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Priame dane:
••

Boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam právnických osôb
Komisia predkladá balík opatrení daňovej transparentnosti.

••

FRSR vydalo informáciu k podávaniu oznámení o výške nepeňažného plnenia a dátume
jeho poskytnutia

••

Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR
Najvyšší správny súd ČR rozhodol vo veci zisku stálej prevádzkarne.

••

Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR
Najvyšší správny súd ČR rozhodol vo veci medzinárodného dožiadania a výsluchu svedkov.

••

Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov v súvislosti s možnosťou vystúpenia sporiteľov z II. piliera
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo v marci 2015 informáciu k novele zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v spojení s novelou zákona
č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov.

••

Informácia o podávaní oznámení o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu
pracovníkovi od držiteľa týchto plnení
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo v marci 2015 informáciu k podávaniu oznámení
podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
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Nepriame dane:
••

Novela zákona o DPH a osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby
Hlavným zámerom navrhovanej novely je úprava podmienok uplatňovania DPH pre malé a
stredné podniky, a to zavedením možnosti posunutia platby DPH za dodané tovary a služby až
do momentu prijatia platby od odberateľa.
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Právne:
••

Zákon o odpadoch
Nový zákon o odpadoch rozširuje zodpovednosť výrobcov vyhradených výrobkov v súvislosti
s predchádzaním vzniku odpadov.

••

Návrh zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
Navrhovaný zákon by mal posilniť ochranu spotrebiteľa a zaviesť možnosť riešiť spotrebiteľské
spory aj inak ako súdnou cestou.

••

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

Zmeny v Daňovom poriadku
V priebehu apríla poslalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky („MF SR“) do
medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších
predpisov („Daňový poriadok“). Novelou Daňového poriadku sa plánujú zaviesť zmeny najmä
ohľadom podania dodatočného daňového priznania a zmluvných pokút. Navrhovaná účinnosť
novely je 1. januára 2016.

••

Nové Usmernenie MF SR k obsahu dokumentácie týkajúcej sa transferového oceňovania
Koncom marca 2015 poslalo MF SR do medzirezortného pripomienkového konania Usmernenie
MF SR o určení obsahu dokumentácie o metóde ocenenia používanej daňovníkom podľa § 18
ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („Usmernenie“).
Návrh Usmernenia zavádza povinnosť viesť úplnú dokumentáciu pre závislé osoby, ktoré
dosiahli určitú daňovú stratu alebo si uplatňujú úľavu na dani. Ďalšími oblasťami úprav sú
najmä ustanovenie o hladine významnosti a zavedenie povinnosti vykazovať plnenia voči
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poskytnuté zahraničnou závislou osobou.

••

Novela zákona o investičnej pomoci
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 17. marca 2015 novelu zákona o investičnej
pomoci s účinnosťou od 1. apríla 2015.

••

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

Komisia predkladá balík opatrení
daňovej transparentnosti
Európska komisia predložila balík opatrení v oblasti
daňovej transparentnosti v rámci svojho ambiciózneho
programu boja proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam
právnických osôb v EÚ.
Kľúčovým prvkom tohto balíka opatrení je návrh na
zavedenie automatickej výmeny informácií o záväzných
daňových stanoviskách medzi členskými štátmi. Cieľom
je zabezpečiť, aby členské štáty dostávali informácie,
vďaka ktorým by mohli chrániť svoje základy dane.
Opatrenia majú zabrániť niektorým spoločnostiam
zneužívať nedostatočnú transparentnosť v oblasti
záväzných daňových stanovísk a umelo znižovať svoje
daňové povinnosti. Na nápravu tejto situácie komisia
navrhuje, aby sa tento priestor na voľné rozhodovanie
a výklad odstránil. Členské štáty odteraz budú povinné
automaticky si vymieňať informácie o svojich záväzných
daňových stanoviskách.
Komisia navrhuje, aby sa stanovil prísny harmonogram:
vnútroštátne daňové úrady budú musieť každé tri mesiace
poslať krátku správu všetkým ostatným členským štátom
o všetkých cezhraničných záväzných daňových
stanoviskách, ktoré vydali. Členské štáty potom budú mať
možnosť požiadať o podrobnejšie informácie
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o konkrétnom záväznom daňovom stanovisku. Okrem
toho by sa ňou mala podporiť aj zdravšia daňová súťaž,
keďže bude menej pravdepodobné, že by daňové úrady
ponúkali spoločnostiam selektívne daňové zaobchádzanie,
keď ich budú môcť kontrolovať partnerské daňové úrady
z iných členských štátov.

Finančné riaditeľstvo SR vydalo
informáciu k podávaniu oznámení
o výške nepeňažného plnenia a
dátume jeho poskytnutia
V zmysle § 43 ods. 17 písm. b) zákona o dani z príjmov
účinného od 1. 1. 2015 sú držitelia registrácie liekov,
držitelia povolenia na veľkodistribúciu liekov, držitelia
povolenia na výrobu liekov, farmaceutické spoločnosti,
výrobcovia zdravotníckych pomôcok, výrobcovia
dietetických potravín alebo tretie osoby (ďalej len
„držitelia“) do 15. dňa po uplynutí kalendárneho
štvrťroka povinní oznámiť správcovi dane výšku
nepeňažného plnenia a dátum jeho poskytnutia fyzickej
alebo právnickej osobe na tlačive, ktorého vzor určilo
Finančné riaditeľstvo SR.
V zmysle tohto zákonného ustanovenia sú držitelia
povinní podať správcovi dane Oznámenie držiteľa
prvýkrát do 15. apríla 2015.

Priame dane
Rozhodnutie Najvyššieho správneho
súdu ČR
Najvyšší súd rozhodoval v prípade (sp.zn. 2 Afs 8/2014
- 174) medzi daňovým subjektom (ďalej len „DS“) a
správcom dane vo veci dodatočného výrubu dane.
DS má v Nemecku stálu prevádzkareň, ktorá získava
nových zákazníkov a poskytuje služby starostlivosti
o existujúcich zákazníkov. Táto stála prevádzkareň
negeneruje žiadne zisky, avšak náklady vykazuje.
S odkazom na zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia
DS stálej prevádzkarni priradil časť výnosov a nákladov
na základe koeficientu vychádzajúceho z kumulovaných
výsledkov predchádzajúcich období. O tieto výnosy a
náklady si potom daňový subjekt ponížil svoj daňový
základ v Českej republike. Správca dane s týmto
výpočtom nesúhlasil, keďže výpočet zohľadňoval aj
predchádzajúce obdobia.
Najvyšší súd sa stotožnil s výrokom správcu dane a
doplnil, že DS môže alokovať na stálu prevádzkareň
len oprávnené príjmy a výdavky, pričom nie je možné
zohľadňovať stav v minulých obdobiach a je nutné
rešpektovať vecnú a časovú súvislosť.

Informácia o novele zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov
v súvislosti s možnosťou vystúpenia
sporiteľov z II. piliera
Novelou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom
dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov sa
s účinnosťou od 15. marca 2015 umožňuje
ustanovenému okruhu sporiteľov v období od 15. marca
2015 do 15. júna 2015 doručiť Sociálnej poisťovni
písomné oznámenie, ktorého dôsledkom je zánik
právneho postavenia sporiteľa, teda vystúpenie z II.
piliera.
V nadväznosti na uvedenú zmenu bol novelizovaný
aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov. Ak si daňovník v predchádzajúcich
zdaňovacích obdobiach uplatnil nezdaniteľnú časť
základu dane z titulu zaplatenia dobrovoľných príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie, je povinný zvýšiť
základ dane z príjmov o sumu týchto príspevkov, o ktorú
si znížil základ dane s tým, že ak:
•

daňovníkovi bola vyplatená jednorazová suma,
základ dane daňovník zníži podaním daňového
priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu
bola táto suma vyplatená, alebo za bezprostredne
nasledujúce zdaňovacie obdobie,

•

daňovník uzatvoril dohodu o vyplácaní starobného
dôchodku alebo predčasného starobného
dôchodku programovým výberom, daňovník
základ dane zníži podaním daňového priznania
za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola táto dohoda
uzatvorená, alebo za bezprostredne nasledujúce
zdaňovacie obdobie, v ktorom mu zaniklo právne
postavanie sporiteľa.

