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Zmeny v
zdaňovaní príjmov
poskytovateľov
zdravotnej
starostlivosti od
1.1.2016

Úpravy v novele ZDP od 1. januára 2016

•

Presunutie definície „držiteľ“ a „poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“ z §8 (1) l)
ZDP do §2 (y) a (z) ZDP
• Legislatívne spresnenie
• Rozšírenie definície „držiteľ“ o:
• distribútora zdravotníckej pomôcky (doteraz len výrobca zdravotníckej pomôcky),
• distribútora dietetickej potraviny (doteraz len výrobca dietetickej potraviny).
• Predmetom dane nie sú dary okrem darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi
zdravotnej starostlivosti od držiteľa
• Nové oslobodenie vzťahujúce sa na stravu poskytovanú na akomkoľvek odbornom
podujatí určenom výhradne na vzdelávací účel do výšky podľa zákona o cestovných
náhradách, s výnimkou:
• Ak poskytovateľovi vznikol nárok na stravu podľa zákona o cestovných náhradách
• Hodnota stravy prevyšuje nárok určený zákonom o cestovných náhradách
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Úpravy v novele ZDP od 1. januára 2016

•

Predĺženie periodicity pre vyberanie dane zrážkou a oznamovacích povinností zo
štvrťroka na kalendárny rok pre nepeňažné plnenia
• Prvý krát sa použije pri nepeňažných plnenia poskytnutých po 31.12.2015
• Držiteľ oznámi poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti výšku nepeňažných príjmov /
správcovi dani podá oznámenie do 15.1.2017
• Poskytovateľ odvedie daň správcovi dane a zašle oznámenie o vybratí dane zrážkou
do 30.1.2017
• Daň zrážkou nevyberie, ak nepeňažný príjem v úhrnnej sume za príslušný kalendárny rok
od všetkých držiteľov nepresiahne 40 eur.
• Spresnenie konečného držiteľa pri nepeňažných plneniach – ak je plnenie poskytované
prostredníctvom tretej osoby a tá je konečným priamym poskytovateľom, potom plní aj
oznamovaciu povinnosť táto konečná osoba (ak sa nedohodnú inak).
Výnimka:Ak je treťou osobou zahraničná osoba, plní oznamovaciu povinnosť vždy
držiteľ na území SR
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Úpravy v novele ZDP od 1. januára 2016
Nepriame poskytnutie plnenia => prostredníctvom tretej osoby

Držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov =
držiteľ
20 000 €

Slovenská lekárska spoločnosť = tretia osoba =
držiteľ

PZS
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PZS

PZS

PZS

Ubytovanie na odb. podujatí: 100€
Stravovanie na odb. podujatí: 60€
Nepeňažný príjem :
Daň (19%):

160,00€
30,40€

PZS
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Úpravy v novele ZDP od 1. januára 2016

•

Príjmy plynúce zo zahraničia podliehajú zrážkovej dani, pričom takéto peňažné aj
nepeňažné plnenia zdaňuje sám prijímateľ a to raz ročne v termíne do 30 dní po uplynutí
kalendárneho roka.

Výnimka:Ak vyplácajúci zahraničný držiteľ má na území SR stálu prevádzkareň alebo
organizačnú zložku, postupuje sa ako keby bol slovenským držiteľom.
•

Ak plnenia plynú zo štátu, s ktorými má SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého
zdanenia, aplikujú sa ustanovenia tejto zmluvy, vrátane metódy na zamedzenie dvojitého
zdanenia
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Úpravy v novele ZDP od 1. januára 2016

Nepeňažné plnenie

Držiteľ registrácie lieku =
držiteľ

Peňažné plnenie

Držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov =
držiteľ = lekáreň (poskytovateľ ZS)

• Držiteľ je zároveň poskytovateľom ZS a
• Plnenie prijal ako držiteľ
• => MECHANIZMUS ZRÁŽKOVEJ DANE SA NEUPLATŇUJE !!!

© 2015 Deloitte Slovensko
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Úpravy v novele ZDP od 1. januára 2016

•

Ak peňažné plnenie a nepeňažné plnenie plynie od držiteľa príjemcovi tohto plnenia, ktorý
je poskytovateľom ZS a súčasne aj držiteľom a toto plnenie bolo poskytnuté príjemcovi v
postavení
• poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, daň vyberie zrážkou, ale vyberie si ju sám
prijímateľ
• držiteľa, daň sa nevyberie

© 2015 Deloitte Slovensko
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Otázky?

