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Priame dane:
••

Nové usmernenie o určení obsahu transferovej dokumentácie o metóde
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo nové usmernenie č. MF/011491/2015-724
o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov.

••

Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
NRSR dňa 17. marca 2015 schválila zákon č. 62/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov.

••

Informácia k vypĺňaniu tabuľky D daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

••

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a Arménskom

••

Minimálna daň z príjmov
Európska komisia zvažuje zavedenie minimálnej dane.

••

Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR
Najvyšší súd ČR rozhodol vo veci nákladov nesúvisiacich s činnosťou daňového subjektu.

••

Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR
Najvyšší súd ČR rozhodol vo veci preukázania skutočného stavu veci.

••

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou
od 1. januára 2016
Do Národnej rady Slovenskej republiky bol 29. mája 2015 predložený vládny návrh zákona, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
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Nepriame dane:
••

Pripravovaná novela zákona o DPH
Cieľom pripravovaných zmien v zákone o DPH by malo byť predovšetkým zjednodušenie a zlepšenie
podmienok uplatňovania DPH pre malé a stredné podniky. Účinnosť návrhu novely zákona o DPH,
ktorý je aktuálne na prerokovaní v Národnej rade SR, sa navrhuje od 1. januára 2016.

••

Vrátenie nadmerného odpočtu – čiastkový protokol
Od 1. júla 2015 nadobúda účinnosť novela Daňového poriadku, ktorá prinesie inštitút čiastkového
protokolu, t. j. možnosť vrátenia časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly.
V nadväznosti na novelu daňového poriadku sa upravuje aj zákon o DPH.
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Právne:
••

Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok
Nové zákony boli prijaté v rámci rekodifikácie občianskeho práva procesného s cieľom zrýchliť
a zlepšiť súdne konania.

••

Novela Zákonníka práce
Navrhovaná novela by mala umožniť zamestnávateľom poskytovať príspevok na stravu formou
peňažného príspevku miesto stravovacích poukážok.

••

Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
Navrhovaný zákon by mal priniesť register obsahujúci údaje o právnických osobách,
živnostníkoch a orgánoch verejnej moci, ktorý by mal fungovať popri súčasných evidenciách
(napr. obchodný register).

••

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

11

Účtovníctvo:
••

Novela zákona o účtovníctve
V zbierke zákonov bol publikovaný zákon č. 130/2015 Z. z. zo 6. mája 2015, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony.

••

Rada IASB zverejnila úpravy štandardu „IFRS pre malé a stredné podniky“
V máji 2015 Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) vydala úpravy štandardu
„Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva pre malé a stredné podniky“ (IFRS for SMEs).
Tieto úpravy sú účinné od 1. januára 2017 alebo neskôr s možnosťou skoršieho uplatnenia. Tento
štandard, ako aj súvisiace úpravy ešte neboli prijaté Európskou úniou.
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Iné:
••

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

Usmernenie o určení obsahu
dokumentácie o transferovom
oceňovaní
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 18
ods. 1 zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) a § 160 ods.
2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej len
„Daňový poriadok”) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na zabezpečenie jednotného postupu
vydalo v máji nové usmernenie, ktorým určuje
obsah dokumentácie o použitej metóde (ďalej len
„dokumentácia o metóde ocenenia“).
Toto usmernenie nahrádza usmernenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. MF/8120/2014-721
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.
Nové usmernenie podrobnejšie upravuje podmienky,
za ktorých daňovníci vedú základnú, skrátenú alebo
úplnú dokumentáciu, ale aj nevyhnutné obsahové
náležitosti dokumentácie.