Rozhodnutie Najvyššieho správneho
súdu ČR
Najvyšší súd rozhodoval v prípade (sp.zn. 7 Afs
79/2014 - 69) sťažnosti daňového subjektu (ďalej len
„DS“) na postup správcu dane vo veci medzinárodného
dožiadania.
DS si do daňovej evidencie zahrnul doklady od
slovenského dodávateľa a uplatnil si ich ako daňové
náklady. Správca dane kvôli pochybnostiam požiadal
o preverenie vierohodnosti vystavených daňových
dokladov v rámci medzinárodného dožiadania. Správca
dane pritom nežiadal o výsluch svedkov, a preto
nežiadal slovenskú finančnú správu, aby ho informovala
o konkrétnych krokoch procesu dožiadania. Finančná
správa SR vyzvala dodávateľa na predloženie dôkazov
o dodávke a o vyjadrenie. DS v sťažnosti namieta, že mal
právo byť o svedeckej výpovedi vyrozumený, byť pri nej
prítomný a klásť svedkovi otázky.
Podľa najvyššieho súdu pri úkonoch daňovej správy
vykonávaných na základe medzinárodného dožiadania sa
režim daňového poriadku ČR neuplatňuje a správca dane
dožiadaného štátu sa pri svojej činnosti riadi vlastnými
procesnými pravidlami. S ohľadom na uvedené súd
sťažnosť zamietol.
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Priame dane
Informácia o podávaní oznámení
o výške nepeňažného plnenia
a dátume jeho poskytnutia
poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti, jeho zamestnancovi
alebo zdravotníckemu pracovníkovi
od držiteľa týchto plnení
S účinnosťou od 1. januára 2015 sú držitelia registrácie
liekov, držitelia povolenia na veľkodistribúciu liekov,
držitelia povolenia na výrobu liekov, farmaceutické
spoločnosti, výrobcovia zdravotníckych pomôcok,
výrobcovia dietetických potravín alebo tretie osoby
(ďalej len „držitelia“) povinní do 15. dňa po uplynutí
kalendárneho štvrťroka oznámiť správcovi dane výšku
nepeňažného plnenia a dátum jeho poskytnutia fyzickej
alebo právnickej osobe.
Uvedenú povinnosť plnia držitelia v súlade s § 43 ods.
17 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov na
tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR – ide
o tlačivo Oznámenie držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b)
zákona o dani z príjmov o výške nepeňažného plnenia a
dátume jeho poskytnutia (vzor OZN43Bv15_1).
Prvýkrát sa uvedené oznámenie podáva do 15. apríla
2015 s tým, že do termínu sprístupnenia elektronického
formulára môžu držitelia, ktorí sú povinní komunikovať
s Finančnou správou SR elektronicky, podať toto
oznámenie ako prílohu Všeobecného podania.
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Katarína Kalafut
kkalafut@deloittece.com

Valéria Morťaníková
vmortanikova@deloittece.com

Nepriame dane

Novela zákona o DPH a osobitná úprava uplatňovania DPH na základe
prijatia platby
Novelou zákona o DPH by sa od januára 2016 mala
zaviesť osobitná úprava uplatňovania DPH na základe
prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby. Osobitná
úprava bude dobrovoľná, pričom platiteľ DPH (výlučne
registrovaný podľa § 4) sa môže rozhodnúť pre jej
uplatňovanie, ak za predchádzajúci kalendárny rok
nedosiahol obrat 75 000 eur a nebol na neho vyhlásený
konkurz, resp. nevstúpil do likvidácie. Dátum začatia
aj skončenia uplatňovania tejto úpravy bude potrebné
písomne oznámiť daňovému úradu.
Platiteľovi DPH, ktorý si zvolil uplatňovanie osobitnej
úpravy, vzniká daňová povinnosť z dodania tovarov a
služieb až v momente, keď prijme platbu za plnenia
od svojho odberateľa. Zároveň bude môcť z prijatých
tovarov a služieb odpočítať DPH najskôr za zdaňovacie
obdobie, v ktorom zaplatil za plnenie svojmu
dodávateľovi. Informácia o uplatňovaní osobitnej
úpravy bude musieť byť uvedená aj na samotnej faktúre
vystavenej dodávateľom.
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Platiteľ DPH v pozícii dodávateľa, ktorému vzniká daňová
povinnosť až na základe prijatej platby, ovplyvní aj
svojich odberateľov – platiteľov DPH, ktorým právo
na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb vzniká
v rovnaký deň, ako vzniká daňová povinnosť
dodávateľovi, t. j. až keď zaplatia dodávateľovi za tovar
alebo službu. Odberatelia tak budú musieť akceptovať
posun odpočítania vstupnej DPH až po jej zaplatení
napriek tomu, že ich odvod DPH na výstupe sa bude
riadiť štandardným režimom.
Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Právne

Zákon o odpadoch
Návrh nového znenia zákona o odpadoch, o ktorom
sme informovali v januárovom vydaní, bol schválený
Národnou radou SR a podpísaný prezidentom.
Hlavnou zmenou, ktorú nový zákon prináša, je
rozšírenie zodpovednosti výrobcov vyhradených
výrobkov (výrobcovia elektrozariadení, výrobcovia
batérií a akumulátorov, výrobcovia obalov, výrobcovia
vozidiel, výrobcovia pneumatík a výrobcovia
neobalového výrobku) s cieľom predchádzať vzniku
odpadov z takýchto výrobkov.
Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 s výnimkou
niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť
1. júla 2016, resp. 1. januára 2017.

Návrh zákona o alternatívnom
riešení spotrebiteľských sporov
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa
nachádza návrh zákona o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov, ktorý by mal spotrebiteľom
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany tak, ako
predpokladá smernica Európskeho parlamentu a Rady
2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov.
Podľa navrhovaného zákona by mal byť spotrebiteľ
oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho
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riešenia sporu, ak nie je spokojný so spôsobom,
ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak
sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Návrh
by mal spotrebiteľ podať subjektu alternatívneho
riešenia sporu, a to do jedného roka
od vybavenia reklamácie alebo od doručenia odpovede
predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa
o nápravu. V záujme zjednodušenia podania návrhu
na začatie alternatívneho riešenia sporu
pre spotrebiteľov zákon v prílohe č. 2 obsahuje vzorový
návrh (formulár), v ktorom sú v prehľadnej forme
spracované všetky potrebné náležitosti, ktoré musí
spotrebiteľ vyplniť. Tento formulár bude tiež zverejnený
na webovom sídle ministerstva i jednotlivých subjektov
alternatívneho riešenia sporov.
Subjektom alternatívneho riešenia sporu sa podľa
navrhovaného zákona rozumie Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb, Slovenská obchodná
inšpekcia alebo akákoľvek iná právnická osoba
zriadená na ochranu spotrebiteľa, ktorá je na základe
svojej žiadosti registrovaná v zozname vedenom
Ministerstvom hospodárstva SR.
Navrhovaný zákon predpokladá ukončenie
alternatívneho riešenia sporu do 90 dní od doručenia
úplného návrhu. V obzvlášť zložitých prípadoch však
môže byť táto lehota predĺžená o 30 dní. Výsledkom
alternatívneho riešenia sporu by malo byť buď

Právne
uzavretie dohody o vyriešení sporu, alebo v prípade,
že k dohode nedôjde, subjekt alternatívneho riešenia
sporu vydá odôvodnené stanovisko k prejednávanej
veci.

