Deloitte Legal

Deloitte News
Marec 2015, Deloitte Slovensko

04

Priame dane:
••

Informácia k zdaňovaniu benefitov nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom
zamestnancovi podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára
2015
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k zdaňovaniu nepeňažných plnení
poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov na osobnú
potrebu zamestnávateľa s účinnosťou od 1. januára 2015.

••

Metodický pokyn k nepeňažnému príjmu podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.
z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo metodický pokyn týkajúci sa oceňovania
nepeňažného príjmu pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na služobné a súkromné účely.

••

Zmeny v tlačive daňového priznania pre živnostníkov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo správu o zmenách v tlačive daňového priznania
k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

••

Informácia k zdaňovaniu podielov na zisku (dividend) v zdaňovacom období 2014
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo v marci 2015 informáciu k zdaňovaniu dividend
v zdaňovacom období 2014.

••

Informácia o sumách potrebných na výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok
2015
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo v marci 2015 informáciu, ktorá obsahuje prehľad
súm potrebných na výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015.

••

Európska komisia položila základy pre spravodlivejší a transparentnejší prístup
k zdaňovaniu v EÚ

••

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bola publikovaná novela zákona o dani z príjmov

••

Nové metodické pokyny FR SR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo metodické pokyny k daňovej licencii PO a
k plateniu preddavkov na daň z príjmov PO.

••

Tlačová správa FR SR o zmenách v tlačive daňového priznania pre PO

••

Informácie FR SR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informácie k možnosti odpočtu daňových strát,
k uplatňovaniu výdavkov na operatívny prenájom a k úprave základu dane o neuhradené záväzky
v daňovom priznaní k dani z príjmov PO.
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Nepriame dane:
••

Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie v oblasti DPH
Spojený rozsudok C-144/13 VDP Dental Laboratory NV, C-154/13 X BV a C-160/13 Nobel
Biocare Nederland BV – oslobodenie od dane týkajúce sa dodania zubných protéz
V prípade, ak je oslobodenie od DPH, ako ho upravilo vnútroštátne právo, nezlučiteľné
so smernicou DPH, zdaniteľná osoba nemôže využiť toto oslobodenie od DPH a zároveň
uplatniť právo na odpočítanie DPH. Oslobodenie od DPH v prípade dodania zubných protéz
tak, ako ho upravuje smernica DPH (uskutočnené zubnými lekármi/technikmi), sa vzťahuje aj
na intrakomunitárne nadobudnutie a dovoz tohto tovaru.
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Právne:
••

Novela zákona o spotrebiteľských úveroch
Novela zavádza povinnosť veriteľov, ktorí chcú poskytovať spotrebiteľské úvery, požiadať
o udelenie povolenia Národnú banku Slovenska.

••

Novela Obchodného zákonníka
Navrhovaná novela by mala zaviesť povinnosť vyplácať peňažné záväzky podľa lehoty
splatnosti.

••

Novela Trestného zákona
Navrhovaná novela by mala zaviesť nový trestný čin – nevyplatenie faktúry.

••

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

Postup podávania účtovnej závierky podnikateľov za rok 2014 elektronickými
prostriedkami
Finančné riaditeľstvo SR vydalo upozornenie k postupu podávania účtovnej závierky podnikateľov
v podvojnom účtovníctve zostavenej k 31. decembru 2014 elektronickými prostriedkami.

••

Nová publikácia spoločnosti Deloitte z oblasti IFRS – iGAAP 2015
Vo februári 2015 spoločnosť Deloitte zverejnila ďalšie vydanie publikácie „iGAAP 2015 – A Guide
to IFRS Reporting“ (iGAAP 2015 – sprievodca výkazníctvom podľa IFRS) v anglickom jazyku. Táto
publikácia obsahuje podrobný návod pre účtovné jednotky, ktoré zostavujú svoje účtovné závierky
alebo pripravujú reportingový balík v súlade s IFRS.
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Iné:
••

Transferové oceňovanie: BEPS akčný plán 10
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj („OECD“) v BEPS akčnom pláne 10 definuje
zjednodušený princíp ocenenia služieb s nízkou pridanou hodnotou. Cieľom je nastavenie
schémy, ktorá zamedzí presúvaniu ziskov medzi jednotlivými krajinami prostredníctvom takýchto
služieb.

••

Informácie k virtuálnej registračnej pokladnici
Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo niekoľko dokumentov a informácií v súvislosti s novozavedenou povinnosťou používania virtuálnej registračnej pokladnice („VRP“) pre niektoré
daňové subjekty od 1. apríla 2015.

••

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

Zdaňovanie nepeňažných plnení
poskytnutých zamestnávateľom
zamestnancovi
Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“)
sú príjmami zo závislej činnosti (bez ohľadu na ich právny
dôvod) pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy,
ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru
zamestnancovi od zamestnávateľa. Súčasťou príjmu
zo závislej činnosti sú teda aj rôzne plnenia poskytnuté
zamestnancovi zamestnávateľom, ktoré môžu mať
peňažnú alebo nepeňažnú podobu.
Zamestnávateľ poskytuje tieto plnenia z rôznych zdrojov:
•

z výdavkov (nákladov),

•

zo zisku,

•

zo sociálneho fondu.

Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi sa
oceňuje cenou bežne používanou v mieste a čase
plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality,
prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia.
Pod cenou bežne používanou sa rozumie trhová cena,
za ktorú možno danú službu, tovar alebo iné plnenie
obstarať. Je potrebné individuálne skúmanie, či konkrétne
plnenie zamestnávateľa je zdaniteľným príjmom. Ak
takýto príjem nie je oslobodený od dane, alebo vylúčený
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z predmetu dane, zamestnávateľ je povinný zdaniť takýto
príjem podľa § 35 ZDP.
Zdanené nepeňažné plnenie, ktoré zamestnávateľ
poskytol zamestnancovi, sa považuje za daňový výdavok
zamestnávateľa podľa § 19 ods. 1 a ods. 2 písm. c) bod
7 ZDP.
S účinnosťou od roku 2015 upravuje ZDP v § 19 ods. 2
písm. t) obmedzenie výdavkov (nákladov) na obstaranie,
technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a
udržiavanie majetku s tým, že tieto výdavky sa uplatnia:
1. vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak
je tento majetok využívaný aj na súkromné účely,
alebo
2. v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru
používania tohto majetku na zabezpečenie
zdaniteľného príjmu.
Uvedené sa nevzťahuje na výdavky na osobnú potrebu,
výdavky súvisiace s nehnuteľnosťami a
na zamestnávateľa, ktorý uplatňuje postup podľa
§ 5 ods. 3 písm. a) ZDP (zdanenie nepeňažného príjmu
zamestnanca z dôvodu používania motorového vozidla
zamestnanca na služobné a súkromné účely).
Bez ohľadu na to, akým spôsobom si zamestnávateľ
uplatní daňové výdavky (náklady), zdaniteľným príjmom
zamestnanca je hodnota skutočne poskytnutého
plnenia.

Priame dane
Zdaňovanie poskytnutého
motorového vozidla
zamestnávateľom zamestnancovi
na používanie na služobné a
súkromné účely
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov definuje príjem ako peňažné a
nepeňažné plnenie dosiahnuté zámenou, ocenené
cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia
alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery
opotrebenia predmetného plnenia.
Ocenenie nepeňažného príjmu podľa § 5 ods. 3
písm. a) ZDP
Podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP, ak je zamestnancovi
poskytnuté motorové vozidlo zamestnávateľa
na služobné a súkromné účely, je príjmom zamestnanca
počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich
kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla
do užívania vrátane, suma vo výške 1 %:

u prenajatého vozidla začína plynúť od roka,
v ktorom bolo zaradené vozidlo do užívania
u prenajímateľa,
•

1. Výpočet nepeňažného príjmu pri poskytnutí
vlastného motorového vozidla zamestnávateľa
Vstupnou cenou podľa § 25 ods. 1 ZDP je:
•

Obstarávacia cena – ak je motorové vozidlo
obstarané kúpou. V prípade motorového vozidla
nadobudnutého darom, je to vstupnou cenou
obstarávacia cena zistená u darcu, ak motorové
vozidlo nebolo u darcu zahrnuté v obchodnom
majetku.

•

Reprodukčná obstarávacia cena – v situácii, keď
je motorové vozidlo nadobudnuté dedením, alebo
reprodukčná obstarávacia cena zistená u darcu
pri darovaní motorového vozidla, ktoré nebolo
zahrnuté v obchodnom majetku, pričom
pri predaji uskutočnenom v deň darovania by sa
naň vzťahovalo oslobodenie podľa § 9 ZDP.

•

Cena pri preradení motorového vozidla z
osobného užívania fyzickej osoby
do obchodného majetku – v tomto prípade
sa motorové vozidlo ocení cenou, ktorou bolo
ocenené pri jeho nadobudnutí.

•

Zostatková cena zistená u darcu – touto cenou
sa oceňuje v prípade, že ide o motorové vozidlo
nadobudnuté darom od darcu, ktorý vyradil
motorové vozidlo z obchodného majetku
z dôvodu jeho darovania, pričom však nejde
o motorové vozidlo vylúčené z odpisovania.

•

Obstarávacia cena zistená u darcu – oceňuje sa
ňou motorové vozidlo vylúčené z odpisovania,
ktoré bolo nadobudnuté darom, pričom darca ho
vyradil z obchodného majetku.

•

Reálna hodnota a pôvodná cena – týmito cenami
sa oceňuje nadobudnutie motorového vozidla
právnym nástupcom daňovníka zrušeného
bez likvidácie, pričom ocenenie závisí od ocenenia
majetku, ktoré uplatní právny nástupca na daňové
účely.

1. v prvom roku - zo vstupnej ceny (§ 25 ZDP)
motorového vozidla zamestnávateľa poskytnutého
na používanie na služobné a súkromné účely za každý aj
začatý kalendárny mesiac,
•

v prípade, že ide o prenajaté vozidlo, vychádza sa
z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka, a to
aj vtedy, ak dôjde k následnej kúpe prenajatého
motorového vozidla, pričom, ak vo vstupnej cene
nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, na účely
tohto ustanovenia sa o túto daň vstupná cena
zvýši,

2. v nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch zo vstupnej ceny motorového vozidla podľa prvého bodu
každoročne zníženej o 12,5 % k prvému dňu príslušného
kalendárneho roka za každý aj začatý kalendárny mesiac
jeho poskytnutia na používanie na služobné a súkromné
účely, pričom na účely výpočtu nepeňažného príjmu sa
vstupná cena motorového vozidla zamestnávateľa podľa
prvého bodu zvýši aj o sumu technického zhodnotenia
motorového vozidla vykonaného v týchto rokoch.
O nepeňažnom príjme podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP
hovoríme vtedy, ak ide o:
•

•
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motorové vozidlo vo vlastníctve zamestnávateľa,
vrátane motorového vozidla obstaraného formou
finančného prenájmu, ktoré zamestnávateľ
zaradil do užívania, pričom neuplynulo viac ako
osem kalendárnych rokov od zaradenia tohto
motorového vozidla do užívania,
prenajaté motorové vozidlo (operatívny
prenájom), pričom ustanovená osemročná lehota

motorové vozidlo, ktoré bolo zamestnancovi
poskytnuté na používanie súčasne na služobné aj
súkromné účely bez ohľadu na to, či zamestnanec
toto motorové vozidlo používa na súkromné účely
alebo nie.