Kontakt

Janka Farkašová
Senior manager
Tel.: +421 2 582 49 295
E-mail: jafarkasova@deloitteCE.com
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Legislatívne
zmeny a dôležité
termíny na
zosúladenie v
r. 2015

Návrh novely
zákona o liekoch

Návrh novely zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach
•
•

•
•
•

Definícia „peňažného a nepeňažného plnenia“ – negatívne vymedzenie (vylúčenie
bežných dodávateľsko-odberateľských vzťahov);
Predkladanie správy o výdavkoch držiteľa na propagáciu, marketing a na peňažné a
nepeňažné plnenia (povinnosť oznamovať elektronicky NCZI do 31. januára a 31. júla za
kalendárny polrok; povinnosť notifikácie aj v prípade nulových výdavkov);
Poskytovanie a prijímanie zliav v naturáliách – „iné nepeňažné plnenie“ – negatívne
vymedzenie (pohostenie na odbornom podujatí v celkovej sume 10€ štvrťročne);
Náležitosti správy o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné
plnenia;
Námietky zdrav. pracovníka/ poskytovateľa zdrav. starostlivosti ohľadne pravdivosti
zverejnených informácií držiteľom (NCZI rozhodne do 30 dní);
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Návrh novely zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach
•
•

Farmaceutická spoločnosť – taktiež povinnosť podávať správu o výdavkoch na
propagáciu, marketing, peňažné a nepeňažné plnenia.
Nové správne delikty a pokuty
Nepredloženie správy o
výdavkoch NCZI

Uvedenie nepresných,
nesprávnych, neúplných
informácií v správe

•

Pokuta 10.000 Eur

•

Pri opakovanom porušení možno pokutu
zvýšiť až na trojnásobok

Správny delikt tretej
osoby

•

Navrhovaná účinnosť 1.januára 2016.
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Dôležité termíny na
zosúladenie –
ochrana osobných
údajov &
whistleblowing

Ochrana osobných údajov – termíny na zosúladenie

•
•

Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia mali na zosúladenie svojich informačných
systémov s novou legislatívou čas do konca roka 2013.
Zmluvné vzťahy so sprostredkovateľmi bolo potrebné zosúladiť do júla 2015.

Sankcie za nesplnenie povinností v zmysle zákona:
• Pokuta (od 300 do 200 000 Eur);
• Poriadková pokuta;
• Opakovaná pokuta;
• Naplnenie skutkovej podstaty niektorých trestných činov
Rozsudok Súdneho Dvora EÚ – prenos OÚ do USA!

© 2015 Deloitte Slovensko
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Zákon 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov - termíny na zosúladenie
•

Povinnosť prijať vnútorný mechanizmus na prijímanie podnetov do konca júna 2015.
• určiť osobitnú organizačnú zložku alebo osobu na plnenie povinností vyplývajúcich z
tohto zákona,
• vydať vnútorný predpis o podávaní podnetov,
• viesť evidenciu podnetov po dobu 3 rokov.

Sankcie za nesplnenie povinností v zmysle zákona:
• Pokuta až do výšky 20.000 Eur.

© 2015 Deloitte Slovensko
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Iné legislatívne
zmeny:
• Novela
Obchodného
zákonníka

Novela Obchodného zákonníka

Spoločnosť v kríze
• Spoločnosťou v kríze sa rozumie spoločnosť, ktorá je v úpadku alebo jej úpadok hrozí
(ak pomer vlastného imania a záväzkov je nižší ako stanovuje zákon)
• Ak je spoločnosť v kríze, zakazuje sa vrátiť plnenie nahradzujúce vlastné zdroje
• V prípade plnenia poskytnutého v rozpore so zákazom vzniká ručenie za vrátenie
takéhoto plnenia voči spoločnosti a jej veriteľom na strane štatutárneho orgánu, ktorý
vykonával v predmetnom čase funkciu ako aj štatutárnemu orgánu, ktorý nárok na plnenie
dodatočne neuplatňoval.
• (Zmena účinná od 1. januára 2016)

© 2015 Deloitte Slovensko
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Novela Obchodného zákonníka

Zmluvy so spoločníkmi, zakladateľmi, ovládajúcimi a ovládanými osobami (§ 59a)
• Zrušuje sa povinnosť spoločností s ručením obmedzeným ohodnotiť predmet
zmluvy uzavretej medzi osobami v zmysle § 59a Obchodného zákonníka (zakladateľ,
spoločník, osoby blízke alebo osoby ovládané a ovládajúce zakladateľom alebo
spoločníkom) znaleckým posudkom.
• Ak zmluva (pri a.s.) v dôsledku neuloženia znaleckého posudku do zbierky listín
nenadobudne účinnosť, vzniká na strane štatutárneho orgánu spoločnosti ako aj osôb,
ktoré dodatočne tento nárok neuplatňovali, ručenie za vrátenie hodnoty plnenia
poskytnutého na základe takejto zmluvy (pre zmluvy uzatvorené po 1.7.2015).
• (Zmena účinná od 1. januára 2016)
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Novela Obchodného zákonníka

Zákaz vrátenia vkladu
• Rozšírenie osôb (spoločníkov), na
ktoré sa vzťahuje zákaz vrátenia
vkladu (aj bývalý spoločník, resp. osoba,
ktorá sa stala spoločníkom v lehote 2
rokov od vrátenia vkladu).
• Ručenie členov štatutárneho orgánu
spoločnosti v čase vrátenia vkladu resp.
členov štatutárneho orgánu v období,
kedy títo nárok na vrátenie plnenia
nevymáhali.
• (Zmena účinná od 1. júla 2015)
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Splatenie základného imania
• Ruší sa povinnosť splatiť vklady
zakladateľov pred zápisom spoločnosti na
osobitný bankový účet.
• V tejto súvislosti už nebude ďalej potrebné
prikladať k návrhu zápis spoločnosti do
obchodného registra výpis z bankového
účtu, ale bude postačovať vyhlásenie
správcu vkladu o splatení vkladov
• (Zmena účinná od 1. januára 2016)
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Otázky?

Kontakt

Miroslava Terem Greštiaková
Associate Partner, Advokátka
Tel.: +421 2 582 49 341
E-mail: mgrestiakova@deloitteCE.com

Lucia Batlová
Senior Legal Associate
Tel.: +421 2 58 249 347
E-mail: lbatlova@deloitteCE.com
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13

Daňové dopady
následných
reorganizácií pri
M&A na úrovni
skupiny

Daňové dopady následných reorganizácií pri M&A na
úrovni skupiny
Spôsoby reorganizácií na Slovensku
v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („ZDP“) a zákona č.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov („ZDPH“)
1.

Predaj podniku/časti podniku pre daňové účely v reálnych hodnotách

§ 17a ZDP

2.

Nepeňažný vklad podniku/časti podniku pre daňové účely v pôvodných cenách

§ 17d ZDP

3.

Nepeňažný vklad podniku/časti podniku pre daňové účely v reálnych
hodnotách

§ 17b ZDP

4.

Zlúčenie pre daňové účely v reálnych hodnotách

§ 17c ZDP

5.

Zlúčenie pre daňové účely v pôvodných cenách

§ 17e ZDP

© 2015 Deloitte Slovensko
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1. Predaj podniku/časti podniku pre daňové účely v
reálnych hodnotách (§ 17a ZDP)
Daňové dopady pre spoločnosť A
Určenie zdaniteľného zisku z predaja:
Predajná cena
- Hodnota vlastného imania predaného podniku
Účtovný VH z predaja podniku

Transakcia
Zahraničné
spoločnosti

SR

Stav po transakcií
Úpravy základu dane predávajúceho
- Rozdiel medzi DZC a UZC predaného majetku
Zahraničné
spoločnosti
- Stav nedaňových rezerv prevzatých kupujúcim
- Rozdiel medzi vytvorenými UOP a DOP už zahrnutými do
základu dane
SR
- Záväzky po lehote splatnosti, ktoré už boli v minulosti zdanené
(§ 17 ods. 27 ZDP)
Základ dane

1

2
x%

y%
predaj podniku /
časti podniku

A

1

B

2
x%

A

y%

B

Dopady z hľadiska DPH (§10 ods. 1 ZDPH)
• Predaj podniku alebo časti podniku nie je predmetom
DPH, ak tvorí samostatnú organizačnú zložku (“going
concern principle“)
© 2015 Deloitte Slovensko
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1. Predaj podniku/časti podniku pre daňové účely v
reálnych hodnotách (§ 17a ZDP)
Daňové dopady pre spoločnosť B
• Precenenie jednotlivých aktív a záväzkov
nadobudnutých kúpou na reálnu hodnotu
• Majetok ďalej odpisuje z precenených (reálnych)
hodnôt
• Ak je rozdiel medzi
−
−

•

Úpravy základu dane u kupujúceho:
• Do základu dane už nezahŕňa (neodpočítava)
položky zohľadnené u predávajúceho:
−
−

Stav prevzatých nedaňových rezerv pri použití
Rozdiel medzi vytvorenými UOP a DOP už
zahrnutými do základu dane

kúpnou cenou a
reálnou hodnotou jednotlivých zložiek majetku a
záväzkov:
>0
=>
goodwill
resp. identifikovateľný NIM
<0
=>
záporný goodwill

Goodwill/Záporný goodwill sa zahrnie do
základu dane najdlhšie počas 7 po sebe
nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo
výške 1/7 ročne

© 2015 Deloitte Slovensko
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2. Nepeňažný vklad podniku/časti podniku pre
daňové účely v pôvodných cenách (§ 17d ZDP)
Transakcia
Zahraničné
spoločnosti

SR

1

Stav po transakcii

2
y%

x%

A

vklad podniku /
časti podniku

Zahraničné
spoločnosti

B
SR

Vklad

Daňové dopady pre spoločnosť A
• Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a
hodnotou vkladaného majetku v účtovníctve
sa nezahŕňa do základu dane

1

2
y%

x%

A

z%

B

Daňové dopady pre spoločnosť B
• Prevezme majetok a záväzky pre daňové účely v
pôvodných cenách

Goodwill

• N/A

• Goodwill/záporný goodwill sa nezahŕňa do
základu dane

Majetok

• Uplatní pomerný odpis majetku podľa počtu
kalendárnych mesiacov, počas ktorých
majetok účtovala

• Uplatní zvyšnú časť ročného odpisu, pokračuje v
odpisovaní

OP
• Žiadna špeciálna úprava základu dane
k pohľadávkam
Nedaňové
• Žiadna špeciálna úprava základu dane
rezervy
• Nepeňažný vklad nie je predmetom DPH
DPH
(§ 10 ods. 1 ZDPH)

© 2015 Deloitte Slovensko

• Pokračuje v tvorbe DOP k prevzatým
pohľadávkam podľa § 20 ZDP
• Zahŕňa do základu dane pri použití, ak náklad je
daňovo uznaný
• N/A
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3. Nepeňažný vklad podniku/časti podniku pre
daňové účely v reálnych hodnotách (§ 17b ZDP)
Daňové dopady pre spoločnosť A
Určenie zdaniteľného zisku z vkladu:
Uznaná hodnota nepeňažného vkladu
- Účtovná hodnota vkladaných zložiek majetku a záväzkov
Účtovný VH z nepeňažného vkladu

Stav pred transakciou
Zahraničné
spoločnosti

−
−

jednorazovo alebo
najdlhšie počas 7 bezprostredne nasledujúcich
zdaňovacích období, najmenej vo výške 1/7 ročne

- Rozdiel medzi DZC a UZC vloženého majetku
- Stav nedaňových rezerv prevzatých prijímateľom
- Rozdiel medzi vytvorenými UOP a DOP už zahrnutými
do základu dane
- Záväzky po lehote splatnosti, ktoré už boli v minulosti
zdanené (§ 17 ods. 27 ZDP)
Základ dane
© 2015 Deloitte Slovensko

2
x%

SR

Úpravy základu dane vkladateľa
- VH sa zahrnie do základu dane

1

y%
vklad podniku /
časti podniku

A

B

Stav po transakcii
Zahraničné
spoločnosti

1

2
x%

SR

A

y%
z%

B

Dopady z hľadiska DPH (§10 ods. 1 ZDPH)
• Vklad podniku alebo časti podniku nie je
predmetom DPH, ak tvorí samostatnú
organizačnú zložku (“going concern
principle“)
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3. Nepeňažný vklad podniku/časti podniku pre
daňové účely v reálnych hodnotách (§ 17b ZDP)
Daňové dopady pre spoločnosť B
• Precenenie jednotlivých aktív a záväzkov
nadobudnutých nepeňažným vkladom podniku
alebo časti podniku na reálnu hodnotu
• Majetok ďalej odpisuje z precenených (reálnych)
hodnôt
−