Deloitte Legal Dbriefs

Začatie a skončenie alternatívneho riešenia sporu by
malo mať podľa navrhovaného zákona rovnaké účinky
na plynutie premlčacej lehoty ako uplatnenie práva
na súde. Takisto prejednávaním sporu pred subjektom
alternatívneho riešenia sporu by nemala byť dotknutá
možnosť spotrebiteľa uplatniť svoje práva na súde.

Program nadchádzajúcich webcastov nájdete
pod nasledovným odkazom:

Navrhovaná účinnosť zákona je 1. októbra 2015.
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Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových
prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.

http://www.deloitte.com/dbriefs/deloittelegal
Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloittece.com

Iné

Zmeny v Daňovom poriadku
Nižšie uvádzame najvýznamnejšie zmeny v Daňovom
poriadku navrhované novelou, ktorá je v súčasnosti
v medzirezortnom pripomienkovom konaní, s účinnosťou
od 1. januára 2016.
Možnosť podania dodatočného daňového priznania aj
počas daňovej kontroly
•

Zákon zamýšľa umožniť podanie dodatočného
daňového priznania za zdaňovacie obdobie, za ktoré
sa vykonáva daňová kontrola, a to v lehote do 15 dní
po začatí daňovej kontroly.

Výška sankcií zohľadňujúca časové hľadisko
•

Plánuje sa upraviť výška sankcií zohľadňujúca časové
hľadisko pri dodatočnom priznaní a vyrubení správnej
výšky dane, a to nasledovne:
•

vo výške základnej úrokovej sadzby ECB ročne
z rozdielu uvedeného v dodatočnom priznaní,

•

vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby
ECB ročne z rozdielu uvedeného v dodatočnom
priznaní, ak daňový subjekt podá dodatočné
daňové priznanie v lehote do 15 dní po začatí
daňovej kontroly,

•

vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby
ECB ročne zo sumy stanovej správcom dane
vo vyrubovacom konaní.

Úmysel zavedenia absorpčnej zásady
pri ukladaní pokút
•
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Podľa zamýšľaného ustanovenia tomu, kto sa
dopustil viac ako jedného správneho deliktu podľa
Daňového poriadku, ak ide o správny delikt, za ktorý

sa ukladá pokuta, správca dane uloží úhrnnú pokutu
podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na správny
delikt s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty.
•

Úhrnná pokuta sa podľa navrhovanej zmeny
uloží najmenej vo výške najvyššej dolnej hranice
sadzby pokuty ustanovenej za správny delikt z tých
správnych deliktov, ktorých sa dopustil.

Zamýšľaná zmena v medzinárodnej pomoci
pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok
Zmena zákona zamýšľa umožniť použitie daňového
preplatku, nadmerného odpočtu, dane z pridanej
hodnoty alebo spotrebnej dane, ak sa nebudú môcť
použiť na kompenzáciu nedoplatkov u daňového úradu
alebo colného úradu, na úhradu pohľadávky členského
štátu, a to na základe zaslanej žiadosti o poskytnutie
medzinárodnej pomoci pri vymáhaní.
O konečnom znení novely vás budeme informovať
v niektorom z ďalších vydaní daňových správ.
Martin Sabol
msabol@deloittece.com

Usmernenie MF SR k obsahu
dokumentácie týkajúcej sa
transferového oceňovania
Návrh usmernenia rozširuje povinnosť viesť úplnú
dokumentáciu na daňovníkov, ktorí v zdaňovacom období
od základu dane odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu

Iné
sumu 300 000 EUR a taktiež na daňovníkov, ktorí za
po sebe nasledujúce obdobia od základu dane
odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu sumu 400 000
EUR alebo ktorí si v zdaňovacom období uplatňujú úľavu
na dani.
Čo sa týka kritéria významnosti, z návrhu usmernenia
vyplýva, že pokiaľ v konkrétnom prípade kritérium
významnosti prevýši sumu 1 000 000 EUR, za významné sa
považujú všetky kontrolované transakcie nad túto čiastku.
Návrh usmernenia rozširuje obsah dokumentácie
pre všetky kategórie daňovníkov o novú povinnosť uviesť
informáciu o peňažnom plnení a nepeňažnom plnení, ktoré
bolo za daňovníka poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu
pracovníkovi od zahraničnej závislej osoby, ak ich
príjemcovia sú daňovníkmi
s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území
Slovenskej republiky, okrem týchto plnení, ak sú vyplácané
za klinické skúšanie. Do zoznamu požiadaviek pre úplnú
dokumentáciu pribudla aj povinnosť separátne uviesť
informácie o finančných transakciách v rámci skupiny,
ako sú napríklad priame alebo nepriame úverové vzťahy,
ďalej cash-poolingové vzťahy, garancie a taktiež využitie
derivatívnych a iných finančných nástrojov vrátane
hybridných nástrojov.
Usmernenie sa má vzťahovať na zdaňovacie obdobie
začínajúce najskôr 1. januára 2015. O konečnom znení
usmernenia vás budeme informovať v niektorom z ďalších
vydaní daňových správ.
Martin Sabol
msabol@deloittece.com

do cestovného ruchu a priemyselnej výroby sa taktiež
zmenila podmienka pre ich uplatnenie. Uvedené miernejšie
limity budú pokrývať väčšie územie Slovenskej republiky,
nakoľko sa vzťahujú na investície realizované v okresoch
s mierou nezamestnanosti vyššou ako 35 % (pôvodne 50
%), ako bol priemer Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok.
Realizáciu investičného projektu možno podľa nových
pravidiel začať už odo dňa podania investičného zámeru
Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky, t. j.
náklady vynaložené v rámci investičného projektu odo
dňa podania investičného zámeru sa budú považovať za
oprávnené. Uvedenou zmenou sa predíde neistotám
v prípade začatia prác na investičnom projekte, ktoré boli
v minulosti naviazané na vydanie potvrdenia MH SR, že
investičný zámer má predpoklad splniť podmienky
na poskytnutie investičnej pomoci.
Zmeny nastali aj pri nastavení procesu schvaľovania
investičnej pomoci. Výrazne sa skrátili lehoty jednotlivých
procesných krokov až do momentu predloženia návrhu
na poskytnutie investičnej pomoci vláde z pôvodných 9
mesiacov na 100 dní. Zvýšenú pozornosť však budú musieť
investori venovať lehote na podanie žiadosti o investičnú
pomoc, ktorá sa skrátila z lehoty do 60 dní odo dňa
doručenia ponuky na investičnú pomoc na 10 dní odo dňa
doručenia uvedenej ponuky. Nakoľko je prílohou žiadosti
o investičnú pomoc viacero potvrdení, ktoré vyžadujú
súčinnosť viacerých orgánov, problém môže nastať
v prípade získania týchto potvrdení do lehoty na podanie
žiadosti o investičnú pomoc.
Novelou sa taktiež upravila podmienka predloženia ročnej
správy o priebehu realizácie projektu, ktorú sú prijímatelia
investičnej pomoci povinní predložiť najneskôr do konca
apríla (v minulosti do konca januára) roka nasledujúceho
po roku, ktorého sa týka predmetná správa.

Novela zákona o investičnej pomoci
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 17. marca
2015 novelu zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci
v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. apríla
2015. Uvedenou novelou bol daný zákon zosúladený s
relevantnými podmienkami na poskytnutie investičnej
pomoci stanovenými na európskej úrovni, ktoré sú platné
pre programové obdobie 2014 – 2020.
Novelou zákona sa zmierňuje podmienka počtu
novovytvorených pracovných miest v rámci investičného
projektu na 30 novovytvorených pracovných miest
na projekty zamerané na vybudovanie nového alebo
rozšírenie existujúceho technologického centra a v prípade
ostatných investičných projektov na 40 novovytvorených
pracovných miest.
V prípade miernejších limitov na výšku investície
v rámci projektu a jej podiel na investíciu do dlhodobého
hmotného a nehmotného majetku v prípade investícií
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Martin Rybár
mrybar@deloittece.com

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.ukdbriefs.com
Deloitte Európa
www.emeadbriefs.com
Globálne Dbriefs
odkaz na webstránku

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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