2. Ocenenie nepeňažného príjmu pri poskytnutí
prenajatého motorového vozidla, ak nejde
o finančný prenájom
V prípade, ak nejde o obstaranie vozidla formou

Priame dane
finančného prenájmu, oceňuje sa takéto vozidlo
v súlade s ustanovením § 5 ods. 3 písm. a) prvým
bodom ZDP. Pri výpočte nepeňažného príjmu
zamestnanca, ktorému bolo prenajaté motorové vozidlo
poskytnuté na používanie na služobné aj súkromné
účely, sa vychádza z obstarávacej ceny vozidla
u pôvodného vlastníka, t. j. prenajímateľa.
3. Poskytnutie dvoch a viacerých motorových
vozidiel v jednom kalendárnom mesiaci
Ak v kalendárnom mesiaci zamestnávateľ poskytne
zamestnancovi na používanie na služobné a súkromné
účely dve a viac motorových vozidiel postupne, v tom
prípade aplikuje ustanovenie § 5 ods. 3 písm. a) ZDP
len na jedno vozidlo, pričom pri výpočte nepeňažného
príjmu zamestnanca sa vychádza zo vstupnej ceny, resp.
zníženej vstupnej ceny toho z vozidiel, ktorého vstupná
cena, resp. znížená vstupná cena, je vyššia.
Ak má zamestnanec k dispozícii dve a viac motorových
vozidiel súčasne, príjmom zamestnanca je nepeňažný
príjem určený podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP za každé
motorové vozidlo samostatne.
4. Poskytnutie motorového vozidla v jednom
kalendárnom mesiaci súčasne viacerým
zamestnancom
Ak zamestnávateľ poskytne v jednom kalendárnom
mesiaci to isté motorové vozidlo na používanie
na služobné a súkromné účely viacerým zamestnancom,
nepeňažným príjmom každého z týchto zamestnancov je
suma vypočítaná podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP, t. j. 1 %
zo vstupnej ceny, resp. zníženej vstupnej ceny vozidla, a
to za každý aj začatý kalendárny mesiac.

Zmeny v tlačive daňového
priznania pre živnostníkov
Dňa 6. marca 2015 vydalo Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky tlačovú správu, ktorá sa venuje
zmenám v tlačive daňového priznania k dani z príjmov
fyzických osôb typu B. Správa obsahuje prehľad týchto
zmien.

Informácia k zdaňovaniu podielov
na zisku (dividend) v zdaňovacom
období 2014
Podiely na zisku (dividendy) obchodnej spoločnosti
alebo družstva zo zisku vykázanom za zdaňovacie
obdobie najneskôr do 31. decembra 2003, o ktorých
vyplatení valné zhromaždenie rozhodlo po 31. decembri
2012, predstavovali podľa § 51d zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení účinnom od 1. januára
2013 príjmy zahrňované do samostatného základu
dane, z ktorého sa daň vyberala zrážkou sadzbou dane
vo výške 15 %.
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Takýto spôsob zdaňovania sa však nevzťahuje na podiely
na zisku vyplatené v roku 2014. Dividendy vyplatené
fyzickej osobe v roku 2014 zo zisku vykázanom
za zdaňovacie obdobie pred 1. januárom 2004
predstavujú príjem fyzickej osoby podľa § 8 zákona
o dani z príjmov. Sú teda definované ako ostatný
príjem, ktorý si fyzická osoba vysporiada podaním
daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie
obdobie 2014.

Informácia o sumách potrebných
na výpočet daňovej povinnosti
fyzických osôb na rok 2015
V súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa
sumy nezdaniteľných častí základu dane, daňového
bonusu a niektoré iné sumy uvedené v ZDP upravujú
v nadväznosti na zvýšenie sumy životného minima alebo
zvýšenie sumy minimálnej mzdy.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky k 1. júlu 2014 neupravilo sumy životného
minima. To znamená, že suma životného minima
k 1. januáru 2015 predstavuje 198,09 EUR. Z uvedeného
vyplýva, že na rok 2015 nedochádza k zmene
nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (3 803,33
EUR) a nezdaniteľnej časti základu dane na manželku
(manžela). Rovnako sa nemení ani suma, od ktorej sa
uplatní vyššia sadzba dane, t. j. 25 % (35 022,31 EUR),
či suma, od ktorej vzniká povinnosť podať daňové
priznanie (1 901,67 EUR).
Na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
297/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej
mzdy na rok 2015, suma minimálnej mzdy od 1. januára
2015 predstavuje 380,00 EUR. Suma minimálnej mzdy
má vplyv pri posudzovaní vzniku nároku na daňový
bonus.
Informácia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky
ďalej obsahuje prehľad súm potrebných na výpočet
daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015.