•

−
−

Stav prevzatých nedaňových rezerv pri
použití
Rozdiel medzi vytvorenými UOP a DOP už
zahrnutými do základu dane

Ak je rozdiel medzi
−
−

•

alebo ak vkladateľ zahrnul oceňovací rozdiel do
základu dane jednorazovo, môže pokračovať v
odpisovaní z reálnej hodnoty

Úpravy základu dane u prijímateľa:
• Do základu dane už nezahŕňa (neodpočítava)
položky zohľadnené u vkladateľa:

uznanou hodnotou vkladu a
súčtu jednotlivých zložiek majetku precenených na
reálnu hodnotu MÍNUS súčtu jednotlivých záväzkov
precenených na reálnu hodnotu:
>0
=>
goodwill
resp. identifikovateľný NIM
<0
=>
záporný goodwill

Goodwill/Záporný goodwill sa zahrnie do
základu dane najdlhšie počas 7 po sebe
nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo
výške 1/7 ročne

© 2015 Deloitte Slovensko
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4./5. Zlúčenie pre daňové účely v reálnych
hodnotách alebo pôvodných cenách (§ 17c a § 17e
ZDP)
Povinnosti zanikajúcej a nástupníckej spoločnosti v
súvislosti so zlúčením
• Stanovanie rozhodného dňa pre účtovné účely a účely
dane z príjmov PO – môže byť odlišný od dňa zápisu
zlúčenia do ORSR (skorší):
RD pre daňové a
účtovné účely
1.1.2015

1.10.2015

1

2
x%

SR

y%
zlúčenie

A

B

OR SR (zápis)
1.1.2016

Zanikajúca spoločnosť:
• Zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky overenej
audítorom a
• precenenie jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
na reálnu hodnotu ku dňu predchádzajúcemu
rozhodnému dňu

© 2015 Deloitte Slovensko

Zahraničné
spoločnosti

Nástupnícka spoločnosť:
• Príprava otváracej súvahy k rozhodnému
dňu s vykázaním prevzatého majetku a
záväzkov zanikajúcej spoločnosti v reálnych
hodnotách
• Podanie daňového priznania za
zanikajúcu spoločnosť do 3 mesiacov odo
dňa predchádzajúceho rozhodnému dňu
• Oznámenie zlúčenia príslušným orgánom
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4./5. Zlúčenie pre daňové účely v reálnych
hodnotách alebo pôvodných cenách (§ 17c /§ 17e
ZDP)
Základ dane
Oceňovacie
rozdiely z
precenenia
Majetok
Rezervy
Opravné
položky

© 2015 Deloitte Slovensko

Zlúčenie v reálnych hodnotách (§ 17c ZDP)
Zlúčenie v pôvodných cenách (§ 17e ZDP)
Zanikajúca spoločnosť
• Výsledok hospodárenia + úpravy:
• Výsledok hospodárenia + úpravy:
• Zahrnie sa do základu dane v prípade, ak tak
neurobí právny nástupca
• Upraví základ dane o rozdiel medzi UZC a DZC
odpisovaného majetku
• Zníži základ dane o stav nedaňových rezerv
• Zníži základ dane o rozdiel medzi stavom
vytvorených UOP a DOP už zahrnutými do
základu dane

• Nezahrnie sa do základu dane
• Žiadna špeciálna úprava základu dane
• Žiadna špeciálna úprava základu dane
• Žiadna špeciálna úprava základu dane
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4./5. Zlúčenie pre daňové účely v reálnych
hodnotách alebo pôvodných cenách (§ 17c a § 17e
ZDP)
Základ dane
Oceňovacie
rozdiely z
precenenia
Majetok
Rezervy
Goodwill /
záporný
goodwill
OP k
pohľadávkam
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Zlúčenie v reálnych hodnotách (§ 17c ZDP)
Zlúčenie v pôvodných cenách (§ 17e ZDP)
Nástupnícka spoločnosť
• Výsledok hospodárenia + úpravy:
• Výsledok hospodárenia + úpravy:
• Zahŕňa do základu dane najdlhšie počas 7 po
sebe nasledujúcich zdaňovacích období,
• N/A
najmenej vo výške 1/7 ročne
• Odpisuje hmotný majetok z reálnej hodnoty ako
• Pokračuje v odpisovaní z pôvodných hodnôt
novozaradený majetok alebo pokračuje v
odpisovaní z reálnej hodnoty
• Do základu dane už nezahŕňa stav nedaňových • Žiadna špeciálna úprava základu dane
rezerv odpočítaný u zanikajúcej spoločnosti
• Zahŕňa do základu dane najdlhšie počas 7 po
• Goodwill/záporný goodwill sa nezahŕňa do
sebe nasledujúcich zdaňovacích období,
základu dane
najmenej vo výške 1/7 ročne
• Do základu dane už nezahŕňa daňové opravné
• Žiadna špeciálna úprava základu dane
položky, ktoré boli odpočítané u zanikajúcej
spoločnosti
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Otázky?

