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Priame dane:

••

Metodické usmernenie k sume daňového bonusu od 1. júla 2014
Finančná správa SR zverejnila na svojom portáli metodické usmernenie k sume daňového
bonusu s účinnosťou od 1. júla 2014. Uvedené metodické usmernenie vychádza z novelizácie
zákona o životnom minime.

••

Metodický pokyn k zdaneniu príjmu fyzickej osoby, ktorého zdrojom je zníženie
základného imania
Finančné riaditeľstvo SR publikovalo Metodický pokyn k zdaneniu príjmu fyzickej osoby,
ktorého zdrojom je zníženie základného imania. Poukazuje na princípy, podľa ktorých by mala
byť posudzovaná zdaniteľnosť príjmu fyzickej osoby v prípade zníženia základného imania.

••

Metodický pokyn k deleniu príjmov a výdavkov fyzických osôb podľa zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Finančné riaditeľstvo SR publikovalo Metodický pokyn k deleniu príjmov a výdavkov fyzických
osôb podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý
bližšie špecifikuje spôsoby delenia spoločne dosiahnutých príjmov a spoločných výdavkov
daňovníkov pri jednotlivých druhoch príjmov.

••

Odpis pohľadávky ako daňový výdavok
Začiatkom septembra 2014 vydalo Finančné riaditeľstvo SR metodický pokyn k posudzovaniu
odpisu pohľadávky ako daňového výdavku.
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Nepriame dane:

••

Informácia k novele zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo na svojej stránke informáciu k blížiacim sa zmenám v zákone
o DPH, ktoré nadobudnú účinnosť 1. októbra 2014, 1. januára 2015 a 1. júla 2015.
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Právne:

••

Návrh zákona o lobingu
Návrh zákona by mal priniesť právnu úpravu lobingových aktivít, zameranú najmä na práva
a povinnosti lobistov, ako aj verejných činiteľov v tejto súvislosti.

••

Návrh zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
Návrh zákona by mal odľahčiť súdy vytvorením osobitného druhu mimosúdneho riešenia sporov.

••

Novela Exekučného poriadku
Novela by mala zaviesť verejne prístupný elektronický register exekúcií.

••

Návrh Zákonníka práce a zákona o kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch
Oba návrhy zákonov by mali prispieť k pružnejšiemu pracovnému prostrediu.

••

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

••

Zasielanie oznámenia o schválení účtovnej závierky
Finančné riaditeľstvo SR vydalo upozornenie týkajúce sa účtovných jednotiek, ktoré v lehote
podľa § 23a ods. 3 zákona o účtovníctve uvedú, že ukladajú neschválenú účtovnú závierku
a najneskôr do 5 pracovných dní od jej schválenia sú povinné dodatočne uložiť do registra
oznámenie o jej schválení.

••

Interpretácia IFRIC 21 „Odvody“ prijatá Európskou úniou
Dňa 13. júna 2014 bola Európskou úniou (EÚ) prijatá interpretácia IFRIC 21 „Odvody“. IFRIC 21
platí v EÚ pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 17. júna 2014 alebo neskôr, s možnosťou
skoršieho uplatnenia. To znamená, že spoločnosti v rámci EÚ môžu uplatniť túto interpretáciu
v súlade s dátumom účinnosti podľa IASB (1. január 2014).

••

IASB previedla plodiace rastliny do rozsahu štandardu IAS 16
Dňa 30. júna 2014 Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) vydala úpravu
„Poľnohospodárstvo: plodiace rastliny (úpravy štandardov IAS 16 a IAS 41)“. Úpravy prinášajú
plodiace rastliny, ktoré sa používajú výlučne na produkciu plodín, do rozsahu pôsobnosti IAS
16, čím sa účtujú rovnako ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia. Tieto úpravy sú účinné od
1. januára 2016 alebo neskôr, s možnosťou skoršieho uplatnenia. Tieto úpravy ešte neboli
prijaté Európskou úniou.

••

Rada IASB vydala konečnú verziu štandardu IFRS 9
Dňa 24. júla 2014 vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) konečnú verziu
štandardu IFRS 9 Finančné nástroje. Tento nový štandard nahrádza všetky predchádzajúce
verzie štandardu IFRS 9 s účinnosťou od 1. januára 2018. Tento štandard ešte nebol prijatý
Európskou úniou.

••

IASB mení IAS 27 – metóda vlastného imania znovu dovolená v individuálnej účtovnej
závierke
Dňa 12. augusta 2014 vydala Rada IASB úpravu štandardu IAS 27 s názvom „Metóda
vlastného imania v individuálnej účtovnej závierke“. Úpravy umožňujú, aby účtovná jednotka
použila vo svojej individuálnej účtovnej závierke metódu vlastného imania pri účtovaní
o svojich podieloch v dcérskych, spoločných a pridružených spoločnostiach. Tieto úpravy sú
účinné od 1. januára 2016 alebo neskôr, s možnosťou skoršieho uplatnenia. Tieto úpravy
ešte neboli prijaté Európskou úniou.
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Iné:

••

Záväzné stanovisko pri uplatňovaní dane z príjmu a dane z pridanej hodnoty
S účinnosťou od 1. septembra 2014 Ministerstvo financií Slovenskej republiky ustanovilo rozsah
daňových predpisov, ku ktorým bude vydávať záväzné stanoviská.