Európska komisia položila
základy pre spravodlivejší a
transparentnejší prístup
k zdaňovaniu v EÚ
Európska komisia začala prácu na svojom ambicióznom
programe boja proti vyhýbaniu sa daňovým
povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu.
V rámci kolégia komisárov sa uskutočnila prvá
orientačná diskusia o možných kľúčových opatreniach
na zabezpečenie spravodlivejšieho a transparentnejšieho
prístupu k zdaňovaniu v EÚ.

Priame dane
Nové metodické pokyny FR SR
Metodický pokyn k daňovej licencii

na daň inak aj z iných dôvodov, ako sa
uvádzajú v ustanovení § 42 ods. 10 ZDP,
•

V metodickom pokyne sa okrem iného uvádza:
•

definícia ročného obratu nie je stanovená priamo
v zákone o dani z príjmov („ZDP“), ale odvoláva sa
na § 6 ods. 4 Zákona č. 479/2009
Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní
a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, podľa
ktorého sa za ročný obrat považuje:
- u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného
(jednoduchého) účtovníctva súhrn výnosov
(príjmov) zo všetkých ním vykonávaných
činností za príslušné zdaňovacie obdobie,

•

daňovník, ktorý je povinný platiť daňovú licenciu
vo výške 2 880 EUR a jeho daňová povinnosť
na riadku 800 daňového priznania nepresahuje
2 500 EUR, nie je povinný platiť preddavky na daň
z titulu, že výška daňovej licencie je vyššia ako
hranica na platenie preddavkov,

•

daňovník, ktorý je povinný platiť daňovú licenciu,
je oprávnený poukázať podiel zaplatenej dane ním
určeným prijímateľom.

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň
z príjmov právnických osôb od 01. 01. 2015 podľa
§ 42 ZDP
Z pomerne rozsiahleho metodického pokynu by sme radi
uviedli aspoň niektoré body, ktoré boli novelizované, resp.
ktoré podľa našich skúseností daňovníci nie vždy správne
interpretujú:
•

•

s účinnosťou od 1. januára 2015 sú štvrťročné
preddavky na daň za zdaňovacie obdobie, ktorým
je hospodársky rok a ktoré začne po 1. 1. 2015,
splatné do konca príslušného hospodárskeho (nie
kalendárneho) štvrťroka,
správca dane môže na základe žiadosti daňovníka
alebo z vlastného podnetu rozhodnutím zmeniť
preddavky na daň, a to ak ide o prípady, keď:
- daňovník preddavky neplatí a ak ide
o preddavky u novovzniknutých daňovníkov,
- daň uvedená v daňovom priznaní, na základe
ktorej boli platené preddavky, bola zmenená
rozhodnutím správcu dane (napr. po daňovej
kontrole) alebo dodatočným daňovým
priznaním (podanie dodatočného daňového
priznania nezakladá povinnosť upraviť
preddavky na daň),
- správca dane môže v odôvodnených prípadoch
na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov
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na rozdiel od vrátenia preddavkov na daň
zaplatených do lehoty na podanie daňového
priznania podľa § 42 ods. 9 ZDP, ustanovenie
§ 42 ods. 12 ZDP umožňuje vrátenie (rozdielu)
zaplatených preddavkov na daň na žiadosť
daňovníka v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak
boli zaplatené bez právneho dôvodu (nad rámec
ustanovení § 42 ZDP) alebo boli zaplatené vo vyššej
sume, ako bol daňovník povinný platiť podľa ZDP.

Tlačová správa FR SR o zmenách
v tlačive daňového priznania
pre právnické osoby
Finančné riaditeľstvo SR vydalo tlačovú správu
sumarizujúcu zmeny v tlačive daňového priznania
predovšetkým v súvislosti so zavedením daňovej licencie
podľa § 46b ZDP. Do tlačiva daňového priznania boli
doplnené najmä:
•

I. časť – Údaje o daňovníkovi – nové zaškrtávacie
polia.

•

II. časť – Výpočet základu dane a dane – doplnené
riadky 810 - 900 vzťahujúce sa k daňovej licencii.

•

III. časť – Tabuľka D – zmeny v evidencii daňovej
straty v nadväznosti na umorovanie zostatkov
daňových strát za zdaňovacie obdobia ukončené
v rokoch 2010 – 2013.

•

Tabuľka J – Výpočet daňovej licencie, ak v roku
2014 dochádza k zmene zdaňovacieho obdobia
z kalendárneho roka na hospodársky rok.

•

Tabuľka K – Evidencia a zápočet licencie.

•

IV. časť – doplnená na účely poukázania časti
zaplatenej dane aj v prípade daňovníkov, ktorí
platia daňovú licenciu.

Informácie Finančného riaditeľstva SR
Informácia k možnosti odpočtu daňových strát
•

V daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie
obdobie roka 2014 si môže daňovník uplatniť
odpočet daňových strát takto:
- neuplatnenú daňovú stratu za rok 2009 (ak je
zdaňovacie obdobie 2014 v poradí najneskôr
piatym zdaňovacím obdobím bezprostredne
nasledujúcim po zdaňovacom období roka
2009),
- ¼ neuplatnených daňových strát vykázaných
za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch
2010 - 2013.

