 38 CIRS nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z uvedených článkov ZFEÚ a Dohody
o Európskom hospodárskom priestore.
••

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vydalo oznámenie
o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Arménskou republikou o zamedzení dvojitého
zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku.

••

Informácia k podávaniu žiadostí o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roka 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k podávaniu žiadostí o vykonanie ročného
zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roka 2016.

Nepriame dane:
••

Metodický pokyn k prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods.
12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z .z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
V nadväznosti na novelizované znenie zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) zverejnilo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
aktualizovaný metodický pokyn k prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia v sektore
stavebníctva.

••

Metodický pokyn k uplatneniu DPH pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť
v nadväznosti na Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011, zmenené Vykonávacím
nariadením Rady (EÚ) č. 1042/2013
V nadväznosti na vybrané články Vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011, ktoré nadobudli
platnosť od 1. 1. 2017, zverejnilo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky aktualizovaný metodický
pokyn k uplatneniu DPH pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť.

••

Usmernenie k určeniu miesta dodania poľnohospodárskych prác
Na stránke Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky bolo zverejnené usmernenie k určeniu miesta
dodania poľnohospodárskych prác na účely dane z pridanej hodnoty.

••

Informácia o uvádzaní údajov z faktúry vyhotovenej na vyúčtovanie opakovaných dodávok
energií v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze k DPH
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k problematike tzv. vyúčtovacích faktúr,
ktoré vystavujú dodávatelia energií (napr. elektrina, plyn, teplo) v súvislosti s opakovanými dodávkami
energií.

••

Súdny dvor Európskej únie v oblasti DPH
C 37/16 SAWP proti Minister Finansów – Poskytovanie služieb za protihodnotu – Poplatok
zo zariadení pre záznam a rozmnožovanie diel chránených autorským právom
Nositelia práv neposkytujú službu za protihodnotu výrobcom a dovozcom prázdnych nosičov
a zariadení pre záznam a rozmnožovanie, z ktorých organizácia kolektívnej správy autorských práv
a súvisiacich práv vyberá na účet týchto nositeľov práv, ale vo vlastnom mene, poplatky z titulu
predaja týchto zariadení a nosičov.
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Právne:
••

Novela zákona o obchodnom registri
Novela by mala zaviesť systém prepojenia obchodných registrov medzi Slovenskou republikou
a ostatnými členskými štátmi Európskej únie.

••

Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C 266/14
Rozhodnutie vo veci, či sa cesta do práce môže považovať za pracovný čas.

Ostatné:
••

Zavedenie povinnosti oznamovať správcovi dane vybrané informácie o nadnárodnej
skupine podnikov podľa jednotlivých štátov (tzv. country-by-country reporting)
Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh novely zákona o medzinárodnej pomoci
a spolupráci pri správe daní s účinnosťou od 1. marca 2017, ktorým sa v Slovenskej republike
zavádza povinnosť oznamovať správcovi dane vybrané informácie o nadnárodnej skupine podnikov
podľa jednotlivých štátov, tzv. country-by-country (CbC) reporting.

••

Multilaterálny inštrument OECD
Dňa 24. novembra 2016 OECD zverejnila znenie multilaterálneho nástroja (MLI), ktorého úlohou je
transponovanie vybraných výsledkov akčných bodov iniciatívy BEPS do zmlúv o zamedzení dvojitého
zdanenia. Rokovaní sa zúčastnilo viac ako 100 krajín, pričom schválením MLI môže dôjsť
k aktualizácii viac než 2 000 bilaterálnych zmlúv.

Novinky v Deloitte:
••
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.
••

Analýza dát DPH
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:
••

Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku - Marec, apríl 2017 (http://kalendar.deloitte.sk/)

•• Príležitosti a výzvy PSD 2 - Pracovné raňajky
9. marca 2017
Bratislava, Einsteinova 23
Zaregistrujte sa

•• Pracovné právo 2017
4. apríla 2017
Bratislava, Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3
Zistite viac | Zaregistrujte sa

•• Slovensko – rakúska obchodná komora
4. apríla 2017
Bratislava, Einsteinova 23
Zistite viac
••

Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Deloitte Legal Dbriefs – živých webových prenosov (podcastov)
na aktuálne právne 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
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Priame dane

Zoznam zmluvných štátov na účely
automatickej výmeny informácií
o finančných účtoch na účely správy
daní
Ministerstvo financií SR zverejnilo Zoznam zmluvných
štátov na účely automatickej výmeny informácií podľa § 2
písm. b) zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene
informácií o finančných účtoch na účely správy daní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný
na oznamovacie obdobie 1. január 2016 – 31. december
2016. Finančným inštitúciám v jednotlivých zmluvných
štátoch vzniká povinnosť monitorovať daňovú rezidenciu
svojich klientov a nahlasovať informácie o ich aktívach
orgánom štátnej správy v krajine, ktorej sú rezidentom.
Cieľom automatickej výmeny informácií o finančných
účtoch na účely správy daní je boj proti daňovým únikom
v oblasti nenahlásených a nezdanených príjmov
na nadnárodnej úrovni.

Zoznam štátov a tretích krajín
nadväzne na § 45 ods. 4 zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“)
Ministerstvo financií SR zverejnilo zoznam štátov
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a tretích krajín nadväzne na novelizované ustanovenie
§ 45 ods. 4 ZDP. V súlade s uvedeným ustanovením, ak
daňovníkovi, ktorý je fyzickou osobou
s neobmedzenou daňovou povinnosťou, fyzická osoba
alebo právnická osoba vrátane stálej prevádzkarne
poukázala alebo pripísala úrokový príjem v štátoch
a závislých územiach zoznamu uverejneného
na webovom sídle ministerstva financií
a preukázateľne zrazila daň z tohto úrokového príjmu,
započíta sa táto daň na úhradu dane.
Štáty nachádzajúce sa na zverejnenom zozname budú
zrážať daň až do ich prechodu na spoločný štandard
oznamovania OECD (CRS – common reporting standards).

Informácia k vypĺňaniu tabuľky
I daňového priznania k dani
z príjmov právnickej osoby
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
Informáciu k vypĺňaniu tabuľky I daňového priznania
k dani z príjmov právnickej osoby – transakcie
závislých osôb, ktorú vypĺňa právnická osoba, ak
v danom zdaňovacom období uskutočnila
kontrolovanú transakciu so závislou osobou.
Informácia obsahuje postup na vyplnenie tabuľky
I vrátane praktických príkladov.

Priame dane
Informácia k podávaniu daňového
priznania k dani z príjmov
právnickej osoby za zdaňovacie
obdobie 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
Informáciu k podávaniu daňového priznania k dani
z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie
2016, v ktorej bližšie špecifikuje osoby povinné
podávať daňové priznanie, lehoty na jeho podanie,
spôsob platenia dane, tlačivo daňového priznania,
prílohy daňového priznania, spôsob vypĺňania
daňového priznania, sadzbu dane, poukázanie
podielu zaplatenej dane a vrátenie daňového
preplatku. Finančné riaditeľstvo SR vo vydanej informácii
upozorňuje daňovníkov, že v evidenčných tabuľkách
(tabuľka D a tabuľka K) sa uvádzajú údaje
z predchádzajúcich zdaňovacích období. Strata vykázaná
v aktuálnom zdaňovacom období a kladný rozdiel medzi
daňovou licenciou a daňou za aktuálne zdaňovacie
obdobie sa pri vypĺňaní daňového priznania za rok 2016
v príslušných evidenčných tabuľkách neuvádzajú.

Informácia o zmene pri uplatňovaní
paušálnych výdavkov fyzických osôb
od 1. 1. 2017
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
informáciu o zmene pri uplatňovaní paušálnych
výdavkov fyzických osôb od 1. januára 2017.
Zákonom č. 341/2016 Z. z., ktorým bol s účinnosťou
od 1. 1. 2017 novelizovaný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov, došlo aj k zmene ustanovenia § 6 ods. 10, ktorý
umožňuje fyzickým osobám uplatňovať tzv. paušálne
výdavky.
Paušálne výdavky si od 1. 1. 2017 môže aj naďalej uplatniť
daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, alebo je platiteľom
DPH iba za časť zdaňovacieho obdobia.
Od 1. 1. 2017 si môže daňovník uplatniť paušálne
výdavky vo výške 60 %:
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•

z úhrnu príjmov z podnikania a z inej
samostatnej zárobkovej činnosti, najviac však
do výšky 20 000 EUR a

•

z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého
výkonu, najviac do výšky 20 000 EUR.

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov od 1. 1. 2017 sa suma
maximálnej výšky paušálnych výdavkov neurčuje
v závislosti od počtu mesiacov vykonávania podnikateľskej
činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo
od počtu mesiacov poberania príjmu z použitia diela
a použitia umeleckého výkonu.
Za zdaňovacie obdobie 2016 si môže daňovník tak,
ako po minulé roky, uplatniť paušálne výdavky iba
do výšky 40 %:
•

z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej
zárobkovej činnosti, najviac do výšky 5 040 EUR
za rok a

•

z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého
výkonu, najviac do výšky 5 040 EUR za rok.

Ak daňovník získal povolenie alebo oprávnenie
na podnikanie alebo začal vykonávať inú samostatnú
zárobkovú činnosť, prípadne poberať príjmy z použitia
diela a použitia umeleckého výkonu v priebehu roka 2016,
môže uplatniť paušálne výdavky za zdaňovacie obdobie
najviac vo výške 420 EUR mesačne, a to počnúc mesiacom,
kedy nastali uvedené skutočnosti.
Rovnako aj daňovník, ktorý skončil podnikanie, inú
samostatnú zárobkovú činnosť, alebo prestal poberať
príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu,
môže uplatniť paušálne výdavky za zdaňovacie obdobie
iba vo výške 420 EUR mesačne, a to aj za mesiac, v ktorom
uvedené činnosti ukončil.

Základné číselné údaje súvisiace
s podaním daňového priznania
k dani z príjmov fyzickej osoby
za rok 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo sumár
základných číselných údajov súvisiacich s podaním
daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby
za rok 2016.
Vo zverejnenom prehľade sú uvedené informácie o sadzbe
dane z príjmov, sume platného životného minima
k 1. 1. 2016, sume minimálnej mzdy v roku 2016,
nezdaniteľných častiach základu dane, daňovom bonuse
za rok 2016, zamestnaneckej prémii za rok 2016, príjmoch
oslobodených od dane a pod.

Priame dane
Rozsudok Súdneho dvora Európskej
únie v oblasti dane z príjmov
fyzickej osoby
C-503/14 – žaloba podaná Európskou komisiou
proti Portugalskej republike vo veci nesplnenia
si povinnosti, ktoré Portugalskej republike
vyplývajú z článkov Zmluvy o fungovaní
Európskej únie, ako aj z článkov Dohody
o Európskom hospodárskom priestore
Portugalská republika vo svojom zákone o dani z príjmov
fyzických osôb (Código do Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Singulares, ďalej len „CIRS“) prijala
a ponechala v platnosti ustanovenia článkov 10 a 38 CIRS.
Článok 10 CIRS nazvaný „Zisky“ stanovuje, že daňovník,
ktorý vymení obchodné podiely a prestane byť daňovým
rezidentom na území Portugalska, musí v súvislosti
s predmetnými transakciami zahrnúť všetky nezahrnuté
príjmy do základu dane za posledné zdaňovacie obdobie,
v ktorom sa daňovník ešte považoval za rezidenta
v Portugalsku.
Článok 38 CIRS nazvaný „Majetkový vklad do základného
imania spoločnosti“ stanovuje, že daňovník, ktorý prevedie
aktíva a pasíva súvisiace so samostatnou zárobkovou
činnosťou výmenou za obchodné podiely v spoločnosti
so sídlom alebo skutočným vedením mimo územia
Portugalska, nemá v dôsledku predmetnej transakcie
nárok na odklad zdanenia.
Európska komisia v tejto veci podala žalobu proti
Portugalskej republike, ktorú v konaní podporovala
Spolková republika Nemecko. Svojou žalobou
navrhovala, aby Súdny dvor EÚ konštatoval, že tým,
že Portugalská republika prijala a ponechala
v platnosti ustanovenia článku:
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•

10 CIRS, podľa ktorého daňovník, ktorý vymení
obchodné podiely a usadí sa v inom členskom
štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho
priestoru (EHP), musí v súvislosti s predmetnými
transakciami zahrnúť všetky nezahrnuté príjmy
do základu dane za posledné zdaňovacie obdobie,
v ktorom sa považoval za rezidenta, a

•

38 CIRS, podľa ktorého daňovník, ktorý prevedie
aktíva a pasíva súvisiace so samostatnou
zárobkovou činnosťou výmenou za obchodné
podiely v spoločnosti so sídlom alebo skutočným
vedením na území iného členského štátu alebo
iného štátu EHP, nemá v dôsledku predmetnej
transakcie nárok na odklad zdanenia

•

si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú
z článkov 21 zákona o fungovaní Európskej
únie (ďalej len „ZFEÚ“), 45 ZFEÚ a 49 ZFEÚ,
ako aj článkov 28 a 31 Dohody o Európskom
hospodárskom priestore (Voľný pohyb
pracovníkov, Sloboda usadiť sa...).

Súdny dvor EÚ v predmetnom spore rozhodol, že
Portugalská republika si prijatím a ponechaním v platnosti
článkov 10 a 38 CIRS nesplnila povinnosti, ktoré jej
vyplývajú z článkov 21 ZFEÚ, 45 ZFEÚ a 49 ZFEÚ, ako aj
článkov 28 a 31 Dohody o EHP.

Oznámenie Ministerstva
zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky vydalo oznámenie, že
dňa 15. mája 2015 bola v Bratislave podpísaná Zmluva
medzi Slovenskou republikou a Arménskou republikou
o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení
daňovému úniku v odbore daní z príjmov
a z majetku.
Zmluva nadobudne platnosť 1. februára 2017.

Informácia k podávaniu žiadostí
o vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň z príjmov
zo závislej činnosti za zdaňovacie
obdobie roka 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
informáciu k podávaniu žiadostí o vykonanie ročného
zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti za zdaňovacie obdobie roka 2016 (ďalej len „RZD“),
v ktorej upresňuje, v akých prípadoch je možné požiadať
o vykonanie RZD, komu sa má žiadosť podať a zároveň
podáva odpovede na rôzne otázky k podávaniu žiadosti
o RZD.
Podľa ustanovenia § 38 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZDP“), žiadosť o vykonanie RZD za zdaňovacie
obdobie roka 2016 môže podať zamestnanec v týchto
prípadoch:
•

za celé zdaňovacie obdobie roka 2016 poberal iba

Priame dane
príjmy zo závislej činnosti (podľa ustanovenia §5 ZDP)
a súčasne
•

nevznikla mu povinnosť podať daňové priznanie
(podľa ustanovenia §32 ZDP).

Valéria Morťaniková
vmortanikova@deloittece.com

Žiadosť o vykonanie RZD sa podáva:
•

•

poslednému zamestnávateľovi, u ktorého mal
zamestnanec podpísané tlačivo Vyhlásenie
k uplatneniu nezdaniteľnej časti základu dane
na daňovníka a daňového bonusu (ďalej len
„Vyhlásenie“),
ak zamestnanec nemal podpísané Vyhlásenie ani
u jedného z viacerých zamestnávateľov, môže
požiadať o vykonanie RZD ktoréhokoľvek z nich.

Lehota na podanie žiadosti o RZD za zdaňovacie obdobie
roka 2016 je do 15. februára 2017.
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Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com

Nepriame dane

Metodický pokyn k prenosu daňovej
povinnosti pri dodaní stavebných
prác podľa § 69 ods. 12 písm. j)
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov
V zmysle novely zákona o DPH sa s účinnosťou
od 1. 1. 2017 zaviedla tzv. právna fikcia pri uplatňovaní
prenosu daňovej povinnosti v sektore stavebníctva,
keď je príjemca plnenia osobou povinnou platiť daň
v prípade, ak dodávateľ má za to, že ním dodané stavebné
práce alebo tovar s inštaláciou a montážou podliehajú
prenosu daňovej povinnosti a ním vyhotovená faktúra
obsahuje slovnú informáciu „prenesenie daňovej
povinnosti“. Rovnako vznikla dodávateľovi povinnosť
uvádzať faktúry s prenosom daňovej povinnosti
na príjemcu v sektore stavebníctva v časti A.2 kontrolného
výkazu k DPH, a to aj napriek tomu, že ich neuvádza
vo svojom priznaní k DPH.
V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny vydalo
Finančné riaditeľstvo SR aktualizovaný metodický
pokyn k uplatňovaniu prenosu daňovej povinnosti
na príjemcu plnenia v sektore stavebníctva, ktorý
nahrádza pôvodný metodický pokyn k danej
problematike a preberá z neho všetky časti, ku zmene
ktorých nedochádza.
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Metodický pokyn k uplatneniu DPH
pri službách vzťahujúcich sa
na nehnuteľnosť v nadväznosti
na vykonávacie nariadenie Rady (EÚ)
č. 282/2011 zmenené vykonávacím
nariadením Rady (EÚ)
č. 1042/2013
S účinnosťou od 1. 1. 2017 nadobudli platnosť články 13b,
31a a 31b Vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ)
č. 282/2011, pokiaľ ide o poskytovanie služieb, ktorých
hlavným cieľom je zjednotenie výkladu jednotlivých
pojmov vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť a zabezpečenie
jednotného zaobchádzania v jednotlivých členských
štátoch EÚ s poskytovaním služieb spojených
s nehnuteľným majetkom na účely dane z pridanej
hodnoty.
V tejto súvislosti vydalo Finančné riaditeľstvo SR
aktualizovaný metodický pokyn, ktorý nahrádza pôvodný
metodický pokyn k uplatneniu DPH
pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť. V rámci
tohto metodického pokynu je bližšie vymedzený pojem
nehnuteľný majetok či priama súvislosť s nehnuteľným
majetkom, a rovnako sa tu definujú a na viacerých
praktických príkladoch demonštrujú typy služieb, ktoré
sa na účely dane z pridanej hodnoty vzťahujú, resp.
nevzťahujú na nehnuteľnosť.

Nepriame dane
V záujme jednotného uplatňovania práva EÚ vydala
Európska komisia v tejto súvislosti „Vysvetlivky
k pravidlám EÚ v oblasti DPH týkajúcim sa miesta
poskytovania služieb súvisiacich s nehnuteľným
majetkom“, ktoré tvoria prílohu tohto metodického
pokynu.

Usmernenie k určeniu miesta
dodania poľnohospodárskych prác
Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo usmernenie, v rámci
ktorého sú bližšie definované poľnohospodárske služby,
ktoré je možné považovať na účely DPH za služby
súvisiace s nehnuteľným majetkom.
V zmysle vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011
je jedným z podstatných znakov nehnuteľného majetku
skutočnosť, že sa viaže k určitej časti zemského povrchu,
ku ktorej možno založiť právo alebo/a držbu. Za služby
súvisiace s takýmto nehnuteľným majetkom je možné
považovať iba tie služby, ktoré s daným majetkom
dostatočne priamo súvisia.
Medzi služby, ktoré dostatočne priamo súvisia
s nehnuteľným majetkom, patria aj poľnohospodárske
služby, ktoré sú definované ako služby poskytované
s cieľom pripraviť pozemok na pestovanie plodín a
obrábanie pôdy, ako napr. kultivácia pôdy, žatevné práce,
kosba, orba, sejba, zavlažovanie, hnojenie, zber úrody
či výrub stromov. Tieto práce môžu byť vykonávané len
v súvislosti s dotknutým pozemkom, ktorý predstavuje
základný prvok pre vykonávanie uvedených prác.
Pri určení miesta dodania pri dodaní uvedených služieb
za protihodnotu sa preto uplatní postup podľa § 16 ods.
1 zákona o DPH, t. j. miestom poskytovania uvedených
služieb je miesto, kde sa daná nehnuteľnosť (pozemok)
nachádza.

Informácia o uvádzaní údajov
z faktúry vyhotovenej
na vyúčtovanie opakovaných
dodávok energií v daňovom priznaní
k DPH a v kontrolnom výkaze k DPH
Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo na svojej internetovej
stránke informáciu k postupu platiteľov DPH pri uvádzaní
faktúr vyhotovených na vyúčtovanie opakovaných
dodávok energií v daňovom priznaní
k DPH a v kontrolnom výkaze k DPH.
Informácia je určená pre dodávateľov tovarov, ako napr.
elektrina, plyn, teplo (energie) a ich odberateľov
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za predpokladu, že dodávatelia ani odberatelia
neuplatňujú osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH.
V zmysle tejto informácie sa rozdiel (kladný alebo
záporný), ktorý dodávatelia vypočítajú medzi cenou
skutočne odobratého množstva energie k poslednému
dňu zúčtovacieho obdobia a súčtom cien už
vyfakturovaných opakovaných dodávok energií počas
príslušného zdaňovacieho obdobia, považuje za opravu
základu dane a dane podľa § 25 zákona o DPH.
Vzniknutý rozdiel fakturujú dodávatelia svojim
odberateľom opravnou faktúrou (tzv. vyúčtovacia faktúra),
pričom údaje z faktúry uvádzajú do riadkov 26 a 27
daňového priznania a do časti C.1. kontrolného výkazu
za zdaňovacie obdobie, v ktorom vyhotovili opravnú
faktúru.
Odberatelia energií uvádzajú údaje z opravnej faktúry
v riadku 28 daňového priznania a v časti C.2. kontrolného
výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom túto opravnú
faktúru dostali.

Súdny dvor Európskej únie v oblasti
DPH
C‑37/16 – SAWP proti Minister Finansów –
Poskytovanie služieb za protihodnotu – Poplatok
zo zariadení pre záznam a rozmnožovanie diel
chránených autorským právom
Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów
Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (ďalej len
„SAWP“) je poľské združenie umelcov interpretujúcich
hudobné diela s hlasovým sprievodom alebo bez neho.
V roku 2012 Ministerstvo financií Poľskej republiky vydalo
stanovisko, v rámci ktorého uviedlo, že poplatky, ktoré
výrobcovia a dovozcovia prázdnych nosičov a zariadení
pre záznam a rozmnožovanie platia združeniu SAWP, sú
platbou za užívanie autorských práv alebo súvisiacich
práv, ktoré sú spojené s predajom zariadení slúžiacich
na kopírovanie a záznam diel, a že sa preto tieto poplatky
musia považovať za platbu za služby, ktoré poskytujú
nositelia autorských práv alebo súvisiacich práv, a ako
také musia podliehať DPH.
Vnútroštátny súd sa obrátil na SD EÚ s otázkou, či
nositelia autorských práv alebo súvisiacich práv poskytujú
službu výrobcom a dovozcom prázdnych nosičov
a zariadení pre záznam a rozmnožovanie,
z ktorých organizácia kolektívnej správy autorských práv
a súvisiacich práv vyberá na účet nositeľov týchto práv,
ale vo vlastnom mene, poplatky z titulu predaja týchto
zariadení a nosičov.

Nepriame dane
SD EÚ pripomenul, že v zmysle ustálenej judikatúry SD
EÚ sa poskytnutie služieb vykonáva za protihodnotu,
a teda je zdaniteľné iba vtedy, ak medzi poskytovateľom
a príjemcom existuje právny vzťah, v rámci ktorého dôjde
k výmene vzájomných plnení, pričom odmena prijatá
poskytovateľom predstavuje skutočnú protihodnotu
za službu poskytnutú príjemcovi. SD EÚ ďalej uviedol, že
poskytnutie služieb za protihodnotu tiež predpokladá
existenciu priamej súvislosti medzi poskytnutou službou
a prijatou protihodnotou.
SD EÚ v tejto súvislosti uviedol, že nie je zrejmé, či
existuje právny vzťah medzi nositeľmi autorských práv
alebo súvisiacich práv, prípadne organizáciou kolektívnej
správy takýchto práv a medzi výrobcami
a dovozcami prázdnych nosičov a zariadení pre záznam
a rozmnožovanie, keďže povinnosť platenia poplatkov,
o aké ide vo veci samej, ukladá vnútroštátny zákon, ktorý
stanovuje aj ich výšku. Tieto poplatky sa navyše považujú
za spravodlivú odmenu, ktorá prináleží nositeľom práv
a súvisí s ujmou, ktorá im vznikla v dôsledku
rozmnožovania ich chránených diel bez ich povolenia.
SD EÚ rozhodol, že nositelia práv neposkytujú v zmysle
práva EÚ službu za protihodnotu výrobcom
a dovozcom prázdnych nosičov a zariadení pre záznam
a rozmnožovanie, z ktorých organizácia kolektívnej správy
autorských práv a súvisiacich práv vyberá na účet týchto
nositeľov práv, ale vo vlastnom mene, poplatky z titulu
predaja týchto zariadení a nosičov.
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Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@deloittece.com

Právne

Novela zákona o obchodnom registri

•

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo
do medzirezortného pripomienkového konania návrh
novely zákona o obchodnom registri, ktorej cieľom je
transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
č. 2012/17/EÚ, ktorá sa týka prepojenia centrálnych
registrov, obchodných registrov a registrov spoločností.

registrový súd sprístupní v elektronickej podobe
zapisované údaje a uložené listiny o zahraničných
osobách zapísaných v zahraničných registroch
prostredníctvom systému prepojenia registrov,

•

Touto novelou by mal byť obchodný register Slovenskej
republiky prepojený s inými obchodnými registrami, resp.
evidenciami členských štátov Európskej únie (ďalej ako
„systém prepojenia registrov“) a tiež by mal zverejňovať
informácie o zapisovaných údajoch a poskytovať listiny
uložené v tomto systéme prepojenia registrov
v elektronickej podobe.

bude možné požiadať o vydanie výpisu
z obchodného registra zahraničnej osoby,
o vydanie kópie uloženej listiny, resp. potvrdenia
o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín
príslušného zahraničného registra prostredníctvom
systému prepojenia registrov.

Navrhovaná účinnosť novely je 1. jún 2017.

Prostredníctvom systému prepojenia registrov:
•
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registrový súd aj bez návrhu vykoná výmaz podniku
zahraničnej osoby alebo jej organizačnej zložky,
ak príslušný zahraničný register zverejní, že došlo
k zániku alebo k výmazu zapísanej zahraničnej osoby,
okrem určitých výnimiek (ak k výmazu zahraničnej
osoby došlo v dôsledku zmeny právnej formy,
zlúčenia, splynutia, rozdelenia, premiestnenia sídla),

Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci
C 266/14
Návrh na začatie prejudiciálneho konania vo veci
C 266/14 Federación de Servicios Privados del sindicato
Comisiones obreras (CC.OO.) proti Tyco Integrated
Security SL a Tyco Integrated Fire & Security Corporation
Servicios SA sa týkal výkladu článku 2 bodu 1 smernice
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2003/88/ES
o niektorých aspektoch organizácie pracovného času
(ďalej len „Smernica“).

Právne
Podľa Smernice je pracovným časom akýkoľvek čas, počas
ktorého pracovník pracuje podľa pokynov zamestnávateľa
a vykonáva svoju činnosť alebo povinnosti a čas
odpočinku, je oproti tomu akýkoľvek čas, ktorý nie je
pracovným časom. Navyše Súdny dvor EÚ už viackrát
rozhodol, že pracovný čas je akákoľvek doba, počas ktorej
zamestnanec pracuje, je zamestnávateľovi k dispozícii
a vykonáva svoju činnosť.

Súdny dvor EÚ rozhodol, že uvedený článok Smernice
sa má vykladať v tom zmysle, že za určitých okolností
je pracovným časom aj čas, ktorý zamestnanci denne
venujú presunu medzi svojím bydliskom a zariadeniami
prvého a posledného klienta určeného zamestnávateľom.
Týka sa to však len zamestnancov, ktorí nemajú stále
alebo obvyklé pracovisko.

Súdny dvor EÚ sa zaoberal otázkou, či sa u zamestnanca,
ktorý nemá stále alebo obvyklé pracovisko, môže
považovať čas presunu medzi bydliskom a prvým, resp.
posledným klientom za pracovný čas.
Podľa názoru Súdneho dvora EÚ presuny pracovníkov
v tomto prípade slúžia na to, aby sa dostali ku klientom
určených zamestnávateľom, a preto presun zamestnanca
medzi bydliskom a klientmi by mal byť pracovným
časom, keďže v tom čase je zamestnanec k dispozícii
zamestnávateľovi. Takéto presuny zamestnancov
nenapĺňajú definíciu času odpočinku, pretože
zamestnanec nemôže voľne disponovať so svojím časom
a venovať ho svojim záujmom.
Keďže zamestnanec nemá stále alebo obvyklé pracovisko,
miesto výkonu práce nemôže byť obmedzené
na miesta, v ktorých je zamestnanec fyzicky prítomný
u zamestnávateľa, a preto je potrebné presuny
zamestnancov považovať za neoddeliteľnú súčasť výkonu
ich práce.
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Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloittece.com

Dagmar Yoder
dyoder@deloittece.com

Ostatné

Zavedenie povinnosti oznamovať
správcovi dane vybrané informácie
o nadnárodnej skupine podnikov
podľa jednotlivých štátov
(tzv. country-by-country reporting)
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Správu je nutné podať v lehote 12 mesiacov
od posledného dňa finančného roka.
•

Subjekt, ktorý je členom nadnárodnej skupiny
a je daňový rezident v Slovenskej republike,
oznámi najneskôr v posledný deň lehoty na podanie
jeho daňového priznania k dani z príjmov, či bude
podávať CbC správu alebo či CbC správu podá iná
spoločnosť (v druhom prípade uvedie názov a krajinu
spoločnosti, ktorá bude CbC správu podávať).

V súlade so smernicou Rady EÚ 2016/881 z 25. mája
2016 ohľadom povinnej automatickej výmeny informácií
v oblasti daní schválila Národná rada Slovenskej republiky
novelu zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci
a spolupráci pri správe daní. O detailoch tohto zákona
sme informovali v minuloročnom Tax Alerte, pričom
schválené znenie zákona sa od popisovaného návrhu
významne nezmenilo.

V prípade nedodržania povinnosti podať CbC správu
môže daňový úrad uložiť pokutu do výšky 10 000 EUR
(aj opakovane), v prípade nesplnenia oznamovacej
povinnosti môže daňový úrad uložiť pokutu do výšky
3 000 EUR (aj opakovane).

Nižšie rekapitulujeme hlavné zmeny vyplývajúce
z novely zákona:

Multilaterálny nástroj OECD

•

Zavedenie tzv. country-by-country (ďalej ako „CbC“)
reportingu pre nadnárodné skupiny
s konsolidovanými výnosmi vyššími ako 750 000 000
EUR.

•

Novela zákona je účinná od 1. marca 2017, pričom
CbC správu je materská spoločnosť nadnárodnej
skupiny prvý krát povinná vypracovať za finančný rok
začínajúci sa počas kalendárneho roka 2016.

OECD zverejnila znenie multilaterálneho nástroja (MLI)
pre implementáciu vybraných opatrení OECD/G20
iniciatívy BEPS týkajúcich sa predchádzaniu erózie základu
dane a presúvania ziskov do daňových jurisdikcií
s minimálnou alebo žiadnou povinnosťou platiť
korporátnu daň. MLI by mal implementovať minimálne
štandardy stanovené v rámci jednotlivých akčných bodov
BEPS, napr. v súvislosti so stálymi prevádzkarňami,

Ostatné
hybridnými subjektmi/nástrojmi, predchádzaním
zneužitia zmlúv. Mal by tiež zlepšiť mechanizmus riešenia
sporov a súčasne poskytnúť flexibilitu pre daňovú politiku
jednotlivých bilaterálnych zmlúv.

15

•

Na BEPS projekte sa podieľalo 60 krajín;
na príprave MLI sa podieľalo viac než 100 krajín.

•

Schválením MLI môže potenciálne dôjsť
k aktualizácii viac než 2 000 bilaterálnych zmlúv
(zmluvné štáty sa môžu rozhodnúť, na ktoré
zmluvy sa bude MLI aplikovať).

•

Slávnostné podpísanie sa očakáva začiatkom
júna 2017.

Martin Sabol
msabol@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.

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.

Podujatia spoločnosti Deloitte
na Slovensku - Marec 2017
(http://kalendar.deloitte.sk/)
Príležitosti a výzvy PSD 2 - Pracovné raňajky
9. marca 2017
Bratislava, Einsteinova 23
Zaregistrujte sa
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Novinky v Deloitte
Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku - Apríl 2017 (http://kalendar.deloitte.sk/)
Pracovné právo 2017
4. apríla 2017
Bratislava, Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3
Zistite viac | Zaregistrujte sa
Slovensko – rakúska obchodná komora
4. apríla 2017
Bratislava, Einsteinova 23
Zistite viac

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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V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom informácií uvedených v tejto publikácii sa, prosím, spojte so svojou
kontaktnou osobou z daňového oddelenia spoločnosti Deloitte alebo s jedným z nasledujúcich odborníkov:

Partner

Partner

Larry Human
lhuman@deloitteCE.com

Martin Rybár
mrybar@deloitteCE.com

Zdaňovanie spoločností

Slovenské účtovníctvo a IFRS

Jana Farkašová
jafarkasova@deloitteCE.com

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloitteCE.com

Zdaňovanie fyzických osôb

Korean Desk

Ľubica Dumitrescu
ldumitrescu@deloitteCE.com

Kyu-Mann Huh
kmhuh@deloitteCE.com

DPH a clá

Právne oddelenie

Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloitteCE.com

Transferové oceňovanie
Martin Sabol
msabol@deloitteCE.com

Deloitte Tax s.r.o.
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222
www.deloitte.sk

Deloitte Legal s.r.o.
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222

Naše kancelárie
Bratislava
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222
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Žilina
Komenského 8854/19
010 01 Žilina
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222

Košice
Štúrova 28
040 01 Košice
Tel.: +421 55 728 1811
Fax: +421 55 728 1827

Táto publikácia obsahuje len všeobecné informácie a spoločnosť Deloitte Touche Tohmatsu Limited, jej členské firmy ani ich pridružené spoločnosti (spolu ďalej len „sieť
Deloitte“) prostredníctvom nej neposkytuje účtovné, obchodné, finančné, investičné, právne, daňové ani iné odborné poradenstvo či služby. Táto publikácia nenahrádza
odborné poradenstvo či služby a nemožno ju teda považovať za materiál, na základe ktorého by bolo možné prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kroky, ktoré môžu mať dopad
na Vaše financie alebo podnikanie. Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí alebo vykonaním krokov, ktoré môžu mať vplyv na Vaše financie alebo podnikanie, by ste mali požiadať
o poradenstvo kvalifikovaného odborného poradcu. Žiadny subjekt zo siete Deloitte nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli akejkoľvek osobe v dôsledku spoliehania sa
na túto publikáciu.
***
Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej privátnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou, a jej členských firiem.
Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry spoločnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jej členských firiem sa
uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/o-nas.
Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora.
Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim
klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 244 000 odborníkov spoločnosti Deloitte sa usiluje konať tak, aby vytvárali hodnoty, na ktorých záleží.
© 2017 Deloitte na Slovensku
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