••

Informácia k novele zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
Finančné riaditeľstvo zverejnilo na svojej stránke informáciu k blížiacim sa zmenám v zákone
o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktoré nadobudnú účinnosť 1. októbra 2014
a 1. januára 2015.

••

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

Prieskum:
Zapojte sa do Európskeho daňového
prieskumu 2014!
Celoeurópske porovnani vnímania daňovej
legislatívy, daňovej istoty, vzťahov s daňovými úradmi a daňových kontrol.
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Priame dane

Metodické usmernenie k sume
daňového bonusu od 1. júla 2014

zdrojom je zníženie základného
imania

Finančná správa SR zverejnila na svojom portáli
metodické usmernenie k sume daňového bonusu
s účinnosťou od 1. júla 2014. Uvedené metodické
usmernenie vychádza zo zákona č. 184/2014 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z.
o životnom minime („zákon o životnom minime“), aby sa
zabránilo zníženiu súm životného minima. Novela zákona
o životnom minime hovorí, že sumy životného minima
k 1. júlu bežného kalendárneho roka sa neupravia, ak
sa koeficient upravujúci životné minimum rovná jednej
alebo je nižší ako jedna. K 1. júlu 2014 nie sú sumy
životného minima upravované. Z uvedeného teda vyplýva,
že koeficient upravujúci sumy životného minima sa
rovná jednej alebo je nižší ako jedna a v súvislosti s tým
sa nemení ani suma daňového bonusu. Mesačná suma
daňového bonusu platná od júla 2014 sa v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím nezmenila a zostáva aj
naďalej v sume 21,41 EUR. Ročná suma daňového
bonusu na rok 2014 tak predstavuje 256,92 EUR.

Zníženie základného imania, prípadne zvýšenie
základného imania, ktoré predchádza zníženiu
základného imania, ako aj zdroje, prostredníctvom
ktorých je základné imanie tvorené, zvyšované, má
dopad na zdanenie príjmu fyzickej osoby. Na riešenie
problematiky zdanenia takéhoto príjmu je zameraný
práve tento metodický pokyn, ktorý poukazuje na
možné situácie posudzovania zdanenia príjmu fyzickej
osoby v prípade zníženia základného imania a bližšie
rozoberá tieto oblasti:

Metodický pokyn k zdaneniu
príjmu fyzickej osoby, ktorého
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Spôsob tvorby a zvýšenie základného imania
v Obchodnom zákonníku
Podľa Obchodného zákonníka má povinnosť tvorby
základného imania spoločnosť s ručením obmedzeným
a akciová spoločnosť. Pri spoločnosti s ručením
obmedzeným je základné imanie možné zvýšiť novými
vkladmi alebo z vlastných zdrojov spoločnosti. Pri akciovej
spoločnosti sa základné imanie zvyšuje upísaním nových
akcií, podmieneným zvýšením, z majetku spoločnosti,
kombinovaným zvýšením a predstavenstvom.

Priame dane
Úprava zníženia základného imania
v Obchodnom zákonníku
Pri spoločnosti s ručením obmedzeným sa základné
imanie znižuje znížením menovitej hodnoty vkladu
každého spoločníka v pomere jeho doterajšieho
vkladu. Pri akciovej spoločnosti sa základné imanie
zníži znížením menovitej hodnoty emitovaných akcií
alebo znížením počtu emitovaných akcií. V oboch
spoločnostiach musí byť definované, či budú zdroje
získané znížením základného imania rozdelené medzi
spoločníkov, resp. akcionárov.
Vplyv tvorby a zvýšenia základného imania
na zdanenie príjmu fyzickej osoby zo zníženia
základného imania
Vyplatením zdrojov, ktoré spoločnosť získala zo zníženia
základného imania, vzniká spoločníkom aj akcionárom
príjem, ktorý nie je v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov („ZDP“) osobitne
upravený. Na základe tejto skutočnosti je preto potrebné
pri zdanení takéhoto príjmu pristupovať ku každej
situácii osobitne a preskúmať všetky kroky tvorby,
zvýšenia základného imania, ktoré predchádzalo jeho
zníženiu, zdanenie zdrojov, z ktorých bolo základné
imania tvorené, resp. zvyšované. Rovnako dôležité je
preskúmať, akým vkladom bolo zvýšené základné imanie,
t. j. či peňažným, nepeňažným alebo z nerozdeleného
zisku minulých rokov. Na zdaniteľnosť príjmu má vplyv aj
skutočnosť, či príjem vyplatený fyzickej osobe vznikol zo
zníženia základného imania, ktoré bolo najskôr zvyšované
alebo ktoré zvyšované nebolo.
•

•
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Zníženie základného imania, ktoré nebolo
predtým zvyšované: pri výplate finančných
prostriedkov fyzickej osobe po znížení základného
imania, ktoré nebolo predtým zvyšované,
nedochádza k nakladaniu s majetkom fyzickej
osoby, ktorého dôsledkom by bol akýkoľvek
prírastok majetku, výnos atď., a preto takýto
príjem nie je predmetom dane podľa ZDP.
Príjmom, ktorý je predmetom dane, bude
až príjem z prevodu cenných papierov alebo
z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti
s ručením obmedzeným, a to v prípade, že pôjde
o zdaniteľný príjem, t. j. ak takýto príjem nebude
oslobodený od dane podľa ZDP.
Zníženie základného imania, ktoré bolo
predtým zvyšované: ak pôvodným zvýšením
základného imania pribudol majetok spoločnosti
z nezdanených zdrojov, ktoré boli v období zvýšenia
základného imania predmetom dane a neboli
oslobodené, zdanenie týchto zdrojov sa posúva do
zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola vyplatená
suma zníženia základného imania, ktoré bolo
predtým zvýšené z takýchto nezdanených zdrojov.

Metodický pokyn zároveň poskytuje príklady na
konkrétnych situáciách vzniknutých v praxi. Vzhľadom na
zložitosť tejto problematiky nie je možné zachytiť všetky
možné situácie.

Metodický pokyn k deleniu
príjmov a výdavkov fyzických osôb
podľa zákona o dani z príjmov
Uvedený metodický pokyn užšie špecifikuje spôsoby
delenia príjmov a výdavkov, ktoré spoločne dosiahli
fyzické osoby pri týchto druhoch príjmov:
Príjmy z podnikania, inej samostatnej
zárobkovej činnosti, prenájmu a z použitia diela
a umeleckého výkonu
•

Príjmy spoločníkov pozemkových spoločenstiev
bez právnej subjektivity

•

Príjmy dosiahnuté daňovníkmi pri spoločnom
podnikaní alebo pri spoločnej inej samostatnej
zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP

•

Príjmy spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti
a komplementára komanditnej spoločnosti

•

Príjmy z prenájmu nehnuteľností

•

Príjmy z použitia diela a použitia umeleckého
výkonu

Príjmy z kapitálového majetku
•

Príjmy z kapitálového majetku zo zdrojov na
území SR

•

Príjmy z kapitálového majetku zo zdrojov
v zahraničí

Ostatné príjmy
•

Príjmy plynúce daňovníkom z titulu
spoluvlastníctva k veci alebo zo spoločných práv

Nižšie uvádzame bližšiu špecifikáciu možností
delenia vyššie uvedených príjmov podľa jednotlivých
ustanovení zákona o DZP:
§ 4 ods. 8 ZDP
Podľa tohto ustanovenia sa príjmy a výdavky vynaložené
na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie
príjmov, ktoré plynú manželom z ich bezpodielového
spoluvlastníctva, zahŕňajú do základu dane v rovnakom
pomere u každého daňovníka, ak sa nedohodnú inak.
Ide o príjmy dosiahnuté z prenájmu nehnuteľností,
príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy plynúce
manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva;
manželia sa môžu dohodnúť aj tak, že celý príjem zdaní
len jeden z manželov.

Priame dane
§ 10 ods. 1 ZDP
V prípade, že príjmy dosiahli dvaja alebo viacerí
spoluvlastníci veci alebo zo spoločných práv, sa
spoločné príjmy a výdavky vynaložené na dosiahnutie,
zabezpečenie a udržanie príjmov zahŕňajú do
základu dane u jednotlivých daňovníkov podľa ich
spoluvlastníckych podielov (neplatí, ak je právnym
predpisom alebo účastníkmi dohodnutý iný podiel).
Podielový spoluvlastník nehnuteľnosti si nemôže na
účely zdanenia určiť iný podiel na príjmoch a výdavkoch
plynúcich napríklad z prenájmu tejto nehnuteľnosti,
ako je jeho podiel na nehnuteľnosti určený k podielom
ostatných spoluvlastníkov. Ak by sa spoluvlastníci
nehnuteľnosti chceli dohodnúť na zmene výšky ich
spoluvlastníckych podielov, takáto zmena musí byť
zapísaná v katastri nehnuteľností.
§ 10 ods. 2 ZDP
Príjmy dosiahnuté daňovníkmi pri spoločnom podnikaní
alebo zo spoločnej inej samostatnej zárobkovej činnosti,
na základe písomnej zmluvy o združení alebo písomného
vyhlásenia o združení a daňové výdavky sa zahŕňajú do
základu dane jednotlivých daňovníkov rovným dielom,
ak nie je v zmluve o združení určené inak.
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Metodický pokyn zároveň poskytuje komplexné zhrnutie
tejto problematiky na viacerých konkrétnych príkladoch.

Odpis pohľadávky ako daňový
výdavok
Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný
postup pri posudzovaní zaúčtovaného odpisu
pohľadávky za daňový výdavok podľa zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov.
Tento rozsiahly pokyn detailnejšie popisuje jednotlivé
ustanovenia ZDP, ktoré sa týkajú odpisu pohľadávok,
a uvádza praktické príklady odpisov pohľadávok a ich
daňovej uznateľnosti.