Priame dane
•

V daňovom priznaní k dani z príjmov
za zdaňovacie obdobie hospodárskeho roka, ktorý
začal v roku 2014 a skončí v roku 2015, sa uplatní
odpočet daňových strát takto:

Informácia k úprave základu dane o neuhradené
záväzky
•

Zvýšenie základu dane o 20 % / 50 % / 100
% menovitej hodnoty záväzku, ak od lehoty
splatnosti uplynulo viac ako 360/720/1080 dní,
sa uplatní aj pre záväzok, ktorý sa účtoval ako
zníženie výnosu (príjmu).

•

Tieto pravidlá v znení účinnom od 1. 1. 2014 sa
vzťahujú aj na záväzky, ktoré vznikli alebo ktorých
splatnosť uplynula do konca roka 2013.

•

Povinnosť upraviť základ dane z titulu
neuhradeného záväzku sa vzťahuje aj na záväzok,
ktorý prislúcha k neodpisovanému majetku (napr.
pozemku), pri ktorom vzniká výdavok až napr.
pri jeho predaji.

•

Zvýšenie základu dane sa počíta z menovitej
hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,
pričom v zmysle zákona o účtovníctve sa
menovitou hodnotou rozumie suma, na ktorú
záväzok znie. Z uvedeného vyplýva, že základ
dane by sa mal zvyšovať aj o neuhradenú DPH
vzťahujúcu sa k záväzku.

- ¼ neuplatnených daňových strát vykázaných
za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch
2010 až 2013,
- ¼ daňovej straty vykázanej za zdaňovacie
obdobie ukončené v roku 2014.
•

Právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie
za hospodársky rok, ktorý začal v roku 2014, si
v tomto daňovom priznaní už nemôže uplatniť
odpočet daňovej straty vykázanej za hospodársky
rok končiaci sa v roku 2009.

Informácia o zmenách v uplatňovaní výdavkov
na operatívny prenájom od 1. 1. 2015
•

Od 1. 1. 2015 bola na účely daňovej uznateľnosti
výdavku rozšírená podmienka zaplatenia aj
na prípady, ak príjemcom platby za nájomné je
právnická osoba (do konca roka 2014 sa skúmala
podmienka zaplatenia len, ak išlo o nájomné
uhrádzané fyzickej osobe).

•

FR SR ďalej informuje o postupe pri operatívnom
prenájme osobných automobilov so vstupnou
cenou vyššou ako 48 000 EUR.

•
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Informácia rozoberá aj problematiku uplatnenia
odpisov hmotného majetku poskytnutého
na prenájom - prenajímateľ, ktorý poskytne
hmotný majetok na prenájom, zahrnie odpisy
do daňových výdavkov najviac do výšky časovo
rozlíšených príjmov/výnosov z prenájmu tohto
majetku; neuplatnená časť ročného odpisu
prenajatého odpisu sa uplatní po uplynutí doby
odpisovania, a to len do výšky príjmov
z prenájmu.

Katarína Kalafut
kkalafut@deloittece.com

Valéria Mortaniková
vmortanikova@deloittece.com

Nepriame dane

Rozhodnutie Súdneho dvora
Európskej únie v oblasti DPH
Spojený rozsudok C-144/13 VDP Dental Laboratory NV,
C-154/13 X BV a C-160/13 Nobel Biocare Nederland BV –
oslobodenie od dane týkajúce sa dodania zubných protéz
Holandská spoločnosť VDP Dental Laboratory NV („VDP“) je
sprostredkovateľom zubných protéz, ktoré nadobúda
z iných členských krajín alebo dováža z tretích krajín, pričom
ich následne dodáva zubným lekárom v Holandsku. Od roku
2008 mala VDP postavenie zubného technika. Holandská
legislatíva do konca roku 2007 oslobodzovala dodania
zubných protéz bez ohľadu na postavenie dodávateľa, t. j. či
išlo o zubného lekára/technika alebo nie. Od roku 2008 bolo
však dodanie zubných protéz oslobodené iba v prípade ich
dodania zubnými technikmi resp. zubnými lekármi (znenie
od roku 2008 sa zjednotilo so znením v DPH smernici).
Z dôvodu podobnosti jednotlivých prípadov v spojenom
rozsudku, uvádzame iba jeden z nich, týkajúci sa spoločnosti
VDP Dental Laboratory.
VDP v roku 2006 považovala svoje tuzemské dodávky
zubných protéz za oslobodené od DPH na základe
vnútroštátnej legislatívy, pričom si uplatňovala právo
na odpočet DPH na základe DPH smernice. Holandský daňový
úrad toto odpočítanie DPH zamietol.
V roku 2008 VDP naďalej považovala svoje tuzemské
dodávky za oslobodené od DPH, pričom v prípade
intrakomunitárneho nadobudnutia a dovozu zubných protéz
si zaplatenú DPH neodpočítala. VDP podala námietku, keďže
sa domnievala, že intrakomunitárne nadobudnutie a dovoz
zubných protéz by mali byť taktiež oslobodené od DPH.
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Holandský daňový úrad túto námietku zamietol.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či zdaniteľná osoba môže využiť
oslobodenie od DPH tak, ako ho upravila vnútroštátna
legislatíva a zároveň využiť odpočítanie DPH na základe DPH
smernice. SD EÚ sa taktiež zaoberal otázkou, či oslobodenie
od dane v prípade dodania zubných protéz sa uplatňuje aj
na intrakomunitárne nadobudnutie a dovoz tovaru, a či toto
oslobodenie podlieha podmienke, že dodanie je uskutočnené
zubným lekárom/technikom alebo či zubné protézy sú
dodané zubnému lekárovi/technikovi.
Generálna advokátka v tejto súvislosti uviedla, že zdaniteľná
osoba musí buď uplatniť vnútroštátne oslobodenie od dane
a vzdať sa práva na odpočítanie dane, alebo zdaniť svoje
transakcie DPH podľa práva Európskej únie a následne využiť
nárok na odpočítanie dane zaplatenej na vstupe.
SD EÚ rozhodol, že keď je oslobodenie od DPH, ako ho
upravilo vnútroštátne právo, nezlučiteľné so smernicou DPH,
zdaniteľná osoba nemôže využiť toto oslobodenie a zároveň
uplatniť právo na odpočítanie DPH.
SD EÚ taktiež rozhodol, že oslobodenie od dane v prípade
dodania zubných protéz tak, ako ho upravuje DPH smernica
(uskutočnené zubnými lekármi/technikmi), sa vzťahuje aj
na intrakomunitárne nadobudnutie a dovoz tohto tovaru.

Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Právne

Novela zákona o spotrebiteľských
úveroch
Národná rada schválila novelu zákona
o spotrebiteľských úveroch, ktorá by mala zvýšiť
výkon dohľadu nad poskytovaním spotrebiteľských
úverov. Podľa novely sa spotrebiteľské úvery budú
môcť poskytovať len na základe povolenia udeleného
Národnou bankou Slovenska. Toto povolenie bude
vydávané buď ako povolenie bez obmedzenia rozsahu
poskytovania spotrebiteľských úverov alebo
v obmedzenom rozsahu poskytovania úverov (celkový
objem poskytnutých spotrebiteľských úverov nesmie
prekročiť 10 000 EUR).
Pre získanie povolenia bez obmedzenia rozsahu
poskytovania spotrebiteľských úverov bude musieť
veriteľ spĺňať nasledovné podmienky:
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•

právna forma spoločnosti s ručením obmedzeným
alebo akciovej spoločnosti,

•

zriadená dozorná rada,

•

splatenie peňažného vkladu do základného
imania v minimálnej výške 500 000 EUR,

•

odborná spôsobilosť, bezúhonnosť a
dôveryhodnosť členov štatutárneho orgánu a
dozornej rady,

•

vytvorenie systému na posúdenie schopnosti
spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver,

•

vytvorenie reklamačného poriadku,

•

sídlo resp. organizačná zložka na území Slovenska
a iné.

Pre získanie povolenia v obmedzenom rozsahu
poskytovania úverov novela stanovuje nasledovné
podmienky:
•

celkový objem poskytnutých úverov nesmie
presiahnuť 10 000 EUR za 12 kalendárnych
mesiacov,

•

v prípade veriteľa, právnickej osoby je povinnosť
zriadiť dozornú radu,

•

odborná spôsobilosť, bezúhonnosť a
dôveryhodnosť členov štatutárneho orgánu a
dozornej rady resp. fyzickej osoby,

•

vytvorenie systému na posúdenie schopnosti
spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver,

•

sídlo resp. organizačná zložka na území
Slovenska,

•

vytvorenie reklamačného poriadku a iné.

Novela tiež zavádza povinnosť osoby, ktorá chce
poskytovať spotrebiteľské úvery, podať príslušnému
registrovému súdu návrh na zápis podnikateľskej
činnosti do obchodného registra do 30 kalendárnych
dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o udelení
povolenia, inak povolenie zanikne.
Povolenie je neprevoditeľné na inú fyzickú osobu alebo

Právne
na inú právnickú osobu a neprechádza
na právneho nástupcu. Povolenie zaniká zrušením
veriteľa, právoplatnosťou vyhlásenia konkurzu
na majetok veriteľa, vrátením povolenia Národnej banke
Slovenska alebo uplynutím lehoty na podanie zápisu
do obchodného registra.

Novela nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.

Národnej rade SR bola predložená novela Trestného
zákona, ktorá by mala zaviesť nový trestný čin –
nevyplatenie faktúry. Skutková podstata tohto
trestného činu by podľa novely mala byť naplnená
v prípade, že štatutárny orgán právnickej osoby,
prípadne podnikateľ, nevyplatí cenu práce riadne
vyfakturovanú živnostníkom do 30 dní po splatnosti
faktúry. Podmienkou je, že podnikateľ resp. právnická
osoba musia mať v tejto lehote peňažné prostriedky
na vyplatenie takejto faktúry, ktoré však nevyhnutne
nepotrebujú na zabezpečenie svojej činnosti.

Novela Obchodného zákonníka

Za spáchanie takéhoto trestného činu novela navrhuje
trest odňatia slobody v trvaní najviac 3 roky.

Veritelia, ktorí poskytovali spotrebiteľské úvery podľa
predpisov platných pred účinnosťou tejto novely
(t. j. 1. apríl 2015), musia požiadať o udelenie povolenia
najneskôr do 31. mája 2015, inak môžu úvery
poskytovať len do 31. augusta 2015.