Informácia o novele zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Vzhľadom na vykonanú právnu úpravu v zákone
č. 561/2007 Z. z., v čl. II zákona č. 62/2015 Z. z. sa
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s účinnosťou od 1. apríla 2015 mení a dopĺňa ZDP.
V súlade so znením § 30a ods. 2 písm. a) ZDP účinným
od 1. apríla 2015 sa za oprávnené náklady považujú
náklady najviac do úhrnnej výšky obstarávacej ceny
dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého
nehmotného majetku tejto investície obstaraného
po podaní investičného zámeru do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa uplatňuje nárok
na úľavu na dani z príjmov. Pri výpočte nároku na úľavu
na dani sa v súlade s § 30a ods. 2 písm. b) ZDP použije
hodnota vlastného imania vykázaná v účtovnej závierke
za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol investičný zámer
podaný.
Moment započítania oprávnených nákladov na účely
výpočtu nároku na úľavu na dani z príjmov sa
v porovnaní s právnou úpravou účinnou do 31. marca
2015 presúva z dňa vydania písomného potvrdenia
žiadateľovi o splnení podmienok na deň podania
investičného zámeru, tzn. žiadateľ je oprávnený začať
práce na investičnom zámere už podaním investičného
zámeru a oprávnené náklady tak započítať skôr.

Informácia k vypĺňaniu tabuľky
D daňového priznania k dani
z príjmov právnickej osoby
Finančné riaditeľstvo SR vydalo Informáciu k vypĺňaniu
tabuľky D daňového priznania k dani z príjmov
právnickej osoby. Upozorňuje v nej daňové subjekty,

Priame dane
ktoré podávajú daňové priznanie k dani z príjmov
právnickej osoby za rok 2014 v predĺženej lehote
na podanie daňového priznania, aby stĺpec 2 tabuľky
D – Evidencia a odpočet straty podľa § 30 a § 52za ods.
4 ZDP, ktorý sa týka evidencie daňových strát vykázaných
za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 –
2013, vypĺňali v súlade s usmernením, kde je uvedená
obsahová náplň jednotlivých riadkov tabuľky.

Zmluva o zamedzení dvojitého
zdanenia medzi Slovenskou
republikou a Arménskom
Dňa 15. 5. 2015 bola podpísaná Zmluva o zamedzení
dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou
a Arménskom.

Minimálna daň
Európska komisia zvažuje ako odpoveď na žiadosť
Nemecka a Francúzska navrhnutie minimálnej dane
z príjmov právnických osôb v rámci štátov Európskej únie.

Rozhodnutie Najvyššieho
správneho súdu ČR
Najvyšší súd rozhodoval v prípade (sp.zn. 2 Afs
211/2014-76) dorubenia dane v súvislosti s neuznaním
výdavkov na splátky leasingu. Daňový subjekt si vo
forme leasingu zakúpil mini pivovar, ktorý prenajal
tretej osobe na skúšobnú prevádzku. Nájomné bolo
dohodnuté vo forme podielu na zisku z prevádzky
pivovaru, avšak len v prípade vykázania reálneho zisku.
Daňovému subjektu bola následne v rámci daňovej
kontroly dorubená daň z dôvodu, že tieto náklady
boli posúdené ako nesúvisiace s činnosťou daňového
subjektu. Najvyšší súd sa zaoberal vzťahom medzi
existujúcimi nákladmi a budúcimi príjmami. Podľa
predchádzajúcej judikatúry možno za daňovo uznateľné
výdavky považovať výdavky, pokiaľ medzi očakávanými
príjmami a výdavkami bezprostredne súvisiacimi
s podnikateľskou činnosťou daňového subjektu, ktoré sú
primerané, existuje priamy vzťah, t. j. bez vynaložených
výdavkov by podnikateľ očakávané príjmy vôbec nezískal
ani nemal možnosť získať. V nadväznosti na vyššie
uvedené Najvyšší súd posúdil, že náklady na leasing
boli vynaložené v súvislosti s očakávanými príjmami
v budúcnosti. Rozhodnutie krajského súdu zrušil a vrátil
na ďalšie konanie.

Rozhodnutie Najvyššieho
správneho súdu ČR
Najvyšší súd rozhodoval v prípade (sp.zn. 8 Afs
144/2014 - 46) dorubenia dane v súvislosti s neuznaním
nákladov na poskytnuté reklamné služby z dôvodu
nezrovnalostí medzi jednotlivými článkami reťazca
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spoločností, ktoré služby poskytovali. Daňový subjekt
oprávnenosť svojich nákladov preukázal faktúrami,
zmluvami o prenájme, výpismi z účtov, ako aj obrazovou
dokumentáciou. Správca dane k predloženým
dôkazom uviedol, že z nezrovnalostí v zmluvách
vyplýva, že posledná spoločnosť v reťazci nemohla
službu daňovému subjektu vôbec poskytnúť, a teda
obchodný prípad sa neuskutočnil tak, ako ho daňový
subjekt deklaroval, pričom v reťazci došlo taktiež
k enormnému navýšeniu ceny za poskytnuté služby.
Z týchto dôvodov správca dane náklady na reklamné
služby nepovažoval za daňovo uznateľné. Najvyšší súd
v tomto prípade judikoval, že pri posudzovaní daňovej
uznateľnosti nákladov je rozhodné faktické vynaloženie
deklarovaných nákladov (t. j. v deklarovanej výške
za deklarované plnenie), pričom nie je podstatné, či
bolo plnenie skutočne poskytnuté subjektom uvedeným
ako dodávateľ na účtovných dokladoch a či práve tento
subjekt prijal odplatu za plnenie. Vyslovil tiež názor,
že zmienka o enormnej sume za prenájom reklamnej
plochy nepredstavuje dostatočné spochybnenie ceny
za poskytnuté plnenie.

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov
- zmeny týkajúce sa dane z príjmov
fyzických osôb
Vláda Slovenskej republiky predložila v máji 2015
do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z.
Jedným zo zámerov predloženého návrhu zákona je
podpora investovania na kapitálovom trhu. Zároveň
reaguje na zmenu všeobecne záväzných právnych
predpisov, ktoré priamo ovplyvňujú vyčíslenie
základu dane z príjmov, napr. zákona č. 39/2015
Z. z. o poisťovníctve a zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve, a spresňuje niektoré ustanovenia aj vo
väzbe na legislatívu Európskej únie. Cieľom ďalších úprav
základu dane je zamedziť daňovým únikom a podporiť
zlepšenie platobnej disciplíny daňových subjektov.
Medzi základné zmeny týkajúce sa dani z príjmov
fyzických osôb, ktoré prináša návrh zákona, patria:
1.

Podpora investovania na kapitálovom trhu
•

Zavedenie oslobodenia na príjmy z prevodu
cenných papierov obchodovaných na regulovanom
trhu po uplynutí časového testu 1 rok

Táto zmena sa netýka vstupnej investície, ale príjmov
plynúcich z prevodu cenných papierov získaných
až v priebehu sporenia. Zavádza do § 9 Príjmy
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oslobodené od dane písmeno k), ktoré za oslobodené
príjmy považuje príjmy z predaja cenných papierov
podľa § 8 ods. 1 písm. e) prijatých na obchodovanie
na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom
regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím
a predajom presiahne jeden rok. Od dane však nie je
oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ktoré
boli obchodným majetkom daňovníka.
Zároveň s cieľom podpory dlhodobého investičného
sporenia fyzických osôb sa § 9 dopĺňa aj písmenom l),
ktorý za oslobodené príjmy považuje príjmy z predaja
cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií
plynúci z dlhodobého investičného sporenia po splnení
podmienok ustanovených osobitným predpisom vrátane
príjmu vyplateného po uplynutí 15 rokov od začiatku
dlhodobého investičného sporenia. Od dane však nie
je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, opcií
a príjem z derivátových operácií, ktoré boli obchodným
majetkom daňovníka.
Dlhodobým investičným sporením sa rozumie
investovanie finančných prostriedkov do portfólia,
ktoré sa vykonáva prostredníctvom finančných inštitúcií
na poskytovanie investičných služieb riadenia portfólia
a vykonávanie pokynov klienta na jeho účet, ak sú
splnené tieto podmienky:
a.

cenné papiere a iné finančné nástroje sú
súčasťou portfólia a sú prijaté na obchodovanie
na regulovanom trhu alebo na obdobnom
zahraničnom regulovanom trhu,

b.

portfólio bolo zriadené na určitú dobu najmenej
15 rokov a v období 15 rokov od vytvorenia
portfólia z neho nebolo klientovi vyplatené
plnenie,

c.

maximálna výška finančných prostriedkov, ktorú
možno investovať za jeden kalendárny rok, je
najviac 3 000 EUR.

Do § 8 sa dopĺňa odsek 14, ktorý upravuje postup
v prípade, ak dôjde k porušeniu podmienok dlhodobého
investičného sporenia, na základe ktorých mal daňovník
takého príjmy oslobodené od dane. V prípade, že dôjde
k porušeniu podmienok, daňovník je povinný si tieto
príjmy zahrnúť do základu dane v zdaňovacom období,
kedy došlo k porušeniu podmienok.
2.

Príjmy z kapitálového majetku
•

Zavedenie osobitného základu dane z príjmov
z kapitálového majetku

Navrhovaná úprava má zabezpečiť rovnaké zdanenie
príjmov z kapitálového majetku bez ohľadu na to, či
plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky alebo
zo zdrojov v zahraničí. Príjmy z kapitálového majetku
sa už nebudú zahŕňať do základu dane fyzickej osoby
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vypočítaného podľa § 4 zákona o dani z príjmov, ale
budú sa zdaňovať v rámci osobitného základu dane
19 %-nou sadzbou bez ohľadu na zdroj týchto príjmov.
Zároveň sa § 7 dopĺňa odsekmi 9 a 10. Navrhovaný
odsek 9 upravuje príjmy z kapitálového majetku, ktoré
plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva.
Podľa uvedeného odseku sa takéto príjmy zahŕňajú
do osobitného základu dane v rovnakom pomere
u každého z nich, ak sa nedohodnú inak. V tom istom
pomere si zahrnú do základu dane aj výdavky, o ktoré
možno znížiť príjmy zahŕňané do osobitného základu dane.
Podľa navrhovaného odseku 10 sa príjmy, z ktorých
možno daň vyberanú zrážkou podľa § 43 ods. 6
považovať za preddavok na daň, zahrnú do osobitného
základu dane, ak daňovník využil možnosť odpočítať
daň vyberanú zrážkou ako preddavok na daň podľa
§ 43 ods. 7. Príjmy, pre ktoré je ustanovené, že sa daň
vybraná podľa § 43 ods. 6 považuje za splnenie daňovej
povinnosti, sa do osobitného základu dane nezahŕňajú.
3.

Prenájom pracovnej sily
•

Prenájom pracovnej sily od osoby so sídlom
alebo bydliskom v zahraničí, ktorá má na území
Slovenskej republiky organizačnú zložku

Novelou sa dopĺňajú ustanovenia § 5 ods. 4 a § 48 ods.
2 a spresňuje sa, že osoba so sídlom alebo bydliskom
v zahraničí, ktorá má na území Slovenskej republiky
organizačnú zložku, má postavenie platiteľa dane z príjmov
zo závislej činnosti. Táto osoba odvedie za vyslaných
zamestnancov daň v rozsahu mzdy vyplatenej týmto
zamestnancom.
4.

Príjmy oslobodené od dane
•

Oslobodenie sociálnej výpomoci z dôvodu
mimoriadnych udalostí a hmotnej núdze od dane

Okrem príjmov uvedených v § 9 sú od dane oslobodené
aj príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 7. Do tohto
odseku sa pridáva aj sociálna výpomoc z dôvodu
mimoriadnych udalostí a hmotnej núdze poskytnutá
zamestnancovi z prostriedkov sociálneho fondu
podľa osobitného predpisu až do výšky 2 000 EUR
za zdaňovacie obdobie. Takéto príjmy sú oslobodené
od dane, len ak boli prijaté od jedného zamestnávateľa,
pričom ak sociálna výpomoc presiahne 2 000 EUR ročne,
do základu dane sa zahrnie len sociálna výpomoc nad
takto stanovenú sumu.
5.

Oslobodenie plnení poskytovaných na základe
osobitných predpisov platných v zahraničí
od dane
•

Oslobodenie sociálnych dávok z členských štátov
Európskej únie od dane

Od dane sú podľa § 9 ods.2 písm. b) oslobodené
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dávky a príspevky na zabezpečenie základných životných
podmienok a riešenie hmotnej núdze, sociálne služby,
peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia, štátne dávky a štátne
sociálne dávky upravené osobitnými predpismi a ďalšie
sociálne dávky. Návrh zákona prináša oslobodenie
od dane aj obdobného plnenia z členských krajín
Európskej únie a ďalších štátov tvoriacich Európsky
hospodársky priestor.
•

Katarína Kalafut
kkalafut@deloittece.com

Oslobodenie daňového bonusu poskytnutého
z členských štátov Európskej únie

Od dane je podľa § 9 ods. 2 písm. n) oslobodená
výška daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa
žijúce s daňovníkom v domácnosti, ktorá je vyplatená
daňovníkovi podľa § 33. Návrh zákona prináša
oslobodenie plnení rovnakého druhu z členských štátov
Európskej únie a ďalších štátov tvoriacich Európsky
hospodársky priestor.
Tieto zmeny sa navrhujú predovšetkým z dôvodu, že
súčasné znenie zákona neumožňuje oslobodiť niektoré
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plnenia poskytované na základe osobitných predpisov
platných v zahraničí, ktoré sú od dane oslobodené, ak sa
poskytujú na základe osobitných predpisov platných v SR.
Rozdielne daňové zaobchádzanie s týmito plneniami je
v rozpore s právom Európskej únie.

Valéria Morťaníková
vmortanikova@deloittece.com

Nepriame dane

Pripravované zmeny v zákone o DPH

Trojstranný obchod

Na prerokovaní v NR SR sa aktuálne nachádza významná
novela zákona o DPH, ktorej účinnosť sa navrhuje
od 1. januára 2016. Nižšie uvádzame najvýznamnejšie zmeny,
ktoré pripravovaná novela prináša:

Na účely uplatnenia zjednodušenia pri trojstrannom obchode
sa spresňuje, že prvý odberateľ v reťazci (B) sa nesmie
identifikovať pre DPH v členskom štáte prvého dodávateľa (A)
a zároveň ani v krajine konečného odberateľa (C).

Zábezpeka na daň

Refundácia dane – dodatočné zníženie ceny

S cieľom podpory začínajúcich podnikateľov sa navrhuje
vypustiť povinnosť zložiť zábezpeku na DPH v prípade, ak
žiadateľ vykonáva zatiaľ len prípravnú činnosť na podnikanie.
V tejto súvislosti sa takisto navrhuje v prípade dobrovoľnej
registrácie, že ak žiadateľ nezloží zábezpeku na DPH, daňový
úrad takúto žiadosť automaticky nezamietne, ale bude
k takejto nezaplatenej zábezpeke na DPH pristupovať ako
k daňovému nedoplatku.

V zmysle navrhovanej novely bude žiadateľ povinný v prípade
obdržania dokladu s dodatočným znížením ceny za dodanie
tovaru alebo služby po podaní žiadosti o vrátenie dane
takúto skutočnosť oznámiť daňovému úradu. Ak už bola daň
na základe žiadosti vrátená, žiadateľovi vydá správca dane
rozhodnutie o dodatočnom vrátení dane.

Rozšírenie tuzemského samozdanenia pri dodaní tovaru
zahraničnou osobou

Ako sme Vás už informovali v predchádzajúcich vydaniach
Deloitte News, novelou zákona o DPH by sa mala zaviesť
osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia
platby za dodanie tovaru alebo služby. Táto úprava bude
dobrovoľná, pričom platiteľ DPH (výlučne registrovaný
podľa § 4) sa bude môcť rozhodnúť pre jej uplatňovanie, ak
za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol obrat vo výške
75 000 EUR. Podmienka obratu, predovšetkým jeho výška, je
naďalej predmetom diskusií a je možné, že sa bude zvyšovať.

Novela zákona o DPH má priniesť významnú zmenu v prenose
daňovej povinnosti na odberateľa pri lokálnych dodaniach
tovarov v tuzemsku, a to v prípadoch, keď dodávateľom bude
zahraničná osoba, ktorá nie je usadená v SR. Z uvedeného
vyplýva, že zahraničné osoby neusadené v SR by pri svojich
tuzemských dodávkach tovarov nemali uplatňovať slovenskú
DPH, ale odberatelia vykonajú samozdanenie. Navrhovaná
úprava sa nevzťahuje na zásielkový predaj. Zahraniční
podnikatelia, ktorí budú v SR uskutočňovať iba dodávky
tovarov podliehajúce tuzemskému samozdaneniu, nebudú
mať povinnosť registrovať sa na účely DPH.
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Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia
platby

Ďalšou podmienkou uplatňovania osobitného režimu je,
že na platiteľa nebol vyhlásený konkurz, resp. nevstúpil
do likvidácie. Dátum začatia aj skončenia uplatňovania tejto

Nepriame dane
úpravy bude treba písomne oznámiť daňovému úradu.
Platiteľovi, ktorý si zvolil uplatňovanie osobitnej úpravy,
vznikne daňová povinnosť z dodania tovarov a služieb
až v momente, keď prijme platbu za svoje plnenia
od 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 sa bude musieť uviesť aj
na samotnej faktúre vystavenej dodávateľom.
Na druhej strane je treba podotknúť, že platiteľ DPH
v pozícii dodávateľa uplatňujúceho osobitnú úpravu, t. j.
daňová povinnosť mu vzniká až na základe prijatej platby,
ovplyvní aj svojich odberateľov – platiteľov DPH. Tým právo
na odpočítanie DPH z prijatých tovarov a služieb vzniká
v rovnaký deň, ako vzniká daňová povinnosť dodávateľovi
uplatňujúcemu osobitnú úpravu, t. j. až keď zaplatia
dodávateľovi za tovar alebo službu. Napriek tomu, že
odvod DPH na výstupe zo strany odberateľov sa bude riadiť
štandardným režimom, na druhej strane budú odberatelia
musieť akceptovať posun odpočítania vstupnej DPH až po jej
zaplatení.
Zmiernenie podmienok pre vrátenie nadmerného
odpočtu v kratšej lehote
Novelou zákona o DPH by sa mali zmierniť podmienky
na skoršie vrátenie nadmerného odpočtu – skrátením doby
posudzovania nedoplatkov z 12 na 6 mesiacov a tolerovaním
nedoplatkov zo strany daňového úradu do výšky 1000 EUR
(v súčasnosti sa žiadne nedoplatky netolerujú).
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Vrátenie nadmerného odpočtu –
čiastkový protokol
S účinnosťou od 1. júla 2015 sa v nadväznosti na úpravu
daňového poriadku zároveň dopĺňa aj zákon o DPH, v zmysle
ktorého daňový úrad bude môcť vrátiť časť nadmerného
odpočtu ešte pred ukončením daňovej kontroly, a to vo
výške uvedenej v čiastkovom protokole. Vydaním čiastkového
protokolu však daňová kontrola nie je ukončená.
Čiastkový protokol by mal slúžiť hlavne v takých prípadoch,
keď daňový úrad počas daňovej kontroly zistí, že časť
nadmerného odpočtu je uplatňovaná oprávnene, pričom
zostávajúca časť môže byť ešte predmetom ďalšieho
preverovania (napr. medzinárodné dožiadanie).

Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@deloittece.com

Právne

Civilný sporový poriadok, Civilný
mimosporový poriadok, Správny
súdny poriadok
V rámci rekodifikácie občianskeho práva procesného
parlament schválil tri nové zákony - Civilný sporový
poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny
súdny poriadok, ktoré nahrádzajú súčasný Občiansky
súdny poriadok. Zákony však zatiaľ neboli podpísané
prezidentom.
Hlavnými zmenami, ktoré zákony prinášajú, sú:
•

•

kauzálna príslušnosť vybraných súdov (určené
súdy sa budú zaoberať pracovnoprávnymi spormi,
zmenkovými a šekovými spormi, konkurzmi
a reštrukturalizáciami atď.),
založenie Veľkého senátu Najvyššieho súdu, ktorý
by mal zjednotiť právne názory Najvyššieho súdu,

•

právo súdu po predbežnom posúdení vyzvať
žalobcu na späťvzatie zjavne nedôvodnej žaloby,

•

predbežné prejednanie sporu, kde súd oboznámi
strany so svojím názorom na vec,

•

koncentrácia konania, v zmysle ktorej budú strany
povinné uplatniť dôkazy včas, inak sa na ne
nebude prihliadať. Dôkazy sa nebudú považovať
za uplatnené včas, ak ich strana mohla predložiť
už skôr.

Účinnosť zákonov je 1. júla 2016.

Novela Zákonníka práce
Do parlamentu bol predložený návrh novely Zákonníka
práce, ktorý by mal zamestnávateľom umožniť
poskytovanie príspevku na stravu vo forme peňažného
príspevku namiesto súčasných stravovacích poukážok
(gastro lístkov). Poskytovanie finančného príspevku musí
byť podľa navrhovanej novely dohodnuté v kolektívnej
zmluve alebo v písomnej dohode s jednotlivými
zamestnancami. Finančný príspevok by sa mal
poskytovať v takej výške, v akej zamestnávateľ prispieva
na stravovaciu poukážku.
Navrhovaná účinnosť novely je 1. januára 2016.

Zákon o registri právnických osôb,
podnikateľov a orgánov verejnej
moci
V parlamente bol predložený návrh nového zákona, ktorý
by mal zaviesť register obsahujúci údaje o právnických
osobách, živnostníkoch a orgánoch verejnej moci.
Register by mal fungovať popri súčasných evidenciách
(napr. obchodný register, živnostenský register) a mal by
ho spravovať Štatistický úrad.
Povinnosť ohlasovať údaje registru by podľa návrhu mali
mať orgány verejnej moci, ktoré súčasné evidencie vedú,
resp. informácie ohľadom orgánov verejnej moci by mali
oznamovať priamo tieto orgány. Informácie z registra by
mali byť prístupné bez poplatku na stránke Štatistického
úradu a mali by mať informatívny charakter.
Navrhovaná účinnosť zákona je 1. októbra 2015.
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Právne
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
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Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloittece.com

Účtovníctvo

Novela zákona o účtovníctve
V minulom čísle sme Vás informovali, že Národná rada
SR schválila dňa 6. mája 2015 vládny návrh zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ide o rozsiahlu novelu
zákona o účtovníctve, ktorej cieľom je zosúladenie so
smernicami EÚ. V tomto čísle sa budeme podrobnejšie
venovať niektorým zmenám, ktoré novela prináša.
Schválenie účtovnej závierky
Účtovná jednotka musí uložiť schválenú účtovnú
závierku alebo oznámenie o dátume schválenia
účtovnej závierky v registri najneskôr do jedného
roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa
účtovná závierka zostavuje. Toto ustanovenie nadobúda
účinnosť 1. januára 2016.

4.

Reálnou hodnotou sa pritom rozumie:
a.

trhová cena,

b.

hodnota zistená oceňovacím modelom, ktorý
využíva prevažne informácie z operácií alebo
z kotácií na aktívnom trhu,

c.

hodnota zistená oceňovacím modelom,
ktorý využíva prevažne informácie z operácií
a z kotácií na inom ako aktívnom trhu,

d.

posudok znalca, ak pre oceňovanú položku
majetku nie je možné zistiť reálnu hodnotu
podľa písmen a) až c) alebo nie je dostupný
oceňovací model, ktorý by spoľahlivo určil
cenu majetku, za ktorú by sa predal, alebo
jeho použitie by si vyžadovalo vynaloženie
neprimeraného úsilia a nákladov v pomere
s prínosom pre kvalitu zobrazenia v účtovnej
závierke.