Nepriame dane

Informácia k novele zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty
V nadväznosti na schválenú novelu zákona o DPH
zverejnilo Finančné riaditeľstvo SR informáciu,
ktorá popisuje blížiace sa zmeny. Jednotlivé zmeny
nadobúdajú účinnosť nasledovne:
Od 1. októbra 2014
•

Zníženie limitu pre podávanie súhrnných
výkazov („SV“) za obdobie kalendárneho
štvrťroka – mení sa limit z hodnoty 100 000
EUR na 50 000 EUR. V tejto súvislosti Finančné
riaditeľstvo SR upozorňuje na možnosť vzniku
situácie, kedy daňové subjekty, ktoré v súčasnosti
podávajú SV štvrťročne, budú povinné podať
SV už za kalendárny mesiac október 2014 do
25. novembra 2014.

•

Podávanie SV daňovými zástupcami – pôjde
len o zosúladenie lehoty na podávanie SV
s lehotou ustanovenou v § 80 ods. 9 zákona
o DPH, t. j. v lehote do 25 dní po skončení
kalendárneho mesiaca.

Od 1. januára 2015
•

7

Osobitné úpravy pre Mini One Stop

Shop („MOSS“) – mení sa miesto dodania
elektronických služieb, telekomunikačných služieb
a služieb rozhlasového a televízneho vysielania,
ktoré sú poskytované nezdaniteľným osobám
poskytovateľmi usadenými, ako aj neusadenými na
území EÚ. Využívanie tejto úpravy je dobrovoľné.
Hlavným cieľom je zbavenie sa administratívnej
záťaže v podobe povinnosti registrácie
poskytovateľa v každej členskej krajine spotreby.
Zjednodušením je aj splnenie si povinnosti priznať
a uhradiť daň prostredníctvom jedného daňového
priznania podaného cez portál členského štátu
identifikácie. Daňové priznanie sa podáva
elektronicky za každý kalendárny štvrťrok (bez
ohľadu na to, či poskytovateľ skutočne poskytoval
predmetné služby) v lehote do 20 dní od konca
obdobia, na ktoré sa daňové priznanie vzťahuje,
a v tejto lehote je povinný členskému štátu
identifikácie daň aj zaplatiť.
Osobitná úprava pre MOSS rozlišuje členský štát
i) identifikácie (t. j. štát, v ktorom je poskytovateľ
registrovaný pre MOSS) a ii) spotreby (t. j. štát,
v ktorom je služba dodaná nezdaniteľnej osobe).
Poskytovatelia, ktorí nie sú usadení na území EÚ,
si môžu k registrácii vybrať ktorýkoľvek členský
štát, avšak poskytovatelia, ktorí sú usadení na

Nepriame dane
území EÚ, sa musia registrovať v členskom štáte,
v ktorom majú sídlo.
Podrobnejšie informácie k osobitnej úprave
pre MOSS sú uverejnené na portáli Finančného
riaditeľstva SR v dokumente Mini One Stop Shop
ako osobitná úprava pre vybrané služby, resp.
v Príručke k zjednodušenému režimu jednotného
kontaktného miesta pre DPH, ktorá je zverejnená
na stránke Európskej komisie.
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•

Skrátenie lehoty na registráciu platiteľov
dane – daňový úrad bude mať povinnosť vykonať
registráciu daňového subjektu za platiteľa dane,
ak sú splnené podmienky, najneskôr do 21 dní
odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň
(doteraz 30 dní). V prípade povinnosti zloženia
zábezpeky zostáva 60-dňová lehota nezmenená.

•

Osobitná úprava pre cestovné kancelárie
a agentúry – dochádza iba k spresneniu, že
služba CK je predmetom dane v členskom štáte,
v ktorom má CK sídlo alebo prevádzkareň, z ktorej
službu dodala.

•

Kontrolný výkaz – platiteľ ho podáva najneskôr
do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, t. j.
vypúšťa sa povinnosť predkladať kontrolný výkaz
v rovnaký deň, ako je podané daňové priznanie,
ak je daňové priznanie podané pred 25. dňom po
skončení zdaňovacieho obdobia.

Od 1. júla 2015
•

Vrátenie nadmerného odpočtu – čiastkový
protokol – do zákona o DPH sa dopĺňa nové
ustanovenie, na základe ktorého môže správca
dane vrátiť časť nadmerného odpočtu pred
skončením daňovej kontroly, ktorého výška bude
uvedená v čiastkovom protokole.