V Národnej rade SR sa v súčasnosti nachádza novela
Obchodného zákonníka, ktorá by mala zaviesť
povinnosť vyplácať peňažné záväzky z dodania tovaru/
poskytnutia služby v poradí podľa lehoty splatnosti
faktúry resp. obdobnej výzvy. Toto pravidlo by sa však
podľa navrhovanej novely nemalo vzťahovať
na záväzkové vzťahy uzavreté pred 1. júlom 2015.
Navrhovaná novela by zároveň mala priniesť aj zmenu
zákona o obchodnom registri a živnostenského zákona,
podľa ktorej by obchodný a živnostenský register mali
obsahovať aj údaj o počte dní, koľko je osoba
v omeškaní s platbou peňažného záväzku
po lehote splatnosti. Takisto by sa mala zaviesť
povinnosť zapísanej osoby informovať registrový súd
o počte dní omeškania v lehote do 5 pracovných dní
po uplynutí kalendárneho mesiaca.
Navrhovaná účinnosť novely je 1. júl 2015.

11

Novela Trestného zákona

Navrhovaná účinnosť novely je 1. júl 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

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloittece.com

Účtovníctvo

Postup podávania účtovnej
závierky podnikateľov za rok 2014
elektronickými prostriedkami
V minulom čísle vydania Deloitte News sme priniesli
článok na tému nových vzorov účtovnej závierky
pre mikro účtovné jednotky a ostatné účtovné jednotky
k 31. decembru 2014. Finančné riaditeľstvo SR vydalo
Upozornenie k postupu podávania účtovnej závierky
podnikateľov v podvojnom účtovníctve zostavenej
k 31. 12. 2014 elektronickými prostriedkami, v ktorom
uvádza postup elektronického podávania účtovnej
závierky.

vyplní prvú kryciu stranu účtovnej závierky,
riadky súvahy a výkazu ziskov a strát alebo načíta
cez tlačidlo „Načítať zo súboru“,

3.

stlačí tlačidlo „Skontroluj“,

4.

priloží poznámky vo formáte napr. pdf,
cez tlačidlo „+ Prílohy“,

5.

po priložení minimálne jedného súboru sa
sprístupnia tlačidlá na podanie podania.

Postup podania účtovnej závierky pre ostatné
účtovné jednotky (nie mikro účtovnú jednotku):

Mikro účtovná jednotka postupuje rovnako ako ostatné
účtovné jednotky, ale s tým rozdielom, že z katalógu
elektronických formulárov podľa bodu 1. si na konci
vyberie Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky
(účinná od 31. 12. 2014) namiesto Účtovná závierka
podnikateľov v PÚ (účinná od 31. 12. 2014).

Na portáli Finančnej správy SR sa daňovník (účtovná
jednotka) prihlási do osobnej zóny a potom postupuje
takto:

Poznámky účtovnej závierky Úč POD 3-01 sa v žiadnom
prípade nemôžu zasielať cez všeobecné podanie
(Všeobecné podanie k ÚZ VP-PODv15).

1.
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2.

vyberie z katalógu elektronických formulárov
položku Účtovné dokumenty » Účtovné výkazy
pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave
podvojného účtovníctva » Účtovná závierka
podnikateľskej účtovnej jednotky v podvojnom
účtovníctve » Účtovná závierka podnikateľov
v PÚ (účinná od 31. 12. 2014),

Finančné riaditeľstvo SR odporúča nové vzory
účtovných závierok od 31. decembra 2014 vyplniť
na stránke Finančnej správy SR prostredníctvom
katalógu elektronických formulárov v osobnej zóne
daňovníka https://www.financnasprava.sk/sk/
elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalogdanovych-a-colnych/katalog-formularov alebo
prostredníctvom aplikácie e-DANE/Java.

Účtovníctvo
Nová publikácia spoločnosti
Deloitte z oblasti IFRS – iGAAP
2015
Spoločnosť Deloitte už každoročne vydáva publikáciu
s názvom „iGAAP 2015 – A Guide to IFRS Reporting“
(iGAAP 2015 – sprievodca výkazníctvom podľa IFRS).
Vo februári 2015 bolo zverejnené jej nové vydanie.
Táto publikácia je určená hlavne účtovným jednotkám,
ktoré zostavujú svoju individuálnu alebo konsolidovanú
účtovnú závierku v súlade s IFRS alebo pripravujú
reportingový balík pre materskú spoločnosť podľa
IFRS. Je to návod na aplikáciu IFRS v praxi. V tejto
publikácii sa uvádzajú odpovede na viaceré otázky
vrátane analýzy kľúčových informácií, ktoré majú
účtovné jednotky zobrať do úvahy, jasné a jednoznačné
vysvetlenia požiadaviek IFRS. Publikácia približuje, ako
riešiť zložité praktické otázky a prináša názorné príklady
aplikácie IFRS v praxi.
Nové vydanie publikácie iGAAP obsahuje tieto nové
materiály:
•
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nový „kompletný“ štandard IFRS 9 Finančné
nástroje, ktorý obsahuje upravené požiadavky
na zabezpečenie (hedging), klasifikáciu a
oceňovanie, a taktiež znehodnotenie,

•

štandard IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi,
ktorý ovplyvní skoro všetky účtovné jednotky,
ktoré vykazujú podľa IFRS,

•

informácie o vývoji v oblasti integrovaného
výkazníctva.

Túto publikáciu si môžete objednať na https://www.
cch.co.uk/iGAAP

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloittece.com

Iné

Transferové oceňovanie: BEPS
akčný plán 10
OECD v priebehu roka 2014 pripravila niekoľko
návrhov na zmeny v jednotlivých kapitolách Smernice
o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti
a správu daní, ktorú OECD vydala v roku 1995 a
revidovala v roku 2010 (ďalej len „smernica OECD“).
Cieľom týchto návrhov je významným spôsobom
zamedziť presúvaniu ziskov medzi jednotlivých krajinami
za účelom získania neprimeranej daňovej výhody.
Výsledkom BEPS sú akčné plány týkajúce sa škodlivých
daňových praktík, zneužívania zmlúv o zamedzení
dvojitého zdanenia, transferového oceňovania atď.
Oblasti transferového oceňovania sa konkrétne
týkajú akčné plány 8 (nehmotný majetok), 9 (riziká a
kapitál) a 10 (ostatné vysoko rizikové transakcie) ako
aj 13 (preskúmanie dokumentácie k transferovému
oceňovaniu).
V tomto článku sa pozrieme na akčný plán 10: vysoko
rizikové transakcie. Rozumejú sa nimi transakcie, ktoré
by sa vôbec alebo len veľmi zriedka objavili
v obchodných vzťahoch medzi neprepojenými osobami
(napr. manažérske poplatky, náklady vedenia firmy).
Cieľom akčného plánu 10 je nastavenie schémy, ktorá
zamedzí presúvaniu ziskov medzi jednotlivými krajinami
prostredníctvom takýchto služieb.
Schéma zjednodušeného princípu ocenenia služieb
s nízkou pridanou hodnotou navrhuje akceptovateľnú
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ziskovú prirážku na tieto služby v rozpätí 2 % – 5
%. Schéma taktiež definuje základné charakteristiky
služieb, pri ktorých tento zjednodušený princíp
možno uplatniť:
•

sú podporného charakteru,

•

nepredstavujú hlavnú činnosť podnikov v skupine,

•

pri ich poskytovaní sa nevyužíva jedinečný a
hodnotný nehmotný majetok a ani nevedú
k vytvoreniu jedinečného a hodnotného
nehmotného majetku a

•

nie sú spojené so znášaním podstatného alebo
významného rizika a neprispievajú k vzniku
významného rizika.

Je nevyhnutné zdôrazniť, že túto zjednodušenú schému
možno uplatniť výlučne na služby spĺňajúce podmienky
ako aj charakter zadefinovaný v znení akčného plánu
(napr. IT a HR služby, účtovníctvo, právne služby,
všeobecné administratívne služby).
Je taktiež veľmi dôležité preukázať úžitok z takýchto
služieb na strane prijímateľa (zhodné s požiadavkou
na posúdenie daňovej uznateľnosti ako takej v zmysle
slovenského zákona o dani z príjmov) ako aj dodržať
požiadavky stanovené na dokumentáciu uplatňovania
zjednodušeného princípu. Dokumentácia musí
obsahovať najmä:
•

popis kategórie služieb a odôvodnenie, popis
dosiahnutých úžitkov, výber alokačného kľúča a
odôvodnenie, uplatnenú prirážku,

Iné
•

písomné znenie zmlúv a dohôd o poskytovaní
služieb,

•

kalkulácie rozdelenia nákladov a kalkulácie
uplatňovaných alokačných kľúčov.
Daniela Hollá
daholla@deloittece.com

Informácie k virtuálnej registračnej
pokladnici
Informácia k registrácii virtuálnej registračnej pokladnice
má pomôcť podnikateľom, ktorí budú mať povinnosť
začať používať ERP/VRP od 1. 4. 2015, zorientovať sa
v postupe registrácie na tieto účely.
Podnikateľ môže požiadať o zaregistrovanie VRP
prostredníctvom aplikácie na stránke finančnej správy
(https://vrp.financnasprava.sk) alebo môže žiadosť
vypísať ručne. Vytlačenú žiadosť podnikateľ podpíše a
doručí ktorémukoľvek DÚ, a to elektronicky cez portál
FS, osobne na podateľni DÚ, alebo ju zašle poštou
na DÚ. Po overení údajov uvedených v žiadosti daňový
úrad zaregistruje podnikateľa a pridelí mu kód VRP
(prihlasovacie údaje na prístup do aplikácie VRP a kód
VRP sa zasielajú poštou v bezpečnostnej obálke).
S blížiacim sa termínom začiatku používania VRP
zverejnila finančná správa aj tieto súvisiace dokumenty,
ktoré majú tiež pomôcť podnikateľom zorientovať sa
v danej problematike:
•

Otázky a odpovede k používaniu VRP

•

Výhody VRP

•

Informácie pre taxislužby
Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com
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Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových
prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete na týchto
odkazoch:
Dbriefs Veľká Británia
www.emeadbriefs.com
Globálne Dbriefs
www.deloitte.com/view/en_US/us/Insights/Browseby-Content-Type/dbriefs-webcasts/Tax-Executives/
index.htm

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

Poradenstvo v oblasti grantov
a investičných stimulov

Larry Human
lhuman@deloitteCE.com

Zdaňovanie spoločností
Pavol Berec
pberec@deloitteCE.com

Zdaňovanie fyzických osôb
Ľubica Dumitrescu
ldumitrescu@deloitteCE.com

Slovenské účtovníctvo a IFRS
Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloitteCE.com

Korean Desk
Je Soon Ryu
jasonryu@deloitteCE.com

German Desk

DPH a clá
Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com

Transferové oceňovanie
Michal Antala
mantala@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

Martin Rybár
mrybar@deloitteCE.com

Silvia Hallová
shallova@deloitteCE.com

Právne oddelenie
Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@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

Naše kancelárie
Bratislava
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222

Žilina
Sad na studničkách 32
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
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