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Priame dane:

••

Novela zákona o dani z príjmov
Dňa 10. júla 2014 bola na medzirezortné pripomienkové konanie posunutá novela zákona
o dani z príjmov, na základe ktorej by sa mal zmeniť doterajší zákon až v 75 bodoch.
K návrhu novely bolo vznesených vyše 600 pripomienok, na príprave ktorých aktívne
participovala aj spoločnosť Deloitte.

••

Metodický pokyn k zdaňovaniu cien a výhier prijatých fyzickou osobou
Finančné riaditeľstvo publikovalo Metodický pokyn k zdaňovaniu cien a výhier prijatých
fyzickou osobou s platnosťou od 1. januára 2014, ktorý definuje oslobodenie prijatých cien
a výhier od dane z príjmov fyzickej osoby, zdaňovanie prijatých cien a výhier a vysvetľuje
vyberanie dane zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov z prijatých cien a výhier.

••

Metodický pokyn k výpočtu základu dane podľa § 5, odsek 8 ZDP
Metodický pokyn vymedzuje jednotný postup pri výpočte základu dane podľa § 5, odsek 8,
t. j. o ktoré poistné a príspevky je daňovník oprávnený znížiť základ dane. Zároveň definuje,
akým spôsobom možno odpočítať zaplatené nedoplatky na zdravotnom poistení od
zdaniteľných príjmov.

••

Zmena postupu rakúskych úradov v súvislosti s ekonomickým zamestnávateľom
Ministerstvo financií Rakúskej republiky vydalo 12. júna 2014 usmernenie, ktorým sa mení
ich interpretácia konceptu ekonomického zamestnávania a mení sa prístup v zdaňovaní
zamestnancov vyslaných do/z Rakúska na menej ako 183 dní.
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Nepriame dane:

••

Usmernenie k vykonaniu platby DPH odberateľom z faktúry vyhotovenej dodávateľom,
ktorý je uvedený v zozname vedenom na portáli Finančnej správy SR
Na internetovej stránke Finančnej správy SR bolo uverejnené Usmernenie k vykonaniu platby
DPH odberateľom z faktúry vyhotovenej dodávateľom, ktorý je uvedený v zozname tzv.
rizikových osôb vedenom na portáli finančnej správy.

••

Metodický pokyn k vykazovaniu údajov z opravných faktúr v kontrolnom výkaze
a k postupu pri prijatí platby na budúce dodanie tovaru, ktoré podlieha prenosu
daňovej povinnosti
Finančné riaditeľstvo vydalo Metodický pokyn k vykazovaniu údajov z opravných faktúr
v kontrolnom výkaze a k postupu pri prijatí platby na budúce dodanie tovaru, ktoré podlieha
prenosu daňovej povinnosti.

••

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti DPH
C-183/13 Banco Mais – Využitie osobitnej metódy určenia koeficientu pre výpočet
odpočítateľnej DPH pri obstarávaní tovarov alebo služieb určených na zmiešané používanie
SD EÚ rozhodol, že členský štát môže uložiť povinnosť banke, ktorá vykonáva najmä lízingové
činnosti, aby uviedla v čitateli a menovateli zlomku, ktorý slúži na stanovenie pomernej
sumy odpočtu pre všetky jej tovary a služby určené na účely zmiešaného používania, len časť
splátok, ktoré splácajú zákazníci v rámci ich lízingových zmlúv, zodpovedajúcu úrokom, ak
sa používanie týchto tovarov a služieb uskutočňuje predovšetkým v súvislosti s financovaním
a správou lízingových zmlúv.
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Právne:

••

Novely Zákonníka práce
Novely by mali upraviť prácu vo sviatok a v nedeľu, ako aj zaviezť zmeny v dočasnom
prideľovaní zamestnancov.

••

Novela Obchodného zákonníka
Novela by okrem iného mala znížiť povinnú minimálnu výšku základného imania spoločnosti
s ručením obmedzeným a zaviezť do Obchodného zákonníka niektoré nové inštitúty.

••

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Novela by mala upraviť zodpovednosti vyplývajúce zo zákona o konkurze a reštrukturalizácii,
ako aj niektoré ustanovenia týkajúce sa priebehu a účinkov konkurzného konania.

••

Novela zákona o službách zamestnanosti
Novela by mala priniesť zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí.

••

Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Deloitte Legal Dbriefs – živých webových prenosov (podcastov) na
aktuálne právne témy.
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Iné:

••

Nové povinnosti týkajúce sa dokumentácie k transferovému oceňovaniu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo nové usmernenie č. MF/8120/2012-721, ktorým
určuje obsah dokumentácie o metóde ocenenia použitej daňovníkom na účely zistenia rozdielu
podľa § 17 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktoré
nahrádza pôvodné usmernenie č. MF/8288/2009-72 o určení obsahu dokumentácie o metóde
ocenenia používanej daňovníkom.

••

Schválenie novely zákona o životnom minime
S účinnosťou od 30. júna 2014 dochádza k novelizácii zákona o životnom minime za účelom
zabránenia zníženiu súm životného minima.

••

Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne
daňové témy.
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Priame dane

Novela zákona o dani z príjmov
Rozsiahla novela zákona o dani z príjmov, ktorá je
momentálne v medzirezortnom pripomienkovaní,
obsahuje mnoho zmien, pričom veľa z nich nepredstavuje
len legislatívne spresnenia existujúcich ustanovení, ale
výrazne menia daňové posúdenie niektorých položiek.
Rozsiahlosť a potenciálny dopad zmien zákona vystihuje
aj množstvo pripomienok k novele zákona, ktorých bolo
celkovo podaných vyše 600.
Pre rozsiahlosť novely nie je možné bližšie rozoberať
všetky navrhované zmeny, a preto by sme sa tejto
problematike chceli bližšie venovať počas pracovných
raňajok/školení, ktoré plánujeme zorganizovať na
jeseň v Bratislave, Košiciach a Žiline, kedy už bude
pravdepodobne zrejmé, v akej podobe budú zmeny
zákona o dani z príjmov prijaté.
Nižšie uvádzame niektoré z navrhovaných zmien, ktoré
môžu mať významný dopad na daňovníkov.