Právne

Návrh zákona o lobingu
Do Národnej rady SR bol predložený návrh zákona
o lobingu, ktorého cieľom je regulovať práva
a povinnosti lobistov a verejných činiteľov, ako aj
transparentnosť lobingových aktivít. Navrhovaný
zákon definuje lobing ako činnosť, ktorej predmetom
je uskutočňovanie lobistického kontaktu s cieľom
ovplyvniť rozhodovanie orgánov verejnej moci za
účelom dosiahnutia vypracovania, predloženia,
prerokovania, schválenia, zmeny alebo doplnenia
návrhu predpisu alebo dokumentu.
Lobing bude možné podľa návrhu zákona vykonávať
buď na základe živnostenského oprávnenia, ak bude
vykonávaný v rámci podnikania, alebo na základe
ohlásenia, ak nebude vykonávaný ako podnikateľská
činnosť (teda bude vykonávaný najmä bezodplatne
alebo iba v prospech lobistu). Lobing je zakázaný
v prípade, ak by mohol zasahovať do nezávislosti alebo
nestrannosti rozhodovania orgánov verejnej moci pri
individuálnych právnych aktoch, v rámci verejného
obstarávania alebo rozhodovania o poskytnutí
verejných prostriedkov.
Navrhovaný zákon ďalej zavádza zoznam lobistov,
ktorý by mala viesť v závislosti od typu lobingu buď
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Kancelária Národnej rady SR alebo vyšší územný celok.
Zoznam lobistov vykonávajúcich lobing ohľadom
dokumentov schvaľovaných vládou alebo národnou
radou bude viesť Kancelária Národnej rady SR; vyšší
územný celok bude zase viesť zoznam lobistov,
ktorí vykonávajú lobing v súvislosti s predpismi
schvaľovanými vyšším územným celkom.
Navrhovaný zákon ďalej ustanovuje sankcie za
porušenie povinností stanovených zákonom až do výšky
50 000 EUR.
Navrhovaná účinnosť zákona je 1. januára 2015.

Návrh zákona o spotrebiteľskom
rozhodcovskom konaní
Vládny návrh zákona by mal vytvoriť osobitný druh
mimosúdneho riešenia sporov, ktorý by bol blízky
rozhodcovskému konaniu, a zároveň by zabezpečil
ochranu práv spotrebiteľa a zlepšil situáciu s prieťahmi
v súdnom konaní.
Spotrebiteľskou rozhodcovskou zmluvou sa podľa
návrhu zákona rozumie dohoda medzi dodávateľom
a spotrebiteľom o tom, že spory, ktoré vzniknú zo
spotrebiteľskej zmluvy alebo s ňou budú súvisieť sa
rozhodnú v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.

Právne
Takáto spotrebiteľská rozhodcovská zmluva by mala byť
oddelená od spotrebiteľskej zmluvy a jej uzavretie je
podľa návrhu zákona dobrovoľné.
Návrh zákona ďalej ustanovuje povinnosť dodávateľa
písomne poučiť spotrebiteľa najmä o dôsledkoch
uzavretia spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, právach
spotrebiteľa v rámci spotrebiteľského rozhodcovského
konania a iné. Vzor takéhoto poučenia tvorí súčasť
navrhovaného zákona ako Príloha 1.
Napriek uzavretiu spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy
je podľa navrhovaného zákona spotrebiteľ oprávnený
sa rozhodnúť, či bude iniciovať spor na rozhodcovskom
súde alebo na obyčajnom súde. Toto právo by mal mať
spotrebiteľ ale len do začatia konania. Akonáhle bude
konanie začaté pred rozhodcovským súdom, nemôže
byť vedené pred obyčajným súdom. Rozhodnutie
rozhodcovského súdu však podľa návrhu bude môcť
byť preskúmané obyčajným súdom za splnenia určitých
podmienok. Právoplatné rozhodnutie spotrebiteľského
rozhodcovského súdu by malo byť podľa návrhu
exekučným titulom.

Do parlamentu bola predložená rozsiahla opozičná novela
Zákonníka práce, ktorá by mala spružniť zamestnávanie,
ako aj skončenie pracovného pomeru. Zo súčasného
Zákonníka práce by sa mali úplne vypustiť ustanovenia
týkajúce sa kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, ktoré
by mali byť upravené v samostatnom zákone.
Najdôležitejšie zmeny, ktoré by mal navrhovaný
Zákonník práce v prípade schválenia priniesť, sú:
•

vypustenie definície závislej práce,

•

možnosť dohodnúť skúšobnú dobu až na
6 mesiacov,

•

možnosť dohodnúť pracovný pomer na dobu
určitú až na 5 rokov,

•

poskytovanie odstupného len vo vymedzených
prípadoch.

Navrhovaná účinnosť zákona je 1. januára 2015.

Navrhovaná účinnosť novely je 1. januára 2015.

Novela Exekučného poriadku

Deloitte Legal Dbriefs

V rámci navrhovaného zákona o spotrebiteľskom
rozhodcovskom konaní by sa mal zároveň zmeniť aj
Exekučný poriadok. Okrem iného by sa mal zaviezť
centrálny register exekúcií, ktorý bude viesť komora
exekútorov. Podľa navrhovanej novely by mal byť
register exekúcií verejne prístupný na webovej
stránke komory a mal by obsahovať údaje o vedených
exekúciách (vrátane identifikácie exekvovaného
a označenia vymáhaného nároku).

