Priame dane

Jún 2018, Deloitte na Slovensku

Informácia o určení vzorových tlačív
používaných v súvislosti s príjmami
zo závislej činnosti podľa zákona o
dani z príjmov platných od 1. 1. 2018

•

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
z príjmov fyzickej osoby, ktorej bolo
za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie
preddavkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti.

Finančné riaditeľstvo SR stanovilo na zdaňovacie
obdobie roku 2018 tieto vzory tlačív:

•

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej
činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy
do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej
osoby.

•

Oznámenie zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane,
o výške sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane.

•

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti
základu dane na daňovníka a daňového bonusu.
Zamestnanec si môže na zdaňovacie obdobie 2018
uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane
na daňovníka a daňového bonusu aj na tlačive,
ktoré bolo vydané na roky 2016 aj 2017.

Finančné riaditeľstvo SR stanovilo za zdaňovacie
obdobie roku 2018 tento vzor tlačiva:
•

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby
zo závislej činnosti.

Finančné riaditeľstvo SR stanovilo za zdaňovacie
obdobie roku 2017 tento vzor tlačiva:
•

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Zmluva medzi Slovenskou
republikou a Etiópskou
federatívnou demokratickou
republikou o zamedzení
dvojitého zdanenia
a zabránení daňovému úniku
v odbore daní z príjmov
Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení
daňovému úniku v odbore daní z príjmov medzi
Slovenskou republikou a Etiópskou federatívnou
demokratickou republikou nadobudla platnosť
26. februára 2018.

Priame dane
Zmluva medzi Slovenskou
republikou a Iránskou islamskou
republikou o zamedzení dvojitého
zdanenia a zabránení daňovému
úniku v odbore daní z príjmov
Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení
daňovému úniku v odbore daní z príjmov medzi
Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou
nadobudla platnosť 1. mája 2018.
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Transferové oceňovanie

OECD zverejnila prvé hodnotenia
iniciatívy na podávanie správ podľa
jednotlivých štátoch (tzv. Country by
Country Reporting – „CbC“)
OECD zverejnila prvé hodnotenia iniciatívy na podávanie
správ podľa jednotlivých štátoch (CbC). Z hodnotení
vyplýva, že prakticky všetky krajiny v ktorých majú svoje
sídla veľké nadnárodné spoločnosti, na ktoré sa iniciatíva
vzťahuje, zaviedli povinnosť podávať správy podľa
jednotlivých štátov. Prvé výmeny týchto správ by sa mali
uskutočniť v júni 2018. Ďalším krokom zo strany OECD by
mala byť analýza toho, ako sú informácie
z CbC správ, ktoré používajú daňové správy pri hodnotení
transferových cien a iných rizík súvisiacich s iniciatívou
BEPS (tzv. Base Erosion and Profit Shifting – Boj proti
narúšaniu základu dane a presunu ziskov).
Prvé ročné hodnotenie sa zameriava najmä
na vnútroštátny právny a administratívny rámec
a na implementácie zavedené od januára 2018.

Je súčasťou prístupu, ktorý postupne sleduje vnútroštátny
vývoj počas troch ročných hodnotení (roky 2017, 2018
a 2019).
Druhé ročné hodnotenie, ktoré sa vzťahuje na všetkých
členov iniciatívy, bolo spustené v apríli 2018. Zameriava sa
na výmenu informácií, vhodné podmienky ich používania,
ako aj na zabezpečenie dôvernosti.
Predmetný dokument je možné nájsť na uvedenom
odkaze.
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Ostatné

Opatrenie Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky o sumách stravného
Predložený návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného vstupuje
do platnosti s účinnosťou od 1. júna 2018.
Sumy stravného pre časové pásma sú takéto:
••

4,80 EUR pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

••

7,10 EUR pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

••

10,90 EUR pre časové pásmo nad 18 hodín.

Vládny návrh novely zákona
navrhuje zaviesť ročné zúčtovanie
poistného v sociálnom poistení
Národnej rade SR bol podaný na prerokovanie návrh novely
zákona o sociálnom poistení, ktorého hlavným prínosom
by malo byť zavedenie ročného zúčtovania sociálneho
poistenia podobne, ako v súčasnosti funguje ročné
zúčtovanie poistného v zdravotnom poistení. Výkon ročného
zúčtovania a administratívne zabezpečenie by podľa návrhu
vykonávala Sociálna poisťovňa, čím by sa predišlo zvýšeniu
administratívneho zaťaženia podnikateľov a poistencov.

Podľa návrhu by zahŕňalo všetky druhy poistenia, ktoré
odvádza zamestnanec, pričom úrazové a garančné poistenie
by naďalej podliehalo pôvodnému systému odvodu mimo
ročného zúčtovania. Keďže prechod na ročné zúčtovanie
vyžaduje rozsiahlu zmenu administratívneho systému
Sociálnej poisťovne, tá v pripomienkovom konaní navrhuje
zavedenie prvýkrát až v roku 2022 za rok 2021.