Reálna hodnota nahrádza reprodukčnú
obstarávaciu cenu
Ocenenie reprodukčnou obstarávacou cenou bolo
zrušené. Pri prvotnom ocenení majetku, ktorý účtovná
jednotka:
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1.

nadobudla bezodplatne,

2.

preradila z osobného vlastníctva do podnikania,

3.

zistila pri inventarizácii a ktorý v účtovníctve
nebol doteraz zachytený,

ako verejný obstarávateľ obstarala bezodplatne
od koncesionára za plnenie vo forme koncesie
na stavebné práce podľa osobitného predpisu,
sa použije reálna hodnota.

Novela prináša niekoľko použiteľných oceňovacích
modelov:
1.

trhový – používa informácie z trhu,

2.

výdavkový – vychádza z výdavkov potrebných

Účtovníctvo
na obstaranie majetku, ktorý by mal pre
účtovnú jednotku porovnateľný prínos ako
oceňovaný majetok. Tento model sa používa
najmä na ocenenie nefinančného majetku,
napr. dlhodobý hmotný majetok, zásoby. Pri
tomto ocenení sa zohľadňuje druh a miesto
trhu, na ktorom by sa majetok pravdepodobne
obstaral,
3.

príjmový – založený na súčasnej hodnote
budúcich peňažných tokov, pričom ako
diskontná sadzba sa použije vnútorná miera
návratnosti požadovaná investormi pre daný
druh majetku, ktorý nesie danú mieru rizika.

Na základe definície uvedených oceňovacích modelov,
výdavkový oceňovací model funguje podobne ako
reprodukčná obstarávacia cena.
Táto zmena v oceňovaní nadobúda účinnosť
1. januára 2016.
Odpisovanie goodwillu
Novela zákona prináša určité obmedzenie v dĺžke
odpisovania goodwillu. Taktiež pripúšťa, že náklady
na vývoj sa môžu odpisovať dlhšie ako 5 rokov.
V prípade, že účtovná jednotka nevie spoľahlivo
odhadnúť životnosť goodwillu a aktivovaných nákladov
na vývoj, musí ich odpísať najneskôr do piatich rokov
od ich obstarania. Ďalšia zmena sa týka možnosti
rozdeliť zisk, ak účtovná jednotka vykazuje ešte
neodpísané aktivované náklady na vývoj. Zisk sa môže
rozdeliť iba v prípade, ak úhrnná výška rezervných
fondov a iných zložiek vlastného imania, ktoré sú
k dispozícii na rozdelenie, je vyššia ako celková výška
neodpísaných aktivovaných nákladov na vývoj. Toto
ustanovenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Rada IASB zverejnila úpravy
štandardu „IFRS pre malé a stredné
podniky“
Dňa 9. júla 2009 Rada pre medzinárodné účtovné
štandardy (IASB) vydala štandard „Medzinárodné
štandardy finančného výkazníctva pre malé a stredné
podniky“ (IFRS for SMEs). Cieľom tohto štandardu
bolo poskytnúť zjednodušenie požiadaviek IFRS, ktoré
budú odrážať potreby používateľov finančných výkazov
malých a stredných podnikov a hľadisko nákladov
a prínosov. V porovnaní s plnou verziou IFRS, IFRS pre
malé a stredné podniky sú menej komplexné, pretože
témy, ktoré nie sú relevantné pre malé a stredné
podniky, sú vynechané, možnosť voľby z účtovných
politík je redukovaná, požiadavky plnej verzie IFRS sú
zjednodušené a zverejnenia sú zredukované. V máji
2015 vydala IASB úpravy tohto štandardu ako výsledok
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prvej komplexnej kontroly tohto štandardu. Tieto
úpravy sa týkajú 21 z 35 článkov štandardu a slovníka,
ale ide skôr o malé zmeny.
Dátum účinnosti
Úpravy sú účinné pre ročné účtovné obdobia začínajúce
sa 1. januára 2017 alebo neskôr s možnosťou skoršieho
uplatnenia. Tento štandard, ako aj súvisiace úpravy ešte
neboli prijaté Európskou úniou.
Zdroj: IAS Plus Summary na našej stránke
www.iasplus.com

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloittece.com

Iné

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
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/dbriefswebcasts/upcoming-webcasts.html
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