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

Navrhovaná účinnosť zákona je 1. januára 2015,
pričom účinnosť niektorých ustanovení sa navrhuje až
na 1. júla 2016.
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Návrh Zákonníka práce a zákona
o kolektívnych pracovnoprávnych
vzťahoch

Účtovníctvo

Zasielanie oznámenia o schválení
účtovnej závierky
Na základe upozornenia zverejneného Finančným
riaditeľstvom SR sú účtovné jednotky pri zasielaní
oznámenia povinné dodržiavať nasledovný postup:
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•

účtovná jednotka vo svojej osobnej internetovej
zóne zvolí v menu záložku Katalóg formulárov,

•

nešpecifikovaná agenda – Všeobecné podanie pre
Finančnú správu,

•

evidenčné číslo súvisiaceho dokumentu
nevyplňuje,

•

orgán finančnej správy – Daňový úrad,

•

oblasť podania – Účtovné dokumenty (špeciálne
upozorňujú na správnosť uvádzania oblasti
podania)

•

agenda – vyberie príslušný typ účtovných výkazov,

•

účtovná jednotka vyplní ďalšie položky uvedené
vo formulári,

•

typ prílohy – Oznámenie o schválení účtovnej
závierky

•

priloží prílohy a dokument podá cez tlačidlá na
ľavom paneli Podať EZ-ou alebo Podpísať ZEP-om
a Podať.

IASB previedla plodiace rastliny do
rozsahu štandardu IAS 16
Dňa 30. júna 2014 Rada IASB zverejnila úpravu
s názvom „Poľnohospodárstvo: plodiace rastliny (úpravy
štandardov IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia
a štandardu IAS 41 Poľnohospodárstvo)“. Pred
týmito úpravami štandard IAS 41 vyžadoval, aby boli
všetky biologická aktíva ocenené reálnou hodnotou
po odpočítaní nákladov na predaj, a to na základe
princípu, že ocenenie reálnou hodnotou najlepšie
zobrazuje biologickú premenu týchto aktív.
Hlavné zmeny zavedené úpravami
Úpravy definujú plodiacu rastlinu a vyžadujú, aby
biologické aktíva, ktoré spĺňajú definíciu plodiacej rastliny
boli účtované ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia v
súlade so štandardom IAS 16. Účtovná jednotka by si tak
mohla zvoliť, či bude po prvotnom zaúčtovaní oceňovať
plodiace rastliny obstarávacou cenou (nákladový model)
alebo v precenenej hodnote (preceňovací model).

Účtovníctvo
Plodiaca rastlina je definovaná ako „živá rastlina“,
ktorá:
a.

sa používa pri produkcii alebo dodávkach
poľnohospodárskych produktov,

b.

pri ktorej sa očakáva, že bude plodiť viac ako
jedno obdobie a

c.

existuje pri nej malá pravdepodobnosť, že
bude predaná ako poľnohospodársky produkt,
s výnimkou predaja vedľajšieho odpadu.”

4.

Táto konečná verzia štandardu IFRS 9 vydaná
v júli 2014 nahrádza všetky predchádzajúce verzie
štandardu IFRS 9 a:
a.

dopĺňa nový model znehodnotenia založený
na očakávaných stratách (expected loss
impairment model) a

b.

dopĺňa model klasifikácie a oceňovania pre
finančný majetok:
i.

doplnením novej kategórie pre niektoré
dlhové nástroje – v reálnej hodnote cez
ostatné súhrnné zisky a straty (fair value
through other comprehensive income FVTOCI) a

ii.

dodatočnými inštrukciami k používaniu
testu obchodného modelu
a charakteristík zmluvných peňažných
tokov.

Plody rastúce na plodiacich rastlinách sú však biologické
aktíva, ktoré by mali byť ocenené reálnou hodnotou po
odpočítaní nákladov na predaj v súlade so štandardom
IAS 41.
Príklady rastlín, ktoré obvykle spĺňajú definíciu plodiacej
rastliny a spadajú do rozsahu štandardu IAS 16, sú
čajové kríky, vinná réva, olejové palmy a kaučukovník.
Plody, ktoré rastú na plodiacich rastlinách, napríklad
čajové lístky, hrozno, plody olejových paliem a latex,
spadajú však pod štandard IAS 41.
V dôsledku týchto úprav teraz štátna pomoc týkajúca sa
plodiacich rastlín úž nespadá do pôsobnosti štandardu
IAS 41. Táto pomoc by teraz mala byť zaúčtovaná
v súlade so štandardom IAS 20 Účtovanie štátnych
dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci.
Dátum účinnosti
Úpravy sú účinné pre ročné účtovné obdobia začínajúce
sa 1. januára 2016 alebo neskôr, s možnosťou skoršieho
uplatnenia. Úpravy sa majú uplatniť retrospektívne.
Pri prvotnom uplatnení úprav môžu účtovné jednotky
použiť reálnu hodnotu položiek plodiacich rastlín
ako ich domnelú (deemed) obstarávaciu hodnotu na
začiatku prvého vykazovaného obdobia.
Zdroj: IFRS in Focus newsletter na našej stránke
www.iasplus.com

Rada IASB vydala konečnú verziu
štandardu IFRS 9
Projekt Rady IASB, ktorý má za cieľ nahradiť
štandard IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie
a oceňovanie, začal v roku 2008 a bol realizovaný
v nasledujúcich fázach:
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1.

Rada IASB prvýkrát vydala štandard IFRS 9 v roku
2009 s novým modelom klasifikácie a oceňovania
pre finančný majetok.

2.

Požiadavky na finančné záväzky a odúčtovanie boli
doplnené v roku 2010.

3.

Následne bol štandard IFRS 9 upravený v roku
2013, kedy boli pridané nové všeobecné
požiadavky na zaisťovacie účtovníctvo (hedging).