Sociálna poisťovňa informuje
o povinnostiach pri odchode
za prácou do zahraničia
Slovenský občan pracujúci v krajinách EÚ, EHP a Švajčiarska
podlieha spoločnému systému sociálneho zabezpečenia,
ktorého všeobecným predpokladom je platenie poistného len
v jednej krajine. Obdobie sociálneho poistenia sa v uvedených
krajinách zarátava na účely sociálnych dávok, ako napr.
poistenie v nezamestnanosti, dôchodkové alebo nemocenské
poistenie. Ak sa rozhodne pracovať mimo týchto krajín,
vzťahujú sa naňho medzinárodné zmluvy
o sociálnom zabezpečení, ktoré Slovenská republika uzatvorila
s jednotlivými krajinami, pričom zarátavanie obdobia
sociálneho poistenia závisí od konkrétnej zmluvy. V prípade,
ak prácu vykonáva v krajine, na ktorú sa nevzťahuje spoločný
systém sociálneho zabezpečenia a s ktorou Slovensko nemá
uzatvorenú ani príslušnú bilaterálnu zmluvu, nemá žiadne

Ostatné
povinnosti voči Sociálnej poisťovni, pretože podlieha tamojším
pravidlám sociálneho zabezpečenia. V uvedenom prípade je
možné, aby bol jednotlivec poistencom daného štátu
a súčasne aj dobrovoľne poistený na Slovensku za účelom
naplnenia obdobia prispievania potrebného pre nárok
na dávky.
Ak sa nezamestnaný občan rozhodne vycestovať za prácou
mimo územia EÚ, vo všeobecnosti nemá povinnosti voči
Sociálnej poisťovni. Výnimkou je situácia, ak bol poistený
dobrovoľne, pretože vtedy je povinný naďalej prispievať,
v opačnom prípade mu po dvoch mesiacoch poistenie
zanikne. Dobrovoľné poistenie môže naďalej platiť aj počas
výkonu práce v krajinách, s ktorými má Slovenská republika
uzatvorenú bilaterálnu zmluvu o sociálnom zabezpečení, ak
táto zmluva neustanovuje inak.
V prípade zamestnania v krajinách EÚ, EHP a Švajčiarska
môže nastať situácia, keď občan bude povinný prispievať
do systému sociálneho zabezpečenia tejto krajiny a nebude
poistencom na Slovensku, čo platí aj
pre dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné
poistenie v nezamestnanosti. Ak slovenský občan dobrovoľne
prispieva na Slovensku, avšak z dôvodu výkonu práce
na území inej krajiny EÚ, resp. EHP alebo Švajčiarska, sa
stáva poistencom v zahraničí, uvedené druhy dobrovoľného
poistenia sú na Slovensku automaticky prerušené, keďže
spoločný systém sociálneho zabezpečenia neumožňuje
súbeh dobrovoľného a povinného poistenia. Dobrovoľné
poistenie sa opäť automaticky obnoví po zániku povinného
poistenia v zahraničí a jednotlivec bude povinný pokračovať
v platení poistného, inak mu dobrovoľné poistenie po dvoch
mesiacoch zanikne.
Špecifikom je dobrovoľné dôchodkové poistenie, v rámci
ktorého je umožnený súbeh povinného a dobrovoľného
poistenia. Jedinou podmienkou je, aby bol občan už skôr
poistený na Slovensku, a to buď ako zamestnanec alebo ako
SZČO.

Informácia Sociálnej poisťovne
o povinnostiach študentov v letnom
období a po ukončení štúdia
Vzhľadom na blížiacu sa prázdninovú sezónu vydala Sociálna
poisťovňa súhrnnú informáciu pre študentov stredných
a vysokých škôl, ktorí sa rozhodnú počas leta pracovať
na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Povinnosť
prihlásiť brigádujúceho do Sociálnej poisťovne a platiť
zaňho poistné má jeho zamestnávateľ a preto študentovi
samotnému žiadna povinnosť nevzniká. Jeho možnosťou
je uplatniť si výnimku z platenia poistného z mesačného
príjmu do 200 eur u jedného zamestnávateľa, pričom ak
túto hranicu príjmu prekročí, poistné zamestnávateľ odvádza
iba zo sumy prevyšujúcej uvedenú hranicu a iba nad touto
hranicou študentovi vzniká dôchodkové poistenie.

O uplatnenie výnimky musí študent písomne požiadať svojho
zamestnávateľa prostredníctvom určeného tlačiva.
Súčasne Sociálna poisťovňa informuje aj študentov –
budúcich absolventov o možnosti vzniku nároku na dávku
v nezamestnanosti. Tento nárok nevzniká automaticky
a podmienkou priznania dávky je trvanie poistenia
v nezamestnanosti najmenej dva roky (730 dní) v posledných
štyroch rokoch pred dňom zaradenia do evidencie
uchádzačov na úrade práce. Žiaci a študenti nie sú počas
štúdia sociálne poistení, majú však možnosť od šestnástich
rokov poistiť sa dobrovoľne. Druhou možnosťou je práca
popri štúdiu, či už prostredníctvom pracovnej zmluvy,
dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej
činnosti, v takom prípade za nich zamestnávateľ odvádza
poistné na dôchodkové, nemocenské poistenie a poistenie
v nezamestnanosti, a v prípade dostatočnej dĺžky obdobia
poistenia vznikne po ukončení štúdia nárok na dávku
v nezamestnanosti.

Upozornenie Sociálnej poisťovne
o povinