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Priame dane:
••

Novela zákona o dani z príjmov
V októbri 2014 NR SR schválila novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len
„ZDP“) s účinnosťou od 1. januára 2015.

••

Judikatúra Ústavného súdu ČR
V septembri 2014 Ústavný súd ČR rozhodol v súdnom spore týkajúcom sa príjmu zo
zámennej zmluvy.

••

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
č. 296/2014 Z. z. o sumách stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR mení od 1. novembra 2014 sumy stravného.

••

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/021619/2014-721
a č. MF/021617/2014-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti
Vo Finančnom spravodajcovi boli uverejnené oznámenia Ministerstva financií SR týkajúce sa
nových vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.
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Nepriame dane:

••

Usmernenie k zániku ručenia za DPH v prípade úhrady DPH ručiteľom na OÚD svojho
dodávateľa, ktorý je zverejnený v zozname vedenom na portáli Finančnej správy SR
Finančné riaditeľstvo SR uverejnilo na svojej stránke usmernenie k situácii, ak odberateľ osoby
zverejnenej v zozname vedenom na portáli Finančnej správy SR uhradí DPH na osobný účet
daňovníka („OÚD“) svojho dodávateľa po lehote splatnosti DPH.

••

Dokumenty a informácie k osobitnej úprave Mini One Stop Shop
Finančné riaditeľstvo SR v nadväznosti na zmeny v zákone o DPH od 1. januára 2015
uverejnilo niekoľko dokumentov k osobitnej úprave Mini One Stop Shop.
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••

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti DPH
C-605/12 Welmory – vznik stálej prevádzkarne na účely DPH
SD EÚ rozhodol, že zdaniteľná osoba so sídlom v jednom členskom štáte, ktorá využíva služby
poskytované inou zdaniteľnou osobou v inom členskom štáte, má v tomto inom členskom
štáte prevádzkareň na účely DPH na účely určenia miesta zdanenia týchto služieb, pokiaľ sa
táto prevádzkareň vyznačuje dostatočným stupňom stálosti a vhodnou štruktúrou z hľadiska
ľudských a technických prostriedkov, ktoré jej umožňujú prijímať poskytované služby a využívať
ich na účely svojej ekonomickej činnosti.
C 446/13 Fonderie – určenie miesta dodania tovaru v prípade dokončovacích prác
SD EÚ rozhodol, že miesto dodania tovaru predávaného spoločnosťou so sídlom v jednom
členskom štáte nadobúdateľovi so sídlom v inom členskom štáte, na ktorom predávajúci
nechal vykonať dokončovacie práce poskytovateľom služieb v tomto druhom členskom štáte,
aby bol tovar vhodný na dodanie, treba považovať za nachádzajúce sa v členskom štáte,
v ktorom má sídlo nadobúdateľ.
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Právne:
••

Novela Obchodného zákonníka
Novela zavádza možnosť založiť spoločnosť s ručením obmedzeným so základným imaním
vo výške 1 euro. Novela bola vrátená prezidentom SR NRSR s odporúčaním na neschválenie
v celosti.

••

Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Zákon má chrániť oznamovateľov protispoločenskej činnosti proti neoprávnenému postihu
v pracovnoprávnych vzťahoch.

••

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na
rok 2015
Nariadenie ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2015.

••

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

Novela zákona o účtovníctve č. 431/2002 s platnosťou od 1. januára 2015
NR SR prijala novelu zákona o účtovníctve č. 431/2002 v znení neskorších predpisov, ktorá bude
platná od 1. januára 2015.

••

Zmeny v individuálnej účtovnej závierke pre podnikateľov účtujúcich v sústave
podvojného účtovníctva od 31. 12. 2014
Ministerstvo financií SR vydalo opatrenie z 24. 9. 2014 č. MF/18009/2014-74, ktorým sa mení
a dopĺňa opatrenie č. 4455/2003-92 a ktoré ustanovuje podrobnosti o usporiadaní, označovaní
a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených
z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva v znení neskorších predpisov.
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••

Zmeny v individuálnej účtovnej závierke mikro účtovných jednotiek od 31. 12. 2014
Ministerstvo financií SR vydalo opatrenie z 24. 9. 2014 č. MF/18008/2014-74, ktorým sa mení
a dopĺňa opatrenie č. MF/15464/2013-74 a ktoré ustanovuje podrobnosti o usporiadaní,
označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov
určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky.

••

Nový štandard pre vykazovanie výnosov by mohol ovplyvniť profil vykazovania
výnosov a zisku
V máji 2014 vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) nový štandard IFRS
15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi. Tento nový štandard opisuje jednotný komplexný model
účtovania výnosov vyplývajúcich zo zmlúv so zákazníkmi a nahrádza existujúce usmernenie
k vykazovaniu výnosov, ktoré sa v súčasnosti nachádza v niekoľkých štandardoch a súvisiacich
interpretáciách v rámci IFRS (IAS 18 Výnosy, IAS 11 Zákazková výroba, IFRIC 13, 15, 18
a SIC 31).

••

Kontrolný dotazník o súlade s IFRS, prezentácii a zverejneniach podľa IFRS 2014
Globálne IFRS oddelenie spoločnosti Deloitte vydalo aktualizované verzie kontrolného
dotazníka o súlade s IFRS, prezentácii a zverejneniach podľa IFRS (IFRS compliance,
presentation and disclosure checklist 2014) a kontrolného dotazníka o súlade s IAS 34 (IAS
34 compliance checklist) pre rok 2014.
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Iné:
••

Novela zákona o dani z príjmov vo vzťahu k transferovému oceňovaniu
Súčasťou novely ZDP schválenej v novembri 2014 Národnou radou SR je rozšírenie povinnosti
predkladať dokumentáciu k transferovému oceňovaniu i vo vzťahu k transakciám medzi
tuzemskými závislými osobami.

••

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
NR SR schválila novelu zákona o ERP, pričom najdôležitejšia zmena sa týka zavedenia
tzv. virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej „VRP“) a rozšírenia služieb, na ktoré sa vzťahuje
povinnosť používať ERP, resp. VRP.

••

Ako s kolkami na daňových a colných úradoch
Finančné riaditeľstvo SR vydalo 3. novembra 2014 tlačovú správu, ktorá spresňuje formy úhrady
správnych poplatkov na daňových a colných úradoch.

••

Európska komisia schválila nový Operačný program Kvalita životného prostredia
Dňa 30. októbra 2014 schválila Európska komisia finálnu verziu Operačného programu Kvalita
životného prostredia pre Slovenskú republiku na programové obdobie 2014 – 2020. Operačný
program s celkovou alokáciou vo výške až 4,308 miliardy EUR.

••

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

Novela zákona o dani z príjmov
V októbri bola Národnou radou SR v konečnej podobe
schválená novela ZDP, ktorá je v porovnaní s pôvodne
navrhovanými úpravami a po zapracovaní pozmeňujúcich
návrhov pozmenená. Vzhľadom na skutočnosť, že
významné zmeny v novele zákona sme analyzovali
v našom newslettri júl – august 2014, v aktuálnom
vydaní sa zameriame najmä na zmeny oproti pôvodne
navrhovanému zneniu.

vymedzeného majetku, ale je to všeobecné
ustanovenie vzťahujúce sa na využívanie
akéhokoľvek majetku na súkromné účely.
Reklamné predmety
•

Zmeny v schválenej novele zákona:
Majetok
•

Značne rozporuplná úprava, ktorá sa týkala
limitovania daňovej uznateľnosti odpisov
a iných súvisiacich nákladov na prevádzku,
opravy, údržbu (max. 80 %) majetku uvedeného
v prílohe využívaného aj na súkromné účely, bola
zmenená. Podľa pôvodného návrhu novely bola
daňová uznateľnosť nákladov na takýto majetok
podmienená preukázaním skutočnosti, že tento
majetok sa využíva výlučne na podnikateľské
účely, čo by bolo v praxi len ťažko realizovateľné
a administratívne zaťažujúce.
Nakoniec bolo toto ustanovenie prijaté v upravenej
podobe, v zmysle ktorej majú daňové subjekty
dve možnosti uplatnenia nákladov pri majetku
využívanom aj na súkromné účely, a to buď vo
forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, alebo
v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru
používania tohto majetku na zabezpečenie
zdaniteľného príjmu. Predmetné ustanovenie sa
už nevzťahuje len na súkromné využívanie presne
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Kým v pôvodnom znení novely boli z daňovo
uznateľných reklamných predmetov do 17 EUR
vylúčené všetky alkoholické a tabakové výrobky,
v schválenom znení novely pribudla možnosť
považovať víno ako reklamný predmet za daňovo
uznateľný náklad, pričom u daňovníka, u ktorého
nie je výroba vína hlavným predmetom činnosti,
si možno uznať náklady na víno ako reklamný
predmet v úhrnnej výške 5 % základu dane.