Štandard má povinný dátum účinnosti pre ročné
účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2018 alebo
neskôr, s možnosťou skoršieho uplatnenia (podľa
miestnych požiadaviek na schválenie). Štandard sa
použije retrospektívne s určitými výnimkami (napríklad
väčšina požiadaviek na zaisťovacie účtovníctvo sa
uplatní prospektívne), ale účtovné jednotky nemusia
upraviť predchádzajúce účtovné obdobia v súvislosti
s klasifikáciou a ocenením (vrátane znehodnotenia).
Konečná verzia štandardu IFRS 9 nahrádza všetky
predchádzajúce verzie štandardu. V prípade ročných
účtovných období začínajúcich sa pred 1. januárom
2018 sa môže účtovná jednotka rozhodnúť použiť
skoršie verzie štandardu IFRS 9, pokiaľ je dátum
prvotného uplatnenia pred 1. februárom 2015.
Viac informácií o týchto nových požiadavkách nájdete
na IAS Plus Summary on finalization of IFRS 9
Štandardu IFRS 9 Finančné nástroje sa budeme venovať
aj v nasledujúcich vydaniach publikácie Tax, Legal &
Accounting News.

IASB mení IAS 27 – metóda
vlastného imania znovu dovolená
v individuálnej účtovnej závierke
Úvod
Súčasný štandard IAS 27 Individuálna účtovná závierka
(separate financial statements) vyžaduje, aby účtovná
jednotka účtovala o svojich podieloch v dcérskych,
spoločných a pridružených spoločnostiach buď v
obstarávacej cene alebo podľa štandardu IFRS 9 Finančné
nástroje (alebo podľa štandardu IAS 39 Finančné
nástroje: vykazovanie a oceňovanie v účtovných
jednotkách, ktoré zatiaľ neuplatnili štandard IFRS 9).

Účtovníctvo
IFRS nevyžadujú zostavenie individuálnej (separate)
účtovnej závierky. Zvyčajne individuálnu účtovnú
závierku vyžaduje miestna legislatíva alebo ostatní
používatelia účtovnej závierky. V niektorých
jurisdikciách obchodné právo tiež vyžaduje použitie
metódy vlastného imania v individuálnej účtovnej
závierke pri ocenení podielov v dcérskych, spoločných
a pridružených spoločnostiach. V mnohých prípadoch
jediný rozdiel medzi individuálnou účtovnou závierkou
zostavenou v súlade s IFRS a individuálnou účtovnou
závierkou podľa miestnych požiadaviek je práve
v použití metódy vlastného imania. Rada IASB uznala
tieto námietky a urobila úpravy štandardu IAS 27, aby
doplnila možnosť použitia metódy vlastného imania
v individuálnej účtovnej závierke pre účtovanie podielov
v dcérskych, spoločných a pridružených spoločnostiach.
Úpravy
Úpravy umožňujú účtovnej jednotke účtovať
o podieloch v dcérskych, spoločných a pridružených
spoločnostiach v individuálnej účtovnej závierke
nasledovne:
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»»
»»

v obstarávacej cene,

»»

použitím metódy vlastného imania, ako
sa uvádza v štandarde IAS 28 Investície
v pridružených spoločnostiach a spoločných
podnikoch.

v súlade so štandardom IFRS 9 Finančné
nástroje (alebo podľa štandardu IAS 39
Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie
v účtovných jednotkách, ktoré zatiaľ neuplatnili
štandard IFRS 9),

Zvolená metóda účtovania musí byť aplikovaná podľa
kategórie investícií.
Úpravy taktiež objasňujú situáciu, kedy materská
spoločnosť prestane byť investičným subjektom
(investment entity), alebo naopak sa stane investičným
subjektom - o zmene má účtovať od dátumu, kedy
k zmene došlo.
Okrem úprav štandardu IAS 27 boli urobené následné
úpravy štandardu IAS 28, aby sa zabránilo prípadnému
konfliktu so štandardom IFRS 10 Konsolidovaná účtovná
závierka a štandardom IFRS 1 Prvé uplatnenie IFRS.
Dátum účinnosti
Úpravy sú účinné pre ročné účtovné obdobia začínajúce
sa 1. januára 2016 alebo neskôr, s možnosťou skoršieho
uplatnenia. Úpravy sa majú uplatniť retrospektívne
v súlade so štandardom IAS 8 Účtovné politiky, zmeny
v čtovných odhadoch a chyby.
Zdroj: IAS Plus Summary on IAS 27 amendments on our
webpage www.iasplus.com

Iné

Záväzné stanovisko pri uplatňovaní
dane z príjmu a dane z pridanej
hodnoty
MF SR vydalo vyhlášku a informáciu k ustanoveniam
§ 53a až § 53c zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový
poriadok“), ktoré upravujú vydávanie záväzných
stanovísk.
Podľa vyhlášky sa záväzné stanovisko vydáva
k uplatneniu ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, a to
k posúdeniu:
a.

zdroja príjmov daňovníka s obmedzenou
daňovou povinnosťou podľa § 16 zákona
o dani z príjmov,

b.

predaja a kúpy podniku alebo jeho časti
v reálnych hodnotách podľa § 17a zákona
o dani z príjmov.

Záväzné stanovisko sa vydáva k uplatneniu ustanovení
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov, a to k posúdeniu:
a.
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vzniku daňovej povinnosti podľa § 19 až 21
zákona o dani z pridanej hodnoty,

b.

sadzby dane za tovar podľa § 27 zákona
o dani z pridanej hodnoty,

c.

osoby povinnej platiť daň z pridanej hodnoty
podľa § 69 ods. 12 zákona o dani z pridanej
hodnoty.

Finančné riaditeľstvo SR vydá záväzné stanovisko
na základe písomnej žiadosti daňového subjektu
a zaplatenej úhrady. Žiadosť o záväzné stanovisko
daňového subjektu musí obsahovať podrobný popis
skutočností, ktoré nastanú alebo sú očakávané a ktoré
budú podkladom na vydanie záväzného stanoviska.
V žiadosti daňový subjekt uvedie aj návrh na uplatnenie
postupu podľa príslušných daňových predpisov, právne
posúdenie a sumu predpokladaného obchodného
prípadu. Záväzné stanovisko vydá Finančné riaditeľstvo
SR daňovému subjektu v lehote 60 dní od doručenia
žiadosti alebo od jej doplnenia na základe výzvy podľa
§ 53a ods. 3 daňového poriadku.
Finančné riaditeľstvo SR záväzné stanovisko nevydá, ak:

»»

je na jeho vydanie potrebné uplatniť právny
predpis iného štátu,

»»

daňový subjekt žiada o záväzné stanovisko ku
skutočnostiam, ktoré nastali v zdaňovacom
období, za ktoré už bolo daňovým subjektom
daňové priznanie podané.

Iné
Záväzné stanovisko by malo obsahovať stanovisko ku
všetkým skutočnostiam uvedeným v žiadosti, časový
a vecný rozsah záväznosti.
Ustanovenie § 53c daňového poriadku stanovuje výšku
úhrady, ktorú je daňový subjekt povinný zaplatiť spolu
so žiadosťou o záväzné stanovisko (od 4 tisíc EUR do
30 tisíc EUR podľa hodnoty obchodného prípadu).
Úhrada sa platí bez výzvy a je splatná pri podaní žiadosti
o záväzné stanovisko. Ak nebola úhrada zaplatená pri
podaní žiadosti o záväzné stanovisko a v určenej výške,
je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy
Finančného riaditeľstva SR na jej zaplatenie. V prípade,
že daňový subjekt na základe výzvy úhradu nezaplatí
v lehote alebo vo výške určenej vo výzve, Finančné
riaditeľstvo SR záväzné stanovisko nevydá a túto
skutočnosť oznámi daňovému subjektu. Úhrada za
vydanie záväzného stanoviska nebude poukazovaná na
základné číslo účtu (OÚD daňového subjektu), pretože
nie je daňou.

Novela zákona o používaní
elektronickej registračnej pokladnice
Novelou zákona o používaní ERP boli upravené niektoré
ustanovenia ohľadom používania ERP, pričom jednotlivé
zmeny nadobúdajú účinnosť nasledovne:
od 1. októbra 2014
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•

uloženie pokuty rozhodnutím na mieste, ako aj na
základe zistení uvedených v zápisnici o miestnom
zisťovaní,

•

spresnenie podania návrhu na zrušenie
živnostenského oprávnenia pri každom ďalšom
zistení porušenia krátenia prijatých tržieb.

od 1. januára 2015
•

ERP musí umožňovať on-line pripojenie
s informačnými systémami finančnej správy,

•

pridelenie daňového kódu ERP nebude viazané
na miestnu príslušnosť daňovníka, t. j. pridelí ho
ktorýkoľvek daňový úrad.

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

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom informácií uvedených v tejto publikácii sa, prosím, spojte so svojou kontaktnou osobou
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jafarkasova@deloitteCE.com
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vmortanikova@deloitteCE.com

DPH a clá
Adham Hafoudh		
Ján Skorka		
Ivana Dvořáková 		
Peter Pompura		
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ppompura@deloitteCE.com

Michal Antala 		
Martin Sabol 		
Daniela Hollá		

mantala@deloitteCE.com
msabol@deloitteCE.com
daholla@deloitteCE.com

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

Korean Desk
Je Soon Ryu 		

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

Transferové oceňovanie

German Desk
Silvia Hallová		
Miroslava Terem Greštiaková

Larry Human		
Ľubica Dumitrescu		
Mariana Ježíková		
Katarína Kalafut		

Miroslava Terem Greštiaková
Róbert Minachin		

mgrestiakova@deloitteCE.com
rminachin@deloitteCE.com

Slovenské účtovníctvo a IFRS
jasonryu@deloitteCE.com

Ľudmila Buzgová		
Jaroslava Kmeťová		

lbuzgova@deloitteCE.com
jkmetova@deloitteCE.com

Poradenstvo v oblasti grantov a investičných stimulov
Martin Rybár 		

Deloitte Tax k.s.
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
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Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222
www.deloitte.sk

mrybar@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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