Kontakt

Silvia Hallova
Senior Manager
Tel.: +421 2 582 49 163
E-mail: shallova@deloitteCE.com
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Transferové
oceňovanie
v kontexte
farmaceutického
priemyslu

Transferové oceňovanie
Štruktúry farmaceutických skupín

Principál
služby
$

$

predaj

Podporná Co

Importér
$

•

Principál má na Slovensku organizačnú
zložku alebo právnickú osobu (Podporná
Co), ktorá zabezpečuje napríklad:
• podporu predaja na lokálnom trhu,
• re/deregistráciu liekov, zdravotných
pomôcok,…
• klinické štúdie.
• Principál realizuje predaj svojich výrobkov
prostredníctvom nespriazneného
importéra.
• Podporná Co je zvyčajne odmeňovaná na
úrovni vynaložených nákladov vrátane
ziskovej prirážky.

predaj
Zákazníci
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Transferové oceňovanie
Štruktúry farmaceutických skupín

Principál
$

služby
predaj
Importér

$

predaj

•

Principál realizuje predaj svojich
výrobkov prostredníctvom spriazneného
importéra.
• Importér zabezpečuje okrem predaja
výrobkov aj napríklad:
• podporu predaja na lokálnom trhu,
• re/deregistráciu liekov, zdravotných
pomôcok, …
• klinické štúdie.
• Importér zvyčajne realizuje zisk na
poskytovaných službách a nie na
importe tovaru.

Zákazníci

© 2015 Deloitte Slovensko
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Transferové oceňovanie
Štruktúry farmaceutických skupín
•

Principál
$

služby

•
•

Komisionár /
Agent
•
$

predaj

•

Principál realizuje predaj svojich
výrobkov prostredníctvom spriazneného
komisionára, alebo agenta
V súčasnosti nevzniká principálovi stála
prevádzkareň
Akčný bod 7 BEPSu to bude ale meniť,
kde aj komisionárske štruktúry a
nezávislý agent bude môcť vytvoriť
principálovi stálu prevádzkareň
Do života sa uvedie asi až v priebehu
roka 2017, keď bude zavedený
multilaterálny nástroj
? prisúdenia ziskov stálej prevádzkarni

Zákazníci
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Transferové oceňovanie
Slabé stránky štruktúr farmaceutických skupín – skúsenosti z
daňových kontrol
•

Problematické oblasti, ktoré rozporuje správca dane:
• Import liekov bez ziskovej marže
• Služby poskytované skupine bez ziskovej prirážky, napríklad
− klinické štúdie
− registrácia/deregistrácia liečiv na území Slovenskej republiky
− Marketingové služby (služby podpory predaja) bez ziskovej prirážky

• Služby poskytované skupine so ziskovou prirážkou (ako tzv. služby s nízkou pridanou
hodnotou)
• „Manažérske“ služby poskytované skupinou slovenskej spoločnosti

© 2015 Deloitte Slovensko
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Transferové oceňovanie
Nové výzvy pre farmaceutické skupiny
•

Dokumentácia sa rozšíri o novú časť – vykazovanie po krajinách
• Bude obsahovať základné informácie o finančných údajoch skupiny v jednotlivých
krajinách pôsobenia
• Predkladá sa priamo finančnej správe
• Možnosť porovnania konzistentného prístupu cez rôzne krajiny vrátane vykazovania
ziskov v „daňových rajoch“
• Bude sa prvýkrát predkladať za rok 2016 do konca roka 2017
• Táto povinnosť sa plánuje sa zaviesť priamo do slovenskej legislatívy
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Otázky?

Kontakt

Michal Antala
Senior manager
Tel.: +421 2 582 49 203
E-mail: mantala@deloitteCE.com
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