Daňové výdavky uznateľné až po zaplatení
•

Za daňové uznateľné výdavky až po zaplatení
sa budú podľa schválenej novely zákona o dani
z príjmov považovať:

»»

kompenzačné platby vyplácané podľa zákona
o regulácii v sieťových odvetviach,

»»

nájomné za prenájom hmotného
a nehmotného majetku platené fyzickej osobe,

»»

výdavky na marketingové a iné štúdie na
prieskum trhu u dlžníka, pričom u prijímateľa
sa tieto výnosy budú zdaňovať až po prijatí
– v prípade týchto nákladov v prijatej novele
zákona bola vypustená povinnosť zahŕňať
náklady do základu dane rovnomerne
počas 36 mesiacov, ostala len podmienka
zaplatenia,

Priame dane
»»

odplaty /provízie za sprostredkovanie –
v tomto prípade sa v prijatej novele zvýšil limit
pre daňovú uznateľnosť provízií z 10 % na
20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu,
pričom sa musí zároveň splniť aj podmienka
zaplatenia,

»»

výdavky/náklady vzťahujúce sa k úhrade
príjmov vyplácaných/poukazovaných
v prospech daňovníka nezmluvného štátu,

»»
»»

výdavky na poradenské a právne služby,

»»

výdavky na získanie noriem a certifikátov,
ktoré sa zahrnú do základu dane rovnomerne
počas doby ich platnosti, najviac však
počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom,
v ktorom boli zaplatené,
zmluvné pokuty, úroky z omeškania, sa
budú považovať za nedaňové náklady
bez ohľadu na ich úhradu (do konca roka
2014 sa považujú za daňový náklad, ak
sú zaplatené), pričom u prijímateľa budú
naďalej zdaniteľným výnosom, a to už pri
ich zaúčtovaní (v doteraz platnom znení boli
zdaniteľné až po ich prijatí).

Dodatočné uplatnenie nákladov na výskum
a vývoj
•

V súvislosti s dodatočnou možnosťou odpočítania
nákladov na výskum a vývoj od základu dane vo
výške 25 % bude daňová správa zverejňovať údaje
o firmách, ktoré si uplatňujú zvýšené odpočty
nákladov na výskum a vývoj.

•

Uvedeným postupom sa má dosiahnuť, aby sa
zamestnanecké benefity mohli zdaniť tak ako
peňažné plnenia, teda ako keby zamestnancovi
sumu nepeňažného plnenia zamestnávateľ vyplatil
v čistom, a aby zamestnanec nebol poskytnutím
nepeňažného plnenia negatívne ovplyvnený
na čistom príjme. V prípade, že sa pri výpočte
zdaniteľnej mzdy nepeňažný príjem uvedeným
spôsobom nenavyšuje, čistý nepeňažný príjem
zamestnanca je nižší, ako je cena poskytovaného
zamestnaneckého benefitu.

•

Novela v špeciálnej prílohe k zákonu stanovuje aj
spôsob výpočtu navýšenia nepeňažného plnenia
poskytnutého zamestnancovi.

Stanovenie výšky daňového bonusu
•

Poľnohospodárske produkty vlastnej výroby
oslobodené od dane
•

Medzi najvýraznejšie zmeny platné od 1. januára
2015, ktoré sa týkajú dane z príjmov fyzických osôb,
patria:
Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnávateľom
•

5

Za príjem zamestnanca sa považuje aj nepeňažné
plnenie, ako napr. rôzne typy poukážok, zájazdov,
firemné večierky, náklady na bývanie a pod.
poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom,
ktorý je platiteľom dane. Podľa schválenej novely,
ak zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi takéto
nepeňažné plnenie, má možnosť takéto plnenie
navýšiť o preddavok na daň a poistné príspevky
platené zamestnancom na sociálne a zdravotné
poistenie. Takýto navýšený príjem bude
potom predstavovať príjem zo závislej činnosti
zamestnanca a z tohto príjmu je zamestnávateľ
povinný zraziť a odviesť za zamestnanca poistné
príspevky na sociálne a zdravotné poistenie, ako
aj preddavky na daň.

Daňový bonus podľa § 33 sa v zmysle schválenej
novely bude zvyšovať k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom,
ako sa zvyšovala suma životného minima k 1. júlu
predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Tento
postup sa po prvýkrát použije za zdaňovacie
obdobie 2015. Doteraz sa suma daňového
bonusu zvyšovala od rovnakého dátumu, ako sa
zvyšujú sumy životného minima, teda od 1. júla.

Od 1. januára 2015 sa za oslobodené od dane
považuje aj nepeňažné plnenie poskytnuté
formou produktov vlastnej výroby od
zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti
je poľnohospodárska výroba, najviac však
v úhrnnej výške 200 EUR ročne od všetkých
zamestnávateľov. V prípade presiahnutia limitu
200 EUR sa do základu dane zahrnie len plnenie
nad túto sumu.

Peňažné a nepeňažné plnenie poskytnuté
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
•

Od 1. januára 2015 je peňažné a nepeňažné
plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo
zdravotníckemu pracovníkovi od farmaceutickej
spoločnosti zdaňované daňou vyberanou zrážkou,
okrem tých plnení, ktoré sú vyplácané za klinické
skúšanie. Táto daň sa neplatí v prípade, že za
príslušný kalendárny štvrťrok nepresiahne sumu
10 EUR.

•

Zákon bližšie upravuje aj spôsob zdaňovania
predmetných plnení s tým, že ak ide o:

»»

peňažné plnenia – bude ich zdaňovať
spoločnosť, ktorá ich vyplatila,

Priame dane
»»

nepeňažné plnenia – tieto bude zdaňovať
príjemca plnenia.

Platenie preddavkov na daň fyzickou osobu
•

Novou právnou úpravou sa mení platenie
preddavkov na daň daňovníkom s čiastkovými
základmi dane a mení sa aj definícia poslednej
známej daňovej povinnosti. Daňovník, ktorého
základ dane tvorí súčet čiastkových základov dane
z príjmov podľa § 5 (príjmy zo závislej činnosti) a § 6
(príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej
činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého
výkonu), neplatí preddavky na daň, ak čiastkový
základ dane z príjmov podľa § 5 tvorí viac ako 50 %
zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a 6.
Na tieto účely sa už teda neprihliada na čiastkové
základy dane podľa § 7 a § 8. Cieľom právnej
úpravy je, aby daňovník platil preddavky na daň len
z príjmov, ktoré majú charakter pravidelnej činnosti.

Judikatúra Ústavného súdu ČR
Z rozhodnutia Ústavného súdu ČR z 9. septembra
2014 (ÚS 4000/13)
Prinášame informáciu o ďalšom zo zaujímavých
rozhodnutí Ústavného súdu ČR v oblasti daňového práva.
Ústavný súd potvrdil, že správca dane pri dorubení dane
daňovému subjektu (občianskemu združeniu) postupoval
správne, ak považoval rozdiel vo vyššej hodnote
nehnuteľnosti nadobudnutej na základe zámennej zmluvy
za inú nehnuteľnosť za zdaniteľný príjem. Nestotožnil
sa s tvrdením daňového subjektu, ktorý zastával názor,
že ak získal na základe zámennej zmluvy majetok
vyššej hodnoty, považuje sa tento rozdiel za bezplatne
poskytnuté vyrovnanie a tento príjem má byť zaťažený
maximálne daňou z darovania. Ústavný súd vo svojom
rozhodnutí zaujal stanovisko, že ak je v zámennej zmluve
jasne preukázaná vôľa zameniť nehnuteľnosť, nie je
možné preukázať, že išlo o darovanie, pokiaľ majú tieto
nehnuteľnosti rozdielnu hodnotu.

Opatrenie Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky č. 296/2014 Z. z.
o sumách stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách ustanovuje nové sumy
stravného. Pre jednotlivé časové pásma sa sumy stravného
ustanovujú od 1. novembra 2014 takto:
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•

4,20 EUR pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

•

6,30 EUR pre časové pásmo nad 12 hodín až
18 hodín,

•

9,80 EUR pre časové pásmo nad 18 hodín.

Oznámenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky
č. MF/021619/2014-721 o určení
vzorov tlačív podľa zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov
v súvislosti s príjmami zo závislej
činnosti a Oznámenie Ministerstva
financií SR č. MF/021617/2014-721
o uverejnení vzorov odporúčaných
tlačív v súvislosti s príjmami zo
závislej činnosti podľa § 5 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov
Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív
v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov Ministerstvo financií Slovenskej republiky určuje
nové vzory tlačív za zdaňovacie obdobie roku 2014:
•

„Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov
zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým
zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné
alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie
obdobie, o zrazených preddavkoch na daň,
o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse“,

•

„Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov
fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie
obdobie“,

•

„Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %)
zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa
§ 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za
zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie
preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.“
– odporúčaný vzor tlačiva.

Valéria Mortaniková
vmortanikova@deloittece.com

Mariana Ježíková
mjezikova@deloitteCE.com

Nepriame dane

Usmernenie k zániku ručenia
za DPH v prípade úhrady DPH
ručiteľom na OÚD svojho
dodávateľa, ktorý je zverejnený
v zozname vedenom na portáli
Finančnej správy SR
Predmetom uverejneného usmernenia je riešenie zániku
ručenia za DPH v prípade, ak odberateľ neuhradil DPH
na osobný účet daňovníka (OÚD) svojho dodávateľa
zverejneného v zozname vedenom na portáli Finančnej
správy SR v lehote splatnosti, ale urobí tak dobrovoľne
neskôr. V zmysle usmernenia vzniká ručenie za DPH
odberateľovi za obdobie medzi lehotou na zaplatenie
DPH a dátumom, keď bola táto DPH odberateľom na
OÚD dodávateľa zaplatená (za predpokladu, že mu ešte
nebolo vydané rozhodnutie podľa § 69b zákona o DPH).
Z vyššie uvedeného takisto vyplýva, že samotné ručenie
za DPH odberateľovi nevznikne za predpokladu, že
DPH zaplatí na OÚD svojho dodávateľa v lehote na jej
zaplatenie.

Dokumenty a informácie
k osobitnej úprave Mini One Stop
Shop (MOSS)
V nadväznosti na aktuálnu novelu zákona o DPH
zverejnilo Finančné riaditeľstvo SR na svojej stránke
niekoľko materiálov k osobitnej úprave Mini One Stop
Shop (t. j. uplatňovanie DPH pre telekomunikačné služby,
služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania
a elektronické služby) v slovenskom aj anglickom jazyku.
V prípade predmetnej úpravy sa od 1. januára
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2015 mení miesto dodania elektronických služieb,
telekomunikačných služieb a služieb rozhlasového
a televízneho vysielania, ktoré nezdaniteľným osobám
poskytujú poskytovatelia usadení, ako aj neusadení na
území EÚ. Využívanie tejto úpravy je dobrovoľné, pričom
jej hlavným cieľom je zbavenie sa administratívnej záťaže
v podobe povinnosti registrácie poskytovateľa v každej
členskej krajine spotreby.
Na internetovej stránke finančnej správy boli zverejnené
okrem iného aj tieto dokumenty k MOSS:
•

Metodický pokyn k osobitnej úprave Mini One
Stop Shop – schéma EÚ – súčasťou metodického
pokynu sú aj praktické príklady pre lepšie
pochopenie osobitnej úpravy MOSS,

•

Vysvetlivky k zmenám DPH EÚ, pokiaľ ide o miesto
poskytovania telekomunikačných služieb,
služieb rozhlasového a televízneho vysielania
a elektronických služieb, ktoré nadobudnú
účinnosť v roku 2015,

•

Informácie pre podniky, ktoré sa prihlásili
k zjednodušenému režimu jednotného
kontaktného miesta (MOSS),

•

Príručka k zjednodušenému režimu jednotného
kontaktného miesta pre DPH.

Rozhodnutia Súdneho dvora
Európskej únie v oblasti DPH
C-605/12 Welmory – vznik stálej prevádzkarne na
účely DPH
Cyperská spoločnosť Welmory, ktorá organizuje dražby
v rámci internetového obchodu, uzavrela s poľskou

Nepriame dane
spoločnosťou zmluvu o spolupráci spočívajúcu
v poskytnutí internetovej stránky na prevádzkovanie
dražieb a súvisiacich služieb (prenájom serverov
a prezentácia produktov ponúkaných na dražbe). Poľská
spoločnosť sa zaviazala najmä k predaju tovaru na tejto
stránke.
Postup predaja funguje nasledovne – zákazník si najprv
v internetovom obchode kúpi od cyperskej spoločnosti
určitý počet „bids“. Tieto „bids“ následne dávajú
zákazníkom právo zúčastniť sa na predaji tovaru, ktorý
ponúka na dražbe poľská spoločnosť na tej istej stránke.
Poľská spoločnosť vystavila štyri faktúry cyperskej
spoločnosti týkajúce sa poskytovania služieb – za
reklamu, služby, poskytovanie informácií a za spracovanie
údajov – pričom na nich neuviedla DPH z dôvodu, že ju
má zaplatiť príjemca služieb. Poľský daňový úrad zastával
názor, že ide o poskytnutie služieb stálej prevádzkarni
cyperskej spoločnosti na poľskom území, a teda
predmetné služby by mali podliehať DPH v Poľsku.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, za akých podmienok platí, že
cyperská spoločnosť, ktorá využíva služby poskytované
poľskou spoločnosťou, má v Poľsku stálu prevádzkareň
na účely DPH. Je dôležité upozorniť na to, že SD EÚ
sa zaoberal výlučne službami, ktoré poľská spoločnosť
poskytuje cyperskej spoločnosti, a nie miestom zdanenia
„bids“ alebo určenia základu dane v prípade tovaru,
ktorý predala poľská spoločnosť na dražbe.
SD EÚ konštatoval, že na to, aby vznikla cyperskej
spoločnosti stála prevádzkareň na účely DPH v Poľsku,
musí mať táto cyperská spoločnosť jednak štruktúru
vyznačujúcu sa dostatočným miestom stálosti a jednak
táto štruktúra musí byť z hľadiska ľudských a technických
zdrojov schopná umožniť jej prijímať v Poľsku služby,
ktoré jej poskytuje poľská spoločnosť, a využívať tieto
služby na účely vlastnej ekonomickej činnosti, ktorou
je správa systému elektronickej dražby, ako aj vydávanie
a predaj „bids“.
V tejto súvislosti poľská spoločnosť uviedla, že
infraštruktúra, ktorú dáva k dispozícii cyperskej
spoločnosti, neumožňuje cyperskej spoločnosti prijímať
a využívať na účely svojej činnosti služby, ktoré jej
poskytuje táto poľská spoločnosť. Podľa nej sa ľudské
a technické prostriedky na účely ekonomickej činnosti
vykonávanej cyperskou spoločnosťou, ako sú informatické
servery, softvér, informatický servis, resp. systém
uzatvárania zmlúv, nachádzajú mimo poľského územia.
SD EÚ rozhodol, že zdaniteľná osoba so sídlom
v členskom štáte, ktorá využíva služby poskytované
inou zdaniteľnou osobou v inom členskom štáte,
má v tomto inom členskom štáte stálu prevádzkareň
na účely DPH na účely určenia miesta zdanenia
týchto služieb, pokiaľ sa táto prevádzkareň vyznačuje
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dostatočným stupňom stálosti a vhodnou štruktúrou
z hľadiska ľudských a technických prostriedkov, ktoré
jej umožňujú prijímať poskytované služby a využívať ich
na účely svojej ekonomickej činnosti, čo prislúcha overiť
vnútroštátnemu súdu.
C-446/13 Fonderie – určenie miesta dodania
tovaru v prípade dokončovacích prác
Talianska spoločnosť Fonderie vyrobila v Taliansku
kovové súčiastky a predala ich spoločnosti Atral so
sídlom vo Francúzsku. Pred ich dodaním spoločnosť
Fonderie odoslala vo vlastnom mene súčiastky inej
francúzskej spoločnosti Saunier Plumaz, aby na nich
vykonala dokončovacie práce, a následne ich odoslala
priamo konečnému nadobúdateľovi – spoločnosti Atral.
Fakturácia prebehla nasledovne – faktúra od spoločnosti
Fonderie pre Altral obsahovala aj cenu dokončovacích
prác, faktúra za dokončovacie práce od spoločnosti
Saunier Plumaz pre Fonderie obsahovala cenu týchto
prác vrátane DPH. Fonderie požiadala francúzsku
daňovú správu o vrátenie DPH z týchto dokončovacích
prác, pričom táto žiadosť bola zamietnutá z dôvodu, že
miesto dodania tovarov sa nachádzalo vo Francúzsku.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či dodanie tovaru
zákazníkovi v inom členskom štáte po tom, čo bol tento
tovar v mene dodávateľa spracovaný v inej spoločnosti
v krajine konečného zákazníka, je dodávkou medzi
krajinou predávajúceho a krajinou konečného zákazníka
alebo dodávkou v rámci krajiny konečného zákazníka.
SD EÚ konštatoval, že tovar, ktorý bol predmetom zmluvy
medzi Fonderie a Atralom, bol už dokončený tovar
a tento dokončený tovar sa už v čase zaslania nachádzal
v členskom štáte nadobúdateľa – vo Francúzsku.
SD EÚ dvor taktiež konštatoval, že keď dodávateľ Fonderie
zasiela tovar poskytovateľovi služieb poverenému
dokončovacími prácami, neprevádza na nadobúdateľa
právo nakladať s týmto tovarom ako vlastník, keďže
takéto zaslanie má za cieľ uviesť predmetný tovar do
súladu so zmluvnými povinnosťami dodávateľa, aby sa
mohla realizovať dodávka nadobúdateľovi.
SD EÚ rozhodol, že miesto dodania tovaru predávaného
spoločnosťou so sídlom v jednom členskom štáte
nadobúdateľovi so sídlom v inom členskom štáte, na
ktorom predávajúci nechal vykonať dokončovacie práce
poskytovateľom služieb v tomto druhom členskom štáte,
treba považovať za nachádzajúce sa v členskom štáte,
v ktorom má sídlo nadobúdateľ.
Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Právne