12, 20 a 40 rokov. Do novej 3. odpisovej
skupiny s dobou odpisovania 8 rokov budú
patriť predovšetkým výrobné technológie, ktoré
sa doteraz odpisovali 12 rokov, a do novej 6.
odpisovej skupiny s dobou odpisovania 40 rokov
boli vyčlenené nevýrobné budovy a stavby
(administratívne budovy, hotely),
•

zrýchlenú metódu odpisovania bude možné
použiť len pre 2. a 3. odpisovú skupinu,

•

osobitný spôsob odpisovania v prípade majetku
obstaraného formou lízingu by mal byť zrušený
a nahradený rovnomerným alebo zrýchleným
odpisovaním ako v prípade ostatného majetku,

•

na daňové účely by mala byť limitovaná
vstupná cena osobných automobilov do výšky
48 000 EUR,

•

daňová uznateľnosť odpisov majetku
poskytnutého na prenájom by mala byť limitovaná
do výšky príjmov za prenájom tohto majetku za
príslušné zdaňovacie obdobie.

•

Navrhované znenie je v niektorých bodoch
retroaktívne, keďže daňovník je povinný od
účinnosti novely odpisovať už zaradený majetok
podľa nových pravidiel.

•• Odpisovanie majetku
Novela výrazne mení uplatňovanie daňových nákladov
v prípade majetku:
•
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novelou sa plánuje rozšíriť počet odpisových
skupín zo štyroch na šesť, pričom jednotlivé
skupiny majetku sa majú odpisovať 4, 6, 8,

Priame dane
•• Transferové oceňovanie v prípade tuzemských
spriaznených spoločností
V súčasnosti sa transferové oceňovanie vzťahuje len
na zahraničné spriaznené osoby. Novelou sa navrhujú
zaviesť pravidlá transferového oceňovania aj v prípade
tuzemských spriaznených osôb. Z novely zatiaľ nie je
zrejmé, v akej forme budú musieť tieto spoločnosti
preukazovať dodržiavanie transferových cien.

•• Ďalšie navrhované zmeny zákona o dani
z príjmov
Nižšie uvádzame stručný prehľad niektorých ďalších
navrhovaných zmien zákona:
•

spresnenie spôsobu zdanenia zamestnaneckých
benefitov poskytovaných v nepeňažnej podobe
- možnosť využitia dvoch alternatívnych metód s navýšením nepeňažného príjmu alebo bez jeho
navýšenia,

•

zavedenie zrážkovej dane u farmaceutických
spoločností z peňažných plnení poskytovaných
lekárom a samozdanenie lekárov z darov a iných
nepeňažných plnení prijatých od farmaceutických
spoločností,

•

limitovanie daňovej uznateľnosti nákladov na
majetok zadefinovaný v prílohe (napr. osobné
automobily, kosačky, mikrovlnné rúry), ak
sa súčasne využíva aj na osobnú spotrebu
spoločníkov/zamestnancov maximálne do výšky
80 % vynaložených výdavkov,

•

postupné zahrnovanie nákladov na tzv. zmarené
investície (namiesto doterajšieho jednorazového)
do základu dane v priebehu 36 mesiacov počnúc
mesiacom, v ktorom daňovník účtoval o zrušení/
trvalom zastavení prác,

•

členské príspevky vyplývajúce z nepovinného
členstva v právnickej osobe zriadenej za účelom
ochrany záujmov platiteľa by mali byť limitované
do výšky 5 % zo základu dane, najviac však do
výšky 30 000 EUR ročne,

•

zúženie daňovo uznateľných rezerv – za daňové
rezervy by sa už nemali považovať rezervy na
nevyfakturované dodávky a služby, na zostavenie
overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej
správy ani na zostavenie daňového priznania,

•

za reklamné predmety sa už nebudú považovať
tabakové výrobky ani alkoholické nápoje okrem
daňovníkov, ktorých predmetom činnosti je ich
výroba,

•

limitovanie daňovej uznateľnosti odpisov
motorového vozidla v prípade uplatňovania
paušálnych výdavkov na PHL – do daňových
výdavkov sa zahrnie odpis v rovnakej percentuálnej
výške, v akej sa uplatňujú náklady na PHL.

•• Nízka kapitalizácia
Novela zákona o dani z príjmov opätovne zavádza
pravidlá tzv. nízkej kapitalizácie, pričom cieľom tohto
ustanovenia by podľa zákonodarcov mala byť motivácia
závislých osôb, aby namiesto poskytovania úverov
realizovali vklady do základného imania, a zvyšovali tak
ručenie za prípadné záväzky.
V prípade schválenia tohto ustanovenia by bola
limitovaná daňová uznateľnosť nákladových úrokov
z úverov poskytnutých závislými osobami, t. j. za daňový
náklad by bolo možné považovať len úroky do výšky 25
% hodnoty stanoveného ukazovateľa. Tento ukazovateľ
by sa mal vypočítať ako súčet výsledku hospodárenia
pred zdanením (riadok 100 daňového priznania),
zaúčtovaných odpisov a nákladových úrokov, ktoré sú
zahrnuté do tohto výsledku hospodárenia.
•• Náklady na výskum a vývoj
Navrhovanou novelou by sa mala zaviesť možnosť
dodatočného odpočtu výdavkov na výskum a vývoj.
Daňovníci budú mať možnosť pri realizácii projektu
výskumu a vývoja znížiť základ dane o hodnotu
predstavujúcu 25 % celkových výdavkov (nákladov)
vynaložených na výskum a vývoj v zdaňovacom
období, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Výška
dodatočného uplatnenia nákladov sa však javí ako
nedostatočná, preto v súčasnosti prebiehajú rokovania
o zvýšení percenta uplatnenia týchto dodatočných
nákladov.
V tejto súvislosti by sme odporúčali spoločnostiam
vopred sa administratívne pripraviť na túto zmenu
a viesť samostatnú evidenciu nákladov na výskum
a vývoj, napríklad v podobne analytického členenia
účtov alebo v podobe samostatného nákladového
strediska. Na účely dodatočného uplatnenia nákladov
nebude potrebné žiadať o túto možnosť, len v prípade
daňovej kontroly bude treba preukázať relevantnosť
tohto odpočtu a dostatočnú podkladovú dokumentáciu.
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Priame dane
Metodický pokyn k zdaňovaniu
cien a výhier prijatých fyzickou
osobou
Oslobodenie prijatých cien a výhier
1. Oslobodenie prijatých cien a výhier podľa § 9 ods.
2 písm. l) zákona o dani z príjmov:

Pre ceny a výhry sú ustanovené dva spôsoby zdanenia,
a to buď zrážkovou daňou alebo prostredníctvom
daňového priznania k dani z príjmov, pričom pre
správny spôsob zdanenia cien a výhier je potrebné tieto
príjmy správne zaradiť k jednotlivým druhom príjmov
tak, ako sú vymedzené v zákone o dani z príjmov.

•

Od dane z príjmov sú oslobodené výhry
v lotériách a iných podobných hrách
prevádzkovaných na základe povolenia vydaného
podľa osobitného predpisu a obdobné výhry zo
zahraničia.

Ceny a výhry, ktoré sú príjmami z inej samostatnej
zárobkovej činnosti (napr. ceny zo športových súťaží
prijaté daňovníkmi, u ktorých je športová činnosť
inou samostatnou zárobkovou činnosťou) sa zdaňujú
prostredníctvom daňového priznania.

•

Od dane z príjmov fyzických osôb sú oslobodené
len výhry z hier, ktoré sú prevádzkované
na základe individuálnej licencie udelenej
Ministerstvom SR alebo obcou.

Ceny a výhry, ktoré sú príjmami z kapitálového
majetku (napr. výhry z vkladov na vkladných knižkách,
z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte
stavebného sporiteľa a z bežného účtu), ak plynú zo
zdrojov na území SR, vyberá sa daň zrážkou. V prípade,
že tieto príjmy plynú zo zdroja v zahraničí, daňovú
povinnosť z takýchto výhier je daňovník povinný
vyrovnať osobne prostredníctvom daňového priznania.

V metodickom pokyne je tiež definované, čo sa považuje
a nepovažuje za hazardné hry, a za akých podmienok
možno prevádzkovať hazardné hry.
2. Oslobodenie prijatých cien a výhier podľa § 9 ods.
2 písm. m) zákona o dani z príjmov:
•

Od dane z príjmov fyzickej osoby sú oslobodené
prijaté ceny alebo výhry, ktoré nie sú uvedené v §
9 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov, ak ich
hodnota neprevyšuje 350 EUR za cenu alebo výhru,
pričom, ak takto vymedzené príjmy presiahnu
sumu 350 EUR, do základu dane sa zahrnú len
príjmy presahujúce túto ustanovenú sumu.

Pod pojmom cena alebo výhra sa na základe
metodického pokynu rozumie:
•

cena z verejnej súťaže, cena zo súťaže, v ktorej
je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami
súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých
usporiadateľom súťaže, okrem odmeny zahrnutej
do tejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je
súčasťou tejto ceny,

•

výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania,

•

cena zo športovej súťaže, okrem ceny zo
športovej súťaže prijatej daňovníkom, ktorého
športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou
činnosťou.

Pri uplatňovaní oslobodenia sa každá cena posudzuje
jednotlivo, pričom ceny a výhry v rámci jednej súťaže ani
v rámci zdaňovacieho obdobia nie je možné sčítavať.
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Zdaňovanie prijatých cien

Prijaté ceny a výhry, ktoré sa považujú za ostatné príjmy
podľa § 8 zákona o daní z príjmov sú bližšie špecifikované
v metodickom pokyne a spravidla sú to príjmy, ktoré nie
sú zahrnuté v § 5 až 7. Ostatné prijaté príjmy zo zdrojov
na území SR sa zdaňujú zrážkovou daňou.
V metodickom pokyne sa tiež bližšie špecifikujú príjmy,
ktoré sa zdaňujú zrážkovou daňou, pričom pri zrážkovej
dane sa použije sadzba 19 %. S účinnosťou od 1. marca
2014 platí, že ak sú príjmy z cien a výhier vyplatené,
poukázané alebo pripísané daňovníkovi nezmluvného
štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov, použije
sa sadzba dane vo výške 35 %.

Metodický pokyn k výpočtu
základu dane podľa § 5 ZDP
Výpočet základu dane podľa § 5, odsek 8 ZDP
Zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti sa znižujú len o
to poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť daňovník
poberajúci príjmy zo závislej činnosti.
Dobrovoľne platené poistné
Poistné podľa zákona o sociálnom poistení, ktoré je
povinná platiť dobrovoľne poistená osoba s príjmami
podľa § 5 ZDP, sa pri zisťovaní základu dane odpočíta
od zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti. Dobrovoľné
poistné preukázateľne zaplatené daňovníkom buď u
zamestnávateľa v priebehu zdaňovacieho obdobia alebo

Priame dane
až po skončení zdaňovacieho obdobia si môže daňovník
uplatniť v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň
z príjmov zo závislej činnosti, resp. pri podaní daňového
priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.
Poistné platené z príjmov, ktoré nie sú
zdaniteľnými príjmami
Poistné platené z príjmov oslobodených od dane alebo
z príjmov, ktoré nie sú predmetom dane, nie je možné
uplatniť pri výpočte základu dane podľa § 5 ZDP, a to ani
v takom prípade, ak niektorý všeobecne záväzný právny
predpis ustanovuje povinnosť platiť poistné z takýchto
príjmov.
Preplatky a nedoplatky z ročného zúčtovania na
zdravotnom poistení
Ak nedoplatok zaplatí zamestnanec zdravotnej poisťovni
sám, t. j. nie prostredníctvom svojho zamestnávateľa,
môže si preukázateľne zaplatený nedoplatok uplatniť
u zamestnávateľa buď v mesiaci, v ktorom ho zaplatil,
alebo po skončení zdaňovacieho obdobia pri ročnom
zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti alebo pri podaní daňového priznania k dani
z príjmov fyzickej osoby.
Ak nedoplatok z ročného zúčtovania poistného
zaplatí zamestnanec zdravotnej poisťovni sám
v zdaňovacom období, v ktorom už nedosahuje príjmy
zo závislej činnosti, môže si ho uplatniť a odpočítať
prostredníctvom podania dodatočného daňového
priznania.

Zmena postupu rakúskych úradov
v súvislosti s ekonomickým
zamestnávateľom
Ministerstvo financií Rakúskej republiky v usmernení
vydanom 12. júna 2014 ustanovilo, že v prípadoch
tzv. medzinárodného prenájmu pracovnej sily sa za
zamestnávateľa bude považovať prijímajúci subjekt –
ekonomický zamestnávateľ. Umožnilo sa tým zdanenie
zamestnancov vyslaných do Rakúska aj na menej ako
183 dní, ktorí sa doteraz v Rakúsku nezdaňovali, a to už
od prvého dňa ich pracovnej aktivity v Rakúsku.
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Na druhej strane, zamestnanci vyslaní z Rakúska budú
vyňatí zo zdanenia v Rakúsku, ak sa preukáže, že budú
zdanení v krajine výkonu zamestnania. Prípadne môže
byť aj preukázané, že v súlade s pravidlom 183 dní sa
zamestnávajúci subjekt síce bude v zahraničí považovať
za zamestnávateľa, ale z uplatnenia národnej legislatívy
nevyplynie povinnosť zaplatiť dane.
Zdanenie zamestnancov vyslaných do Rakúsku má
byť podľa uvedeného usmernenia Ministerstva financií
Rakúskej republiky prednostne zabezpečené dvoma
spôsobmi: dobrovoľným zrazením dane zo mzdy alebo
zrazením dane vo výške 20% z odmeny za vyslanie.
Nový postup sa má v zásade uplatniť na všetky otvorené
prípady s tým, že pravidlo 183 dní bude výnimočne
použité v určitých prípadoch existujúceho krátkodobého
vyslania.
V súvislosti s implementáciou uvedeného usmernenia
však zostáva ešte veľa otázok, ktoré bude potrebné
zodpovedať. Pravidlá, ako bude v praxi vyzerať zdanenie
zamestnancov vyslaných do Rakúska na menej ako 183
dní, sa zatiaľ len formulujú.

Nepriame dane

Usmernenie k vykonaniu platby
DPH odberateľom z faktúry
vyhotovenej dodávateľom, ktorý je
uvedený v zozname vedenom na
portáli Finančnej správy SR
Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty („zákon o DPH“) bolo od 1. októbra 2012
zavedené ručenie za daň z predchádzajúceho stupňa,
pričom do zákona o DPH boli implementované
podmienky, kedy odberateľ ručí za daň za svojho
dodávateľa.
Keďže v praxi často odberatelia platiteľov DPH
uvedených v zozname tzv. rizikových osôb vedenom
na portáli finančnej správy v obave, že sú ručiteľmi
za daň za týchto dodávateľov, zadržiavajú voči svojim
dodávateľom DPH, ktorá bola voči nim uplatnená,
uverejnila finančná správa uvedené usmernenie.
Ak sa odberateľ obáva, že dodávateľ nezaplatí daň
uvedenú na faktúre za dodanie tovaru alebo služby,
a dodávateľ je zverejnený v zozname tzv. rizikových
osôb, môže uhradiť platbu dane, ktorá je súčasťou ceny
za plnenie, priamo na osobný účet dodávateľa. Podľa
súčasného znenia zákona č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok) sa na takúto platbu hľadí ako na
platbu vykonanú dodávateľom.
Z uvedeného vyplýva, že ak odberateľ vykoná v lehote
splatnosti DPH úhradu na osobný účet dodávateľa,

7

ručenie za daň odberateľovi nevzniká. Uvedené platí za
predpokladu, že odberateľ platbu dane zaplatí vo výške
uvedenej na faktúre dodávateľa a zároveň platbu dane
označí v zmysle vyhlášky.

Metodický pokyn k vykazovaniu
údajov z opravných faktúr
v kontrolnom výkaze a k postupu
pri prijatí platby na budúce
dodanie tovaru, ktoré podlieha
prenosu daňovej povinnosti
Finančná správa SR zverejnila na svojom portáli
metodický pokyn k problematike vykazovania
opravných faktúr v kontrolnom výkaze DPH („KV DPH“)
a k postupu pri prijatí platby na budúce dodanie tovaru,
ktoré podlieha prenosu daňovej povinnosti.
Uvedený metodický pokyn sumarizuje niektoré
informácie, ktoré už boli zverejnené v predchádzajúcich
materiáloch ku KV DPH, pričom rieši nasledujúce oblasti
aj na konkrétnych príkladoch:
•

Rozsah údajov z opravnej faktúry, ktoré sa
uvádzajú v KV DPH

•

Vykazovanie opravnej faktúry vyhotovenej v
súvislosti s opravou základu dane podľa § 25
zákona o DPH na strane dodávateľa, ako aj
odberateľa tovaru/služby

Nepriame dane
V uvedenej časti je vysvetlené vykazovanie
opravnej faktúry, ak je opravná faktúra (i)
vyhotovená k viacerým faktúram, (ii) vyhotovená
k viacerým faktúram o dodaní tovarov, u ktorých
sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti na
kupujúceho podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g)
zákona o DPH, (iii) tzv. vyúčtovacia faktúra,
resp. (iv) prijatá nadobúdateľom tovaru alebo
platiteľom dane, ktorý je osobou povinnou platiť
daň pri dodaní tovaru/služby v tuzemsku.
•

Vykazovanie opravnej faktúry vyhotovenej
k faktúre o dodaní tovaru, pri ktorom je
osobou povinnou platiť daň príjemca
Táto časť metodického pokynu sa venuje
spôsobu vykázania opravnej faktúry v prípade
dodania vybraných druhov tovaru, pri ktorých
je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia
(t. j. pri dodaní niektorých poľnohospodárskych
komodít, vybraných výrobkov zo železa o ocele,
mobilných telefónov a integrovaných obvodov).
V zmysle metodického pokynu, ak by sa na
základe opravnej faktúry znížil základ dane
dodaného tovaru pod hranicu 5 000 EUR, režim
samozdanenia sa meniť nebude.
Metodický pokyn rieši aj situáciu, ak platiteľ dane
prijme platbu od svojho zákazníka na budúce
dodanie tovaru, ktorý podlieha tuzemskému
samozdaneniu (§ 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona
o DPH), ale aj na dodanie tovaru, pri ktorom je
osobou povinnou platiť daň dodávateľ, pričom
dodávateľ nevie priradiť prijatú platbu na
konkrétne budúce dodanie tovaru. V takomto
prípade daňová povinnosť dňom prijatia platby
nevzniká.

•

Vykazovanie opravnej faktúry vyhotovenej
z dôvodu opravy nesprávne uvedených údajov
v pôvodnej faktúre
Na praktickom príklade je uvedený spôsob
vykázania opravnej faktúry v KV DPH, ktorá
bola vyhotovená z dôvodu opravy nesprávne
uvedených údajov v pôvodnej faktúre (t. j. oprava
základu dane a dane nie podľa § 25 zákona
o DPH). Aj keď je platiteľ v takomto prípade
povinný podať dodatočné daňové priznanie, v KV
DPH sa uvádzajú údaje z takejto opravnej faktúry
za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola opravná
faktúra vyhotovená/prijatá.

Rozhodnutia Súdneho dvora
Európskej únie v oblasti DPH
C--183/13 Banco Mais – Využitie osobitnej metódy
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určenia koeficientu pre výpočet odpočítateľnej DPH
pri obstarávaní tovarov alebo služieb určených na
zmiešané používanie
Spoločnosť Banco Mais vykonáva činnosti v oblasti
lízingového financovania, ako aj iné finančné činnosti,
t. j. realizuje plnenia, pri ktorých vzniká právo na plný
odpočet DPH, ako aj plnenia, pri ktorých nevzniká
právo na odpočet, pričom v tejto súvislosti obstaráva
tovary a služby, ktoré sa využívajú na oba typy plnení.
Spoločnosť Banco Mais pri výpočte koeficientu pre
pomerný odpočet vstupnej DPH zahrnula do čitateľa,
ako aj menovateľa celkový obrat dosiahnutý z plnení
týkajúcich sa lízingu.
V nadväznosti na daňovú kontrolu bola spoločnosti
Banco Mais dodatočne vyrubená DPH z dôvodu, že
uplatnená metóda výpočtu DPH koeficientu podľa
názoru správcu dane vážne skreslila stanovenie výšky
splatnej dane. Z uvedeného dôvodu sa Súdny dvor
Európskej únie („SD EÚ“) zaoberal otázkou, či môže
členský štát uložiť banke povinnosť uviesť v čitateli
a menovateli zlomku, ktorý slúži na výpočet pomernej
čiastky odpočtu pre tovary a služby určené na zmiešané
používanie, len časť splátok, ktoré splácajú zákazníci
v rámci ich lízingových zmlúv, ktorá zodpovedá úrokom.
SD EÚ uviedol, že členský štát môže zohľadniť špecifické
vlastnosti činností zdaniteľnej osoby a uplatniť metódu
výpočtu koeficientu, ktorá je odlišná od metódy
založenej na obrate, pod podmienkou, že táto metóda
zaručí presnejšie stanovenie pomernej odpočítateľnej
čiastky DPH zaplatenej na vstupe. SD EÚ rovnako
konštatoval, že realizácia lízingových operácií si môže
vyžadovať používanie niektorých tovarov alebo služieb
na účely zmiešaného používania, napr. budov, spotreba
elektriny. Najčastejšie je však toto používanie dôsledkom
činnosti spočívajúcich vo financovaní a správe uzavretých
zmlúv a nie je spojené s poskytnutím samotných vozidiel,
ktoré sú predmetom leasingu. Z pohľadu SD EÚ je
práve úrok odplatou za náklady spojené s financovaním
a správou zmlúv, ktoré vznikli banke.
SD EÚ rozhodol, že členský štát môže daňovníkovi,
ktorý vykonáva lízingové činnosti, uložiť povinnosť
uviesť v čitateli a menovateli zlomku na účel výpočtu
pomernej sumy odpočtu DPH len časť splátok, ktorá
zodpovedá úrokom, ak sa používanie týchto tovarov
a služieb uskutočňuje predovšetkým financovaním
a správou týchto zmlúv, čo prislúcha overiť
vnútroštátnemu súdu.

Právne

Novely Zákonníka práce
V súčasnosti sú predložené dva návrhy na zmenu
Zákonníka práce, ktorých cieľom je upraviť jednak prácu
počas sviatkov a nedieľ a jednak podmienky dočasného
prideľovania zamestnancov.
Prvou navrhovanou novelou sa plánuje rozšíriť počet
dní, počas ktorých by nemalo byť možné nariadiť
ani dohodnúť prácu v súvislosti s maloobchodným
predajom, s výnimkou predaja cestovných lístkov,
suvenírov a predaja na čerpacích staniciach, v lekárňach,
na letiskách, v prístavoch, zariadeniach verejnej
hromadnej dopravy alebo nemocniciach. Zákaz práce by
sa mal vzťahovať na štátom uznané sviatky a nedele.
Druhá navrhovaná novela má za cieľ upraviť dočasné
prideľovanie zamestnancov agentúrami dočasného
zamestnávania („agentúra“), prípadne zamestnávateľmi
k užívateľským zamestnávateľom. Navrhuje sa, aby
bolo možné dohodnúť dočasné pridelenie najdlhšie
na 24 mesiacov (s výnimkou zastupovania počas
materskej/rodičovskej dovolenky, dočasnej pracovnej
neschopnosti a dlhodobého uvoľnenia na výkon
verejnej alebo odborovej funkcie). Zároveň ten istý
zamestnanec by podľa navrhovanej novely mohol
byť opätovne dočasne pridelený k rovnakému
užívateľskému zamestnávateľovi v priebehu 24 mesiacov
najviac 5-krát. V prípade porušenia uvedených lehôt
dočasného pridelenia sa navrhuje zánik pracovného

9

pomeru medzi zamestnancom a agentúrou, resp.
zamestnávateľom, a vznik pracovného pomeru na
neurčitý čas medzi užívateľským zamestnávateľom
a zamestnancom.
Zároveň sa navrhuje ustanoviť kontrolný mechanizmus,
ktorý by zabezpečil dodržiavanie povinností agentúr,
resp. zamestnávateľov, poskytovať zamestnancovi
aspoň rovnako priaznivú mzdu, ako má porovnateľný
zamestnanec užívateľského zamestnávateľa.
V rámci tohto mechanizmu, ak by agentúra, resp.
zamestnávateľ, zamestnancovi takúto mzdu neposkytli,
mal by byť povinný mu ju poskytnúť užívateľský
zamestnávateľ. V súvislosti s tým sa navrhuje zaviezť
informačná povinnosť agentúry, resp. zamestnávateľa,
voči užívateľskému zamestnávateľovi ohľadom údajov
potrebných na skontrolovanie dodržiavania tejto
povinnosti zo strany agentúry, resp. zamestnávateľa.
Navrhovaná novela tiež dopĺňa výpovedné dôvody zo
strany zamestnávateľa, ktorým je agentúra, o dôvod
nadbytočnosti zamestnanca vzhľadom na skončenie
dočasného pridelenia pred uplynutím doby, na ktorú
bolo dohodnuté.
Ďalšími zmenami, ktoré by navrhovaná novela mala
priniesť sú:
•

možnosť vyslania prideleného zamestnanca
na pracovnú cestu len užívateľským
zamestnávateľom,

Právne
•

zákaz dočasného prideľovania na práce zaradené
do 4. rizikovej kategórie,

•

povinnosť agentúry, ktorá so zamestnancom
uzatvára pracovný pomer na dobu určitú, určiť
dobu jeho trvania časovým úsekom alebo
dátumom jeho skončenia,

•

možnosť poskytnúť zamestnancovi náhrady počas
dočasného pridelenia najviac do výšky ako pri
pracovnej ceste.

Navrhovaná účinnosť oboch noviel je 1. januára 2015.
V súvislosti so Zákonníkom práce nadobudla 1. júla
účinnosť novela zákona o starobnom dôchodkovom
sporení, ktorá novelizovala aj Zákonník práce a o
ktorej sme písali v marcovom čísle. Podľa tejto novely
možno uzatvoriť dohodu o práci vykonávanej mimo
pracovného pomeru (včítane študentských brigád)
najdlhšie na 12 mesiacov. Novela tiež ustanovuje
použitie ustanovení Zákonníka práce o splatnosti mzdy,
výplate mzdy a zrážkach zo mzdy aj na splatnosť,
výplatu a zrážky z odmeny za práce vykonávané mimo
pracovného pomeru.

Novela Obchodného zákonníka
Navrhovaná novela by mala priniesť zásadné zmeny
v Obchodnom zákonníku, ktoré sa týkajú najmä
zavedenia dvoch typov spoločností s ručením
obmedzeným, zriadenia registra diskvalifikovaných osôb
a sprísnenia podmienok v zákone o konkurze.
Jednou z najvýznamnejších zmien, ktoré by navrhovaná
novela mala priniesť, je zníženie minimálnej hranice
základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným,
ako aj minimálnej hranice vkladu spoločníka na
1 euro. Zároveň sa však navrhuje zaviezť povinnosť pre
spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné
imanie nedosahuje výšku 25 000 EUR, uvádzať výšku
základného imania a rozsah splatenia na obchodných
dokumentoch. V prípade porušenia tejto povinnosti
by mal ten, kto za spoločnosť koná, ručiť za splnenie
záväzku spoločnosti. V tejto súvislosti sa tiež navrhuje
zaviezť nový pojem „spoločnosť povinná uvádzať
základné imanie“. Navrhovaná novela taktiež plánuje
zaviezť obmedzenie počtu spoločníkov takejto
spoločnosti maximálne na troch.
Čo sa týka rezervného fondu, spoločnosť povinná
uvádzať základné imanie by podľa navrhovanej novely
mala vytvárať rezervný fond do maximálnej výšky 5 %
z 25 000 EUR a dopĺňať ho do výšky najmenej 5 % z
25 000 EUR. Spoločnosť povinná uvádzať základné
imanie zároveň nebude môcť podľa navrhovanej novely
rozdeliť medzi spoločníkov zisk, ak by vlastné imania
bolo nižšie ako pätina z 25 000 EUR.
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Navrhovaná novela by ďalej mala ustanoviť povinnosť
vypracovať znalecký posudok v prípade, že spoločnosť
povinná uvádzať základné imanie nadobúda majetok od
spriaznených osôb za protihodnotu vyššiu ako 10 % z
25 000 EUR. Zároveň by členovia štatutárneho orgánu
mali ručiť za vrátenie plnenia poskytnutého podľa
takejto zmluvy, ktorá nenadobudla účinnosť.
Ďalšou navrhovanou zmenou je možnosť súdu
rozhodnúť o zákaze vykonávať funkciu člena
štatutárneho alebo dozorného orgánu v akejkoľvek
spoločnosti, resp. družstve, funkciu vedúceho
organizačnej zložky, resp. podniku zahraničnej osoby,
alebo funkciu prokuristu. Ak by takáto vylúčená osoba
konala ako zástupca spoločnosti, navrhuje sa, aby ručila
veriteľom za splnenie záväzku spoločnosti.
Navrhovaná novela tiež zavádza pojem „spoločnosť
v kríze“. Spoločnosťou v kríze by sa mala rozumieť
spoločnosť, ktorá je v úpadku alebo ktorej hrozí
úpadok. Úpadok spoločnosti podľa navrhovanej
novely hrozí v prípade, že pomer vlastného imania
a záväzkov nebude dosahovať aspoň štyri ku sto, resp.
v neskoršom období šesť ku sto, resp. osem ku sto.
V tejto súvislosti by sa mali špecifikovať aj povinnosti
štatutárneho orgánu, napríklad povinnosti urobiť
opatrenia na prekonanie krízy, sledovať vývoj finančnej
situácie a ku koncu každého mesiaca vyhotoviť
mimoriadnu účtovnú závierku. Pre spoločnosť v kríze sa
zároveň navrhuje uplatňovanie špecifických pravidiel, čo
sa týka vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje
spoločnosti.
Navrhovaná novela je len v počiatočnom štádiu
medzirezortného pripomienkového konania, teda v jej
znení možno ešte očakávať rôzne zmeny.
Navrhovaná účinnosť novely je 1. januára 2015, pričom
účinnosť niektorých ustanovení sa navrhuje až na
1. januára 2016, resp. 2017.

Novela zákona o konkurze
a reštrukturalizácii
Cieľom navrhovanej novely je sprísniť ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktoré sa týkajú
najmä zodpovednosti za úpadok a zodpovednosti za
oneskorené iniciovanie konkurzného konania, ako aj
upraviť účinky a priebeh konkurzného konania.
Navrhovaná novela by okrem iného mala rozšíriť
definíciu platobnej neschopnosti, v dôsledku čoho by
sa za platobne neschopného považoval aj dlžník, voči
ktorému nie je možne vymôcť peňažnú pohľadávku
exekúciou, a dlžník, ktorý na výzvu veriteľa neosvedčil
svoju platobnú schopnosť.

Právne
Ďalšou navrhovanou zmenou je úprava zodpovednosti
za porušenie povinnosti podať návrh na konkurz.
Osoba povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu,
ktorá však túto svoju povinnosť porušila, by mala
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 25 000 EUR, pokiaľ
neosvedčí, že jej povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu
nevznikla na základe ustanovení zákona o konkurze
a reštrukturalizácii.
Zároveň sa navrhuje, aby od momentu vyhlásenia
konkurzu, resp. reštrukturalizácie, nebolo možné
rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka
ani zapísať toto rozhodnutie do obchodného registra
s výnimkou prípadu, keď to odsúhlasí správca.
Navrhovaná účinnosť novely je 1. januára 2015.

Novela zákona o službách
zamestnanosti
Cieľom navrhovanej novely je podporiť zamestnávanie
mladých ľudí zavedením príspevku na podporu
vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne
platenom zamestnaní. Podľa navrhovanej novely
môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnúť
príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta
v prípade, že zamestnávateľ prijme do pracovného
pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom
Slovenskej republiky, ktorý pred prijatím na vytvorené
miesto nemal pravidelne platené zamestnanie a ktorý je
•

mladší ako 25 rokov a vedený v evidencii
uchádzačov o zamestnanie aspoň 3 mesiace alebo

•

mladší ako 29 rokov a vedený v evidencii
uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov.

Ďalšou podmienkou by malo byť, aby bol pracovný
pomer dohodnutý v rozsahu aspoň polovice
ustanoveného týždenného pracovného času a aby bola
žiadosť o príspevok podaná písomne.
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Navrhovaná novela ďalej uvádza výšku mesačného
príspevku, ktorá je v jednotlivých okresoch
odstupňovaná podľa priemernej miery evidovanej
nezamestnanosti. Príspevok by sa mal poskytovať
najmenej 6 kalendárnych mesiacov, najviac však 12
kalendárnych mesiacov.
Navrhovaná účinnosť novely je 1. januára 2015.

Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových
prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete pod
nasledovným odkazom:
http://www.deloitte.com/dbriefs/deloittelegal

Iné

Nové povinnosti týkajúce sa dokumentácie k transferovému oceňovaniu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo nové usmernenie č. MF/8120/2012-721, ktorým určuje obsah
dokumentácie o metóde ocenenia použitej daňovníkom („nové usmernenie“). Nižšie uvádzame zhrnutie
najzásadnejších zmien týkajúcich sa dokumentácie o metóde ocenenia v porovnaní s pôvodným usmernením č.
MF/8288/2009-72 („pôvodné usmernenie“).
Nové usmernenie sa použije za zdaňovacie obdobia začínajúce najskôr 1. januára 2014.
Rozsah dokumentácie
Pre účely stanovenia rozsahu dokumentácie, nové usmernenie rozdeľuje daňovníkov, ktorí uskutočňujú
kontrolované transakcie na 3 hlavné skupiny. V tabuľke nižšie sú uvedené rozdiely v porovnaní s pôvodným
usmernením:
Pôvodné usmernenie
Rozsah dokumentácie

Základná dokumentácia

Zjednodušená
dokumentácia
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Typy daňovníkov

Daňovníci, ktorí vykazujú
výsledok hospodárenia
podľa IFRS

Daňovníci, ktorí nemajú
povinnosť viesť základnú
dokumentáciu

Nové usmernenie
Rozsah dokumentácie

Typy daňovníkov

Úplná dokumentácia

Daňovníci, ktorí vykazujú
výsledok hospodárenia
podľa IFRS alebo
uskutočňujú transakcie so
závislými osobami, ktoré sú
daňovníkmi nezmluvného
štátu alebo žiadajú správcu
dane o vydanie rozhodnutia
o odsúhlasení použitia
metódy alebo žiadajú o
úpravu základu dane

Základná dokumentácia

Daňovníci, ktorí nemajú
povinnosť viesť úplnú
dokumentáciu a nespĺňajú
definíciu mikro účtovnej
jednotky

Skrátená dokumentácia

Daňovníci, ktorí sú mikro
účtovnými jednotkami

Iné
Daňovníci vedú dokumentáciu o kontrolovaných transakciách, ktoré sú významného charakteru, pričom do
dokumentácie môžu zahrnúť aj informácie o transakciách nevýznamného charakteru.
Nižšie uvádzame zhrnutie hlavných informácií, ktoré sú daňovníci povinní uviesť o kontrolovaných transakciách
významného charakteru podľa pôvodného a podľa nového usmernenia:
Pôvodné usmernenie

Nové usmernenie

Rozsah dokumentácie

Povinné informácie

Rozsah dokumentácie

Povinné informácie

Základná dokumentácia

Všeobecná dokumentácia –
súbor informácií poskytujúci
celkový prehľad o skupine

Úplná dokumentácia

Totožné so základnou
dokumentáciou podľa
pôvodného usmernenia

Základná dokumentácia

Všeobecná dokumentácia
– všeobecná identifikácia
jednotlivých členov
skupiny a popis štruktúry
skupiny a vykonávaných
funkcií a znášaných rizík
jednotlivých členov skupiny
Špecifická dokumentácia všeobecný popis daňovníka
a jeho podnikateľskej
činnosti, zoznam a popis
kontrolovaných transakcií,
funkčná a riziková analýza
daňovníka, popis systému
transferového oceňovania

Skrátená dokumentácia

všeobecná identifikácia
jednotlivých členov
skupiny a popis štruktúry
skupiny zoznam a popis
kontrolovaných transakcií

Zjednodušená
dokumentácia

Špecifická dokumentácia –
osobité informácie týkajúce
sa daňovníka

Schválenie novely zákona o životnom minime
Zámerom novely zákona o životnom minime je modifikácia valorizačného mechanizmu tak, aby sumy životného
minima boli garantované aspoň vo výške ostatnej, t. j. naposledy vykonanej úpravy. Vzhľadom na možný očakávaný
negatívny vývoj koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností na účely úpravy súm životného
minima a následne úpravy dávok, plnení alebo úľav z určitého plnenia naviazaných na životné minimum a v záujme
neznižovania príjmov obyvateľov SR sa nebude naďalej uplatňovať valorizačný mechanizmus úpravy súm životného
minima, a to v prípade, ak jeden z koeficientov, ktorým sa majú v príslušnom kalendárnom roku upraviť sumy
životného minima, bude nižší alebo rovný jednej. Schválená novela zákona slúži ako poistka pre prípad, že životné
minimum by sa muselo znížiť, t. j. životné minimum sa tak zmrazí.

Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových
prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete na týchto odkazoch:
Dbriefs Veľká Británia
http://www.emeadbriefs.com/emea-dbriefs/uk-dbriefsupcoming-webcasts.aspx
Globálne Dbriefs
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Insights/Browse-by-Content-Type/dbriefs-webcasts/Tax-Executives/index.
htm
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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:
Zdaňovanie spoločností
Pavol Berec 		
Janka Farkašová 		
Silvia Hallová		
Valéria Morťaniková		

Zdaňovanie fyzických osôb
pberec@deloitteCE.com
jafarkasova@deloitteCE.com
shallova@deloitteCE.com
vmortanikova@deloitteCE.com

DPH a clá
Adham Hafoudh		
Ján Skorka		
Ivana Dvořáková 		

lhuman@deloitteCE.com
ldumitrescu@deloitteCE.com
mjezikova@deloitteCE.com

Transferové oceňovanie
ahafoudh@deloitteCE.com
jskorka@deloitteCE.com
idvorakova@deloitteCE.com

German Desk
Silvia Hallová		
Miroslava Terem Greštiaková

Larry Human		
Ľubica Dumitrescu		
Mariana Ježíková		

Michal Antala 		
Martin Sabol 		

mantala@deloitteCE.com
msabol@deloitteCE.com

Právne oddelenie
shallova@deloitteCE.com
mgrestiakova@deloitteCE.com

Miroslava Terem Greštiaková
Róbert Minachin		

mgrestiakova@deloitteCE.com
rminachin@deloitteCE.com

Korean Desk
Je Soon Ryu 		

Deloitte Tax k.s.
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

jasonryu@deloitteCE.com

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
www.deloittelegal.sk
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