Novela Obchodného zákonníka
V októbri schválila Národná rada SR novelu
Obchodného zákonníka, ktorá prináša zmeny najmä
v spoločnostiach s ručením obmedzeným. Novela
okrem iného mení výšku minimálneho základného
imania, ako aj výšku vkladu do spoločnosti. Podľa
novely bude možné založiť spoločnosť s ručením
obmedzeným so základným imaním vo výške 1 euro.
Zároveň sa pre spoločnosti s ručením obmedzeným,
ktorých výška základného imania je nižšiae ako
25 000 EUR, zavádza povinnosť uvádzať na všetkých
korporátnych dokumentoch výšku a rozsah splatenia
základného imania.
V prípade spoločnosti povinnej uvádzať základné
imanie (t. j. spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej
výška základného imania je nižšia ako 25 000 EUR)
novela ustanovuje viaceré špecifické podmienky
a obmedzenia:
•

takáto spoločnosť môže mať najviac
5 spoločníkov,

•

základné imanie takejto spoločnosti musí byť
splatené v celom rozsahu pred zápisom do
obchodného registra,

•

takáto spoločnosť bude povinná vytvárať
a dopĺňať rezervný fond najviac do výšky
2 500 EUR (10 % z hodnoty základného imania,
ktorá je na tieto účely 25 000 EUR bez ohľadu na
výšku základného imania spoločnosti), čo sa bude
týkať aj už existujúcich spoločností,

•
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spoločnosti so základným imaním nižším ako

5 000 EUR budú môcť vyplácať podiely na zisku
najviac do ¾ čistého zisku.
Novela ďalej zavádza register osôb, ktoré na základe
rozhodnutia súdu nebudú môcť vykonávať funkciu
v štatutárnom alebo dozornom orgáne spoločnosti,
ako aj funkciu vedúceho organizačnej zložky (tzv.
vylúčený zástupca). Register vylúčených zástupcov
bude viesť Okresný súd Žilina, avšak tento nebude
verejne prístupný. Slúžiť bude len registrovým súdom
na overenie, či je osobe zakázané vykonávať funkciu
v štatutárnom/dozornom orgáne spoločnosti.
V prípade, že existujúci zástupca spoločnosti sa stane
vylúčeným zástupcom a napriek tomu bude aj naďalej
konať v mene spoločnosti, bude veriteľovi osobne
ručiť za uspokojenie jeho nárokov, ak ich neuspokojí
spoločnosť, v mene ktorej vylúčený zástupca koná.
V súvislosti so zmluvou uzavretou medzi spriaznenými
osobami, keď spoločnosť nadobúda majetok za
protihodnotu vo výške aspoň 10 % základného imania
(§ 59a Obchodného zákonníka), novela ustanovuje
povinnosť vrátiť plnenie v prípade, že takáto zmluva
nenadobudla účinnosť (t. j. nebol vypracovaný znalecký
posudok na predmet zmluvy alebo tento nebol spolu so
zmluvou uložený do zbierky listín). V prípade spoločnosti
s hodnotou základného imania nižšou ako 5 000 EUR
sa hodnota 10 % základného imania počíta zo sumy
5 000 EUR (každý obchod s hodnotou nad 500 EUR).
Ďalším inštitútom, ktorý novela zavádza, je „spoločnosť
v kríze“. Ide o takú spoločnosť, ktorá je v úpadku
alebo ktorej hrozí úpadok. Spoločnosti hrozí úpadok
v prípade, že pomer jej vlastného imania a záväzkov je

Právne
menej ako 8:100. V tomto prípade novela ustanovuje
zákaz vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje,
ako aj osobitné povinnosti štatutárneho orgánu,
napríklad zvolať najvyšší orgán spoločnosti a vypracovať
návrh primeraných opatrení.
Čo sa týka vzdania sa funkcie v štatutárnom alebo
dozornom orgáne spoločnosti, novela ustanovuje
podmienku písomného vzdania sa funkcie s úradne
osvedčeným podpisom v prípade, že k vzdaniu
sa funkcie nedôjde na zasadnutí orgánu, ktorý je
oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena.
Navrhovaná účinnosť novely zákona je 1. januára 2015,
novela však bola v súčasnosti vrátená prezidentom SR
NRSR s odporúčaním novelu zákona neschváliť ako celok.

Zákon o niektorých opatreniach
súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti
Národná rada SR prijala v októbri zákon
o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti, ktorého účelom je ochrana
osôb oznamujúcich protispoločenskú činnosť pred
postihom v pracovnoprávnych vzťahoch. Ochrana sa
oznamovateľovi poskytuje na žiadosť, ktorú možno
podať zároveň s oznámením závažnej protispoločenskej
činnosti alebo počas trestného konania/konania
o správnom delikte.
Podľa zákona sa závažnou protispoločenskou činnosťou
rozumie protiprávne konanie, ktoré je:
•

správnym deliktom s hornou hranicou pokuty
najmenej 50 000 EUR,

•

trestným činom s hornou hranicou trestu odňatia
slobody vyššou ako 3 roky,

•

niektorým z trestných činov poškodzovania
finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
machinácie pri verejnom obstarávaní, trestným
činom verejných činiteľov alebo niektorý
z trestných činov korupcie.

Voči osobe, ktorej sa poskytuje ochrana, zamestnávateľ
môže urobiť úkon/rozhodnutie v pracovnoprávnom
vzťahu len s jej súhlasom alebo s predchádzajúcim
súhlasom inšpektorátu práce. Ak sa osoba, ktorej
sa poskytuje ochrana, domnieva, že v súvislosti
s podaným podnetom urobil zamestnávateľ voči nej
pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí (výpoveď,
okamžité skončenie pracovného pomeru), môže táto
osoba požiadať inšpektorát práce o pozastavenie
účinnosti tohto úkonu. Toto právo zanikne, ak sa
neuplatní do 7 dní, odkedy sa dotknutá osoba
o pracovnoprávnom úkone dozvedela. Pozastavenie
účinnosti pracovnoprávneho úkonu trvá 14 dní,
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počas ktorých má dotknutá osoba možnosť domáhať
sa svojich práv na príslušnom súde. Ochrana zaniká
skončením pracovnoprávneho vzťahu, skončením
trestného konania/konania o správnom delikte, ak sa
oznamovateľ ochrany vzdal alebo bol odsúdený za krivé
obvinenie v súvislosti s podaním oznámenia, alebo ak
oznámenie nebolo podané v dobrej viere.
Zákon zároveň ustanovuje povinnosť zaviesť vnútorný
systém vybavovania podnetov pre zamestnávateľa,
ktorý má viac ako 50 zamestnancov. Takýto
zamestnávateľ bude povinný určiť osobitnú organizačnú
zložku alebo osobu, ktorá bude prijímať a preverovať
podnety. Zodpovedná osoba musí byť v priamej
podriadenosti štatutárneho orgánu zamestnávateľa,
viazaná len jeho pokynmi. Informácie o zodpovednej
osobe a spôsobe podávania podnetov musia byť
prístupné bežne dostupným spôsobom 24 hodín
denne. Zamestnávateľ bude zároveň povinný vydať
vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti podávania
podnetov a ich preverovania.
Zákon ustanovuje sankcie za porušenie povinnosti
zamestnávateľa v súvislosti s vnútorným systémom
vybavovania podnetov maximálne do výšky 20 000 EUR.
Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015, pričom
novela zákona bola v súčasnosti už podpísaná
prezidentom SR.

Nariadenie vlády, ktorým sa
ustanovuje suma minimálnej mzdy
na rok 2015
Nariadenie ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok
2015 vo výške:
•

380 EUR za mesiac pre zamestnancov
odmeňovaných mesačnou mzdou,

•

2,184 EUR za každú hodinu odpracovanú
zamestnancom.

Nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

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

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloittece.com

Účtovníctvo

Novela zákona o účtovníctve
Jedna zo zmien, ktorú táto novela prináša, sa týka povinného začlenenia účtovných jednotiek do troch veľkostných
skupín. Podľa §2 zákona o účtovníctve sa budú účtovné jednotky povinne členiť do týchto veľkostných skupín:
•

mikro účtovné jednotky,

•

malé účtovné jednotky,

•

veľké účtovné jednotky.

Parametrom pre zaradenie do príslušnej veľkostnej skupiny bude splnenie aspoň dvoch podmienok týkajúcich
sa celkovej sumy majetku, čistého obratu a priemerného počtu zamestnancov počas účtovného obdobia, čo je
znázornené v tabuľke:

Veľkostná skupina

Celková suma majetku
(netto) v EUR

Čistý obrat
v EUR

Priemerný prepočítaný
počet zamestnancov
počas účtovného
obdobia

Mikro účtovná jednotka

≤ 350 000

≤ 700 000

≤ 10

Malá účtovná jednotka

≤ 4 000 000

≤ 8 000 000

≤ 50

Veľká účtovná jednotka

> 4 000 000

> 8 000 000

> 50

Účtovná jednotka sa zatriedi do veľkostnej skupiny na základe splnenia podmienok ku dňu, ku ktorému zostavuje
účtovnú závierku za príslušné účtovné obdobie („ÚO“), pričom posudzuje splnenie podmienok aj za bezprostredne
predchádzajúce ÚO. Účtovná jednotka je povinná zmeniť zaradenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho
ÚO po dvoch bezprostredne po sebe idúcich ÚO, v ktorých presiahne alebo prestane spĺňať podmienky pre
danú veľkostnú skupinu. Účtovná jednotka, ktorej ÚO je kalendárny rok, posudzuje splnenie podmienok prvýkrát
k 31. 12. 2014. Účtovná jednotka, ktorej ÚO je hospodársky rok, prvýkrát posúdi splnenie podmienok ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka v priebehu roku 2015.
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Ďalšia pomerne významná zmena sa týka vzoru
oznámenia o dátume schválenia riadnej, resp.
mimoriadnej účtovnej závierky. Ak účtovná jednotka
nemá účtovnú závierku schválenú v zákonom
stanovenej lehote na jej zostavenie, ukladá neschválenú
účtovnú závierku a okrem toho aj oznámenie o dátume
schválenia účtovnej závierky najneskôr do 5 pracovných
dní od jej schválenia. Vzor oznámenia o dátume
schválenia účtovnej závierky bude ustanovený
Ministerstvom financií Slovenskej republiky opatrením,
ktoré bude vydané v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky.

Podrobnosti o zmenách
v individuálnej účtovnej závierke
podnikateľov účtujúcich v sústave
podvojného účtovníctva

so spriaznenými osobami, sa vypúšťajú slová
„neuzavretých na základe obvyklých obchodných
podmienok“, čím dôjde k povinnosti vykazovať
všetky transakcie so spriaznenými osobami.
Podľa tohto opatrenia budú účtovné jednotky prvýkrát
postupovať pri zostavovaní riadnej individuálnej
účtovnej závierky za účtovné obdobie k 31. 12. 2014
v prípade, že ich účtovným obdobím je kalendárny
rok, alebo ak zostavujú mimoriadnu individuálnu
účtovnú závierku k 31. 12. 2014. Účtovné jednotky
s hospodárskym rokom použijú toto opatrenie prvýkrát
pri zostavovaní účtovnej závierky za kalendárny rok
končiaci v priebehu roka 2015.
Vzor výkazov účtovnej závierky pre podnikateľov
účtujúcich v podvojnom účtovníctve:

Účelom opatrenia je:
•

vypustenie a prečíslovanie niektorých odsekov
opatrenia,

•

zmena v označení poznámok pre riadnu účtovnú
závierku a priebežnú účtovnú závierku, ako aj
zmena v uvádzaní (IČO, DIČ účtovnej jednotky),
resp. neuvádzaní niektorých údajov (označenie
veľkosti účtovnej jednotky),

•

vymedzenie pojmov pre:
ɻɻ materskú účtovnú jednotku
ɻɻ dcérsku účtovnú jednotku
ɻɻ skupinu
ɻɻ prepojené účtovné jednotky

Vzor UZ podnikateľov
vpodvojnom účtovníctve

Zmena výkazov účtovnej závierky
pre mikro účtovné jednotky
Účelom opatrenia je vypustenie a prečíslovanie
niektorých riadkov súvahy a výkazu ziskov a strát, ako aj
uverejnenie vzoru výkazov účtovnej závierky pre mikro
účtovné jednotky.
Opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní riadnej
a mimoriadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2014.
Vzor výkazov účtovnej závierky pre mikro účtovné
jednotky:

ɻɻ podielovú účasť
ɻɻ pridruženú účtovnú jednotku
•

•

•

detailný postup preradenia konečných
zostatkov súvahových účtov do jednotlivých
stĺpcov a riadkov pri zostavovaní súvahy riadnej
a mimoriadnej individuálnej závierky,
detailný postup preradenia konečných stavov
výsledkových účtov do jednotlivých stĺpcov
a riadkov pri zostavovaní výkazu ziskov a strát
riadnej a mimoriadnej individuálnej závierky,
nahradenie terminológie:
ɻɻ „mimoriadne výnosy“ sa nahrádzajú
„výnosmi, ktoré majú výnimočný rozsah
alebo výskyt“,
ɻɻ „mimoriadne náklady“ sa nahrádzajú
„nákladmi, ktoré majú výnimočný rozsah
alebo výskyt“,

•
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v poznámkach v časti N. písm. a), v ktorej sa
uvádzajú informácie o ekonomických vzťahoch

Vzor výkazov UZ
pre mikro účtovné jednotky

Nový štandard pre vykazovanie
výnosov by mohol ovplyvniť profil
vykazovania výnosov a zisku
Nový štandard IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi
(„nový štandard“ alebo „IFRS 15“) je účinný pre
účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2017 alebo
neskôr s možnosťou skoršieho uplatnenia. Tento
štandard ešte nebol prijatý Európskou úniou. Hoci
štandard nadobudne účinnosť až o niekoľko rokov,
niektoré účtovné jednotky využijú celé medziobdobie
do prechodu na nové požiadavky. Niektoré účtovné
jednotky budú možno musieť zmeniť systémy a procesy
a súčasne prevádzkovať dva rôzne systémy, aby splnili
požiadavky prechodu na nový štandard. Preto by
sa malo čo najskôr prehodnotiť účtovanie zmlúv so
zákazníkmi a rozhodnúť, či sú potrebné účtovné zmeny.

Účtovníctvo
V tomto článku sa zameriavame na vybrané hlavné
dopady nového štandardu, ktoré by sa mali týkať najmä
účtovných jednotiek. Očakáva sa, že najviac sa tento
štandard dotkne odvetvia telekomunikácií, vývoja
softvéru, nehnuteľností a iných odvetví, v ktorých sa
uzatvárajú dlhodobé zmluvy. Profil vykazovania výnosov
a zisku sa však zmení aj v prípade účtovných jednotiek
z iných sektorov, pretože nový štandard obsahuje
podrobnejšie informácie a je viac normatívny ako
existujúce usmernenia a prináša nové problémy.
Základným princípom nového štandardu je, že účtovná
jednotka vykazuje výnosy s cieľom zobraziť prevod
tovarov alebo služieb v sume, na ktorú bude mať
účtovná jednotka podľa očakávaní nárok výmenou za
tieto tovary alebo služby.
Aké môžu byť hlavné dopady nového štandardu?
Nižšie uvádzame vybrané hlavné dopady nového
štandardu, ktoré sa budú týkať mnohých účtovných
jednotiek. Keďže v tejto oblasti existuje veľa iných
zložitých problémov, k tejto téme sa určite čoskoro
vrátime.
1.

Nejde len o problematiku finančného výkazníctva,
ale aj o prípravu trhu a analytikov na dopad nového
štandardu. Účtovné jednotky budú musieť zvážiť aj
širšie dôsledky, ako napr.:
•

zmeny kľúčových ukazovateľov výkonnosti
a ďalších kľúčových matíc,

•

zmeny v profilovaní daňových platieb,

•

existenciu ziskov na rozdelenie,

•

v prípade mzdových plánov a plánov odmien
dopad na načasovanie splnenia cieľov a na
pravdepodobnosť ich splnenia,

•

potenciálne nedodržanie úverových finančných
ukazovateľov.
Existujúce účtovné procesy si môžu
vyžadovať zmeny, aby vyhovovali
požiadavkám nového štandardu

Ako sa popisuje nižšie, IFRS 15 zavádza nové
požiadavky, aby sa zabezpečil viac koncepčný prístup.
Zložitosť uplatňovania tohto prístupu a prípravy
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3.

Nový štandard nemá vplyv na všetky typy
výnosov

V IFRS 15 sa len uvádza, ako účtovať výnosy vyplývajúce
zo zmlúv so zákazníkmi. Okrem toho sú niektoré zmluvy
so zákazníkmi vylúčené z rozsahu pôsobnosti nového
štandardu, pretože sú predmetom iných štandardov
(výnosové úroky a výnosy z dividend, ktoré doteraz
spadali do rozsahu pôsobnosti predchádzajúceho
štandardu o výnosoch (IAS 18), sa teraz zahrnú do
rozsahu pôsobnosti štandardu o finančných nástrojoch,
ale neočakáva sa, že táto zmena bude mať vplyv na
účtovanie týchto druhov príjmov).
4.

Odlišný prístup k posúdeniu, či by sa výnosy
mali vykazovať v určitom čase alebo
v priebehu času

Nový štandard môže výrazne ovplyvniť
načasovanie vykazovania výnosov a zisku

Kým predchádzajúce štandardy IFRS nechávali značný
priestor pre úsudok pri navrhovaní a uplatňovaní zásad
a postupov vykazovania výnosov, IFRS 15 je v mnohých
smeroch viac normatívny. Použitie týchto nových
pravidiel môže viesť k významným zmenám v profile
výnosov a v niektorých prípadoch aj vo vykazovaní
nákladov.

2.

podrobnejšieho zverejnenia údajov podľa nového
štandardu si môže vyžadovať zmeny v existujúcich
účtovných systémoch a v niektorých prípadoch
môžu účtovné jednotky usúdiť, že by mali vyvinúť
nové systémové procesy. Účtovné jednotky by
mali zabezpečiť dostatok času na vypracovanie
a implementáciu akýchkoľvek nevyhnutných zmien
procesov.

IFRS 15 zavádza nový prístup k stanoveniu, či by
sa výnosy mali vykazovať v priebehu času alebo
v určitom čase. Uvádzame tri situácie, kedy sa výnosy
budú vykazovať v priebehu času – vo všeobecnosti
k takémuto vykazovaniu dochádza, keď:
•

zákazník prijíma a požíva výhody plnenia
poskytnutého predajcom podľa toho, aké plnenie
predajca poskytuje,

•

predajca vytvára aktívum vo forme „nedokončená
výroba“, ktoré je kontrolované zákazníkom,

•

predajca vytvára aktívum vo forme „nedokončená
výroba“, ktoré sa nemôže ponúknuť inému
zákazníkovi, v dôsledku čoho má zákazník
povinnosť zaplatiť danej účtovnej jednotke za
doterajšiu prácu.

Ak sa má výnos vykázať v priebehu času, mala by sa
použiť metóda, ktorá najlepšie odzrkadľuje schému
prevodu tovarov alebo služieb zákazníkovi.
Pokiaľ daná transakcia nezapadá ani do jedného
z týchto troch scenárov, výnos sa vykáže v momente,
keď sa kontrola prevedie na zákazníka.
Tieto nové požiadavky môžu mať významný vplyv
napríklad na výrobcov automobilových súčiastok alebo
výrobcov spotrebiteľských produktov. V prípade, že sa
spotrebiteľské produkty vyrábajú na základe zmluvy,
môžu mať tieto nové požiadavky významný vplyv na
načasovanie vykazovania výnosov, ak sa vyrábané

Účtovníctvo
produkty nemôžu ponúknuť inému zákazníkovi a ak
má výrobca nárok na úhradu za doterajšiu prácu. Prvá
situácia môže napríklad nastať v prípade, že sa produkt
„vlastnej značky“ vyrába pre konkrétny supermarket,
a preto ho nemožno jednoducho ponúknuť inému
zákazníkovi. Potrebná bude dôkladná analýza,
keďže relatívne malé rozdiely medzi inak podobnými
zmluvami by mohli mať zásadný vplyv na načasovanie
vykazovania výnosov a v dôsledku týchto rozdielov
by sa od týchto účtovných jednotiek mohlo napríklad
vyžadovať, aby výnosy vykazovali v priebehu času
napriek tomu, že ich predtým vykazovali v určitom čase.
Často bude obzvlášť dôležité zamerať sa na zmluvné
podmienky, ktoré zákazníkovi umožnia zmluvu zrušiť,
obmedziť alebo zásadne pozmeniť, ako aj na to, či
v takýchto prípadoch bude mať predajca nárok na
primeranú kompenzáciu za doterajšiu prácu.
5.

Vykazovanie variabilných alebo neistých
výnosov

Niektoré zmluvy môžu obsahovať významné variabilné
zložky, ako napr. množstevné zľavy, kredity a stimuly.
Na variabilné protiplnenie sa vzťahujú nové špecifické
požiadavky, podľa ktorých sa toto protiplnenie zahrnie do
transakčnej ceny len vtedy, ak je vysoko pravdepodobné,
že v budúcnosti nedôjde k významnému zrušeniu
vykázaných výnosov v dôsledku následnej úpravy
odhadu. Prístup k variabilnému a podmienenému
protiplneniu sa líši od prístupu, ktorý sa predtým
uplatňoval v štandardoch IFRS, a určité situácie si budú
vyžadovať významnú mieru úsudku pri odhadovaní
výšky protiplnenia, ktorá by sa mala zobrať do úvahy.
V dôsledku toho sa v prípade niektorých účtovných
jednotiek môže zmeniť profil vykazovania výnosov.
6.

Účtovanie záruk

V novom štandarde sa rozlišuje záruka poskytujúca
uistenie, že daný produkt spĺňa dohodnuté špecifikácie
(účtuje sa ako rezerva na náklady), a záruka poskytujúca
dodatočnú službu (pri ktorej sa výnosy časovo
rozlišujú). Na to, aby sa určil typ záruky, treba zohľadniť
jednotlivé faktory, napr. či záruka vyplýva zo zákona,
dĺžka záručnej doby a charakter úloh, ktoré sa účtovná
jednotka zaväzuje vykonať.
Ak si zákazník môže vybrať, či si záruku kúpi ako
„službu navyše“, táto záruka sa vždy bude posudzovať
ako samostatná služba. Ak sa zistí, že záruka zahŕňa
oba elementy (uistenie a službu), transakčná cena sa
priradí k príslušnému produktu a službe (ak to nie je
možné, celá záruka sa posudzuje ako služba).
V maloobchodnom, veľkoobchodnom a distribučnom
sektore je bežné, že záruky zahŕňajú obe zložky. Záruka
môže napríklad garantovať kvalitu produktu a zároveň
poskytovať bezplatný plán údržby počas dvoch rokov.
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V prípade, že záruka obsahuje obe zložky, určenie
primeraného priradenia transakčnej ceny si bude
vyžadovať úsudok, čo môže viesť k tomu, že záruky sa
budú účtovať inak ako v súčasnosti.
7.

Priradenie výnosov k odlišným tovarom
a službám

Vzhľadom na nedostatočné špecifické usmernenia
v štandardoch IFRS existoval v minulosti väčší priestor pre
úsudok pri identifikovaní tovarov a služieb v rámci zmluvy
a následnom priradení výnosov k takýmto tovarom
a službám. V dôsledku podrobnejšieho usmernenia v IFRS
15 budú musieť účtovné jednotky upraviť svoje súčasné
účtovné zásady. Nový štandard požaduje, aby boli
výnosy zo zmluvy priradené ku každému konkrétnemu
tovaru alebo poskytnutej službe za relatívne samostatnú
predajnú cenu, aj keď je za obmedzených okolností
povolené použiť „reziduálny“ prístup.
Toto môže výrazne zmeniť profil vykazovania výnosov
v prípade určitých účtovných jednotiek, ktoré ponúkajú
zákazníkom napr. „bezplatné“ obdobie údržby
v rámci transakcie. Pokiaľ majú účtovné jednotky
veľké množstvo zákazníkov, ktorým ponúkajú rôzne
podmienky, môže dôjsť k viacerým významným
praktickým problémom, ktoré bude treba vyriešiť, aby
bolo možné zabezpečiť nastavenie systémov schopných
zohľadniť nové požiadavky.
8.

Vykazovanie nevyužitých služieb
(napr. zákaznícke vernostné programy)

Mnoho maloobchodných predajcov ponúka
zákazníkom tovary alebo služby na základe
nerefundovateľnej platby vopred (darčekové karty,
darčekové poukazy, vklady v rámci postupnej úhrady
vybraného tovaru – tzv. layaway sales). Zákazníci
v týchto situáciách nie vždy uplatňujú všetky svoje
zmluvné práva. Tieto neuplatnené práva sa často
označujú ako nevyužité služby (breakage). Štandardy
IFRS obsahovali najprv len obmedzené pokyny ohľadne
účtovania o týchto neuplatnených právach, a to len
v kontexte zákazníckych vernostných programov.
Preto sa v súčasnosti uplatňuje niekoľko postupov
na účtovanie nevyužitých služieb. IFRS 15 obsahuje
konkrétne usmernenie týkajúce sa nevyužitých služieb,
ktoré možno aplikovať na všetky výnosové transakcie so
zákazníkmi. Ak účtovná jednotka predpokladá, že bude
mať z nevyužitých služieb úžitok, očakávaná hodnota
nevyužitých služieb by sa mala vykazovať reálne
vo vzťahu k spôsobu vykonávaných práv zo strany
zákazníka (napr. porovnaním doposiaľ poskytnutých
tovarov alebo služieb s tými, ktoré by sa mali poskytnúť
celkom). Ináč by účtovná jednotka mala vykázať
akúkoľvek hodnotu nevyužitých služieb ako výnos
v prípade, keď je nepravdepodobné, že zákazník uplatní
zvyšok svojich práv. Účtovné jednotky budú musieť

Účtovníctvo
zvážiť, či bude potrebné upraviť ich súčasné postupy
v oblasti účtovníctva, aby splnili požiadavky IFRS 15.
9.

Dopad dodacích podmienok na
načasovanie vykazovania výnosov

Podľa IAS 18 je načasovanie výnosov z predaja tovarov
založené najmä na prevode rizík a úžitkov. IFRS 15 sa
miesto toho zameriava na to, kedy sa kontrola nad
týmto tovarom prevedie na zákazníka. Takýto rozdielny
prístup môže u niektorých účtovných jednotiek spôsobiť
zmenu načasovania vykazovania výnosov. Niektoré
účtovné jednotky môžu napr. dodávať tovary a služby
tak, že k prevodu vlastníckeho práva na zákazníka
dochádza v momente odovzdania na prepravu, ale
v závislosti od obchodnej praxe môžu zákazníkom
poskytnúť náhradu za stratu alebo poškodenie počas
prepravy (formou finančnej náhrady alebo výmenou
tovaru). V minulosti sa mohli výnosy vykazovať len
v momente doručenia na základe toho, že pretrváva
určité vystavenie riziku a úžitkom do tohto momentu.
Podľa IFRS 15 musia účtovné jednotky posúdiť, či je
kontrola prevedená na zákazníka v momente odoslania
tovaru alebo v momente doručenia. V dôsledku toho sa
môžu výnosy vykázať k rôznemu dátumu. Ak sa tovar
vykazuje v momente odoslania tovaru, bude potrebné
priradiť časť transakčnej ceny ku konkrétnej službe
zahŕňajúcej „odoslanie tovaru a krytie rizika“, pričom
daná zložka výnosov sa vykáže v momente, keď je
služba poskytnutá.
10. Priradenie výnosov k možnostiam
zákazníkov nakúpiť ďalší tovar a služby so
zľavou
Niektoré zmluvy obsahujú právo zákazníka kúpiť
ďalší tovar a služby so zľavou. V tomto prípade musí
účtovná jednotka priradiť časť transakčnej ceny k danej
alternatíve a výnos vykázať v momente, keď sa kontrola
nad súvisiacim tovarom, resp. službami prevedie na
zákazníka, alebo keď táto možnosť vyprší.
11. Dopad nového štandardu na vykázanie
platieb v prospech zákazníkov (napr.
zavádzacie poplatky)
V maloobchodnom sektore alebo v sektore
spotrebného tovaru dodávatelia často platia
maloobchodným predajcom za svoje produkty, aby
zaistili, že ich produkty budú u predajcov vystavené
na najlepších miestach, resp. aby zvýšili reklamu
(tzv. „co-operative advertising“, keď maloobchodný
predajca propaguje produkt dodávateľa). Nový
štandard obsahuje jasné usmernenie ako účtovať
platby v prospech zákazníka. Dodávatelia budú musieť
posúdiť, či sa daná platba vykonáva za samostatný
tovar alebo službu, alebo sa bude považovať za zrážku
z výnosu (zľava na dodaný tovar).
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12. Dopad zmien v zmluve
Štandardy IAS 18 a IAS 11 obsahujú len obmedzené
usmernenie v súvislosti s účtovaním zmien v zmluve.
IFRS 15 poskytuje detailný návod na to, či sa zmeny
v zmluve budú účtovať bez vplyvu na minulé obdobia
(ako úprava budúcich výnosov) alebo retrospektívne
(prostredníctvom úpravy v momente, keď k zmenám
dôjde). Tieto požiadavky môžu viesť k zmenám
postupov účtovania v prípade niektorých účtovných
jednotiek.
13. Určenie toho, či kapitalizovať určité
náklady
Okrem normatívnych pokynov ohľadne vykazovania
výnosov nový štandard zavádza zvláštne kritéria na
určenie toho, či kapitalizovať určité náklady, ktoré nie
sú zahrnuté do rozsahu pôsobnosti iných štandardov
(napr. štandardov pre finančné nástroje). Nový štandard
rozlišuje náklady spojené so získaním zmluvy (napr.
provízie z predaja) a náklady súvisiace s plnením zmluvy.
To môže byť problém napr. v sektore spotrebného
tovaru, kde môžu vzniknúť vysoké náklady priamo
súvisiace so získaním zmluvy so zákazníkom, ako napr.
provízie z predaja, ktoré sa vyplácajú len v prípade
uzatvorenia zmluvy. V súčasnosti môžu účtovné
jednotky posudzovať tieto náklady rôznym spôsobom.
Nový štandard bude od účtovných jednotiek vyžadovať
kapitalizáciu odmeny za úspešné uzatvorenie zmluvy
(tzv. „success fees“), čo bude mať vplyv na prevádzkový
zisk. Okrem toho bude podľa nového štandardu
nevyhnutné systematicky amortizovať kapitalizované
náklady súvisiace so zmluvou, a to v súlade so schémou
prevodu tovaru a služieb. Účtovné jednotky budú
musieť určiť vhodný základ pre túto amortizáciu vrátane
časového obdobia.
14. Úprava výnosov o dopady časovej hodnoty
peňazí
IFRS 15 zavádza nové a rozsiahlejšie pokyny ohľadne
finančných dohovorov a dopadu časovej hodnoty peňazí.
Finančné dohovory typu „kúp teraz, zaplať neskôr“
sú bežnou praxou napríklad v sektore maloobchodu,
veľkoobchodu a distribúcie. Podľa tohto nového
štandardu sa finančný komponent, ak je významný,
účtuje oddelene od výnosov. To sa týka platieb vopred,
ako aj nedoplatkov s výnimkou situácie, keď obdobie
medzi platbou a prevodom tovaru a služieb nepresahuje
jeden rok. Tieto nové pokyny môžu v určitých prípadoch
viesť k zmene súčasnej účtovnej praxe.
Aké ďalšie zmeny môžu nastať?
Okrem hlavných zmien, ktoré sme už rozobrali,
zavádza nový štandard detailné pokyny v mnohých
ďalších oblastiach súvisiacich s vykazovaním výnosov.
Účtovné jednotky budú musieť všetky tieto pokyny

Účtovníctvo
zvážiť pri posudzovaní zmien vo svojej účtovnej politike
upravujúcej vykazovanie výnosov. Nový štandard
uvádza 63 ilustratívnych príkladov, ktoré znázorňujú
aspekty štandardu IFRS 15, pričom ich cieľom nie je
poskytovať vysvetľujúce pokyny.
Podrobnejšie informácie o dopade IFRS 15 sa uvádzajú
v publikácii spoločnosti Deloitte s názvom „IFRS in
Focus“, ktorú nájdete na webovej stránke www.iasplus.
com, kde sú k dispozícii aj ďalšie publikácie z rôznych
odvetví.

Kontrolný dotazník o súlade s IFRS,
prezentácii a zverejneniach podľa
IFRS 2014
Globálne IFRS oddelenie spoločnosti Deloitte vydalo
aktualizovanú verziu kontrolných dotazníkov pre
kontrolu správnosti zostavenia ročnej alebo priebežnej
účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS. Cieľom týchto
kontrolných dotazníkov je pomôcť zostavovateľom
účtovnej závierky skontrolovať súlad použitých
účtovných politík a postupov s IFRS, skontrolovať
prezentáciu v účtovnej závierke a taktiež skontrolovať
kompletnosť zverejnených informácií v poznámkach
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k finančným výkazom. Tieto dotazníky sú k dispozícii na
našej stránke www.iasplus.com na týchto linkách IFRS
Compliance, Presentation and Disclosure Checklist 2014
a IAS 34 compliance checklist 2014

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloittece.com

Jaroslava Kmeťová
jkmetova@deloittece.com

Iné

Novela zákona o dani z príjmov
vo vzťahu k transferovému
oceňovaniu
Nová povinnosť sa vzťahuje na transakcie medzi
tuzemskými závislými osobami od 1. januára 2015.
Uvedená zmena prichádza krátko po tom, čo MF SR
vydalo nové usmernenie o určení obsahu dokumentácie
podľa ZDP. Podľa tohto nového usmernenia sa príslušné
povinnosti vzťahujú na závislé osoby ako také na rozdiel
od vymedzenia obsiahnutého v predchádzajúcom
usmernení, ktoré výslovne spomínalo zahraničné závislé
osoby.
Nakoľko ide o pomerne významné zmeny, nemožno
v tejto súvislosti vylúčiť snahu daňovej správy ďalej
spresňovať požiadavky v tomto smere. O aktuálnom
vývoji v tejto oblasti Vás budeme informovať
v niektorom z ďalších vydaní našich správ.
Martin Sabol
msabol@deloittece.com

Novela zákona o používaní
elektronickej registračnej
pokladnice
Súčasne s novelou zákona o dani z príjmov NR SR
schválila aj novelu zákona o ERP, ktorá bola v súčasnosti
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už podpísaná aj prezidentom SR. K najzásadnejším
zmenám novely patrí zavedenie tzv. virtuálnych
registračných pokladníc (ďalej len „VRP“), ako aj
rozšírenie zoznamu služieb, na ktoré sa vzťahuje
povinnosť používania ERP, resp. VRP. Medzi takéto
služby po novele budú patriť napr. aj služby nemocníc,
zubárov, lekárov, účtovnícke a audítorské služby,
právne služby, hotelové a podobné ubytovanie, činnosti
cestovných kancelárií a iné.
VRP bude aplikácia zriadená FR SR a prístupná pre
podnikateľov na internetovej stránke finančného
riaditeľstva bezodplatne po registrácii na ktoromkoľvek
daňovom úrade. VRP bude fungovať prostredníctvom
elektronických zariadení, ako sú počítač, notebook,
tablet alebo mobilný telefón. Na rozdiel od klasických
ERP sa údaje o evidencii prijatých tržieb nebudú ukladať
vo fiškálnom zariadení podnikateľa, ale po zaevidovaní
on-line systémom sa budú prenášať do informačného
systému finančnej správy, čo umožní kontrolným
orgánom jednoduchý prístup k potrebným údajom.
Používanie VRP bude však limitované, a to počtom
vydaných pokladničných dokladov v jednom
kalendárnom mesiaci, ktorý nemôže byť viac ako 1 000
(kumulatívne za všetky VRP). V prípade, ak v sledovanom
období dôjde k prekročeniu stanoveného limitu, musí
podnikateľ ukončiť používanie VRP a prejsť na používanie
klasickej ERP, pričom používanie VRP v nasledujúcom
období po prekročení limitu bude zo strany finančného
riaditeľstva zablokované. Vrátenie k používaniu VRP
však už nie je možné. Používanie VRP bude zároveň
pre podnikateľov obmedzené tiež tak, že budú môcť

Iné
používať iba jednu VRP na jednom predajnom mieste,
t. j. podnikateľovi bude umožnené prostredníctvom
prístupových údajov len jedno prihlásenie.
Novela prináša taktiež zmeny v certifikácii ERP
z hľadiska splnenia technických požiadaviek. Tú po
novele nebudú vykonávať akreditované osoby, ale
Colný úrad Bratislava, ktorý bude túto certifikáciu
vykonávať bezplatne.
Podnikatelia, ktorí poskytujú služby doplnené do
zákona o ERP, sú povinní používať ERP, resp. VRP
najneskôr od 1. apríla 2015. Podnikateľom, ktorí
spĺňajú podmienky určené pre používanie VRP a ktorí
v súčasnosti už ERP používajú, budú môcť využiť VRP až
od 1. januára 2016.

Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Kolky na daňových a colných
úradoch
Od 3. novembra 2014 do 30. decembra 2014 sa na
daňových a colných úradoch budú preberať papierové
kolky platné v súčasnosti, ale aj novozavedené
„nominálne potvrdenky“. Zároveň bude možné uhradiť
správne poplatky bankovým prevodom alebo poštovým
poukazom tak ako doteraz. Jednotlivé formy však nie je
možné kombinovať.
Do 30. novembra 2014 bude na základe zmien
legislatívy ukončený predaj kolkových známok, ktoré
slúžia na úhradu správnych a súdnych poplatkov na
colných a daňových úradoch. Občania ich môžu použiť
na úhradu poplatkov do konca roka 2014.
Jednou z nových foriem úhrady poplatkov je aj
možnosť platenia na pobočkách Slovenskej pošty, a.s.
Momentálne je už možné zakúpiť na vybraných poštách
Potvrdenie pre evidenciu poplatku v 8 nominálnych
hodnotách. Toto potvrdenie priloží občan k žiadosti,
ktorú bude podávať na daňový alebo colný úrad.
Chceli by sme upozorniť na to, že potvrdenie o úhrade
poplatku, tzv. e-kolok, ktorý je možné zakúpiť v kioskoch
na pracoviskách Ministerstva vnútra SR, nie je možné
použiť na úhradu správnych poplatkov za úkony vo
finančnej správe.
Valéria Mortaniková
vmortanikova@deloittece.com
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Európska komisia schválila
nový Operačný program Kvalita
životného prostredia
Dňa 30. októbra 2014 schválila Európska komisia
finálnu verziu Operačného programu Kvalita životného
prostredia pre Slovenskú republiku na programové
obdobie 2014 – 2020.
Operačný program s celkovou alokáciou vo výške
až 4,308 miliardy EUR bude zameraný na podporu
environmentálnych projektov podnikateľov, samosprávy
aj verejného sektora. Riadiacim orgánom programu je
Ministerstvo životného prostredia SR.
Hlavným cieľom programu je rozvoj environmentálnej
infraštruktúry, energetická efektívnosť, ochrana pred
povodňami a adaptácia na zmenu klímy.
Podnikatelia budú môcť žiadať o podporu na projekty
recyklácie a zhodnocovania odpadov, znižovania
emisií do ovzdušia, technológie kombinovanej výroby
elektriny a tepla, rekonštrukcie budov, energetických
zariadení, rozvodov energie a vonkajšieho osvetlenia za
účelom zníženia spotreby.

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.emeadbriefs.com
Globálne Dbriefs
www.deloitte.com/view/en_US/us/Insights/Browse-byContent-Type/dbriefs-webcasts/Tax-Executives/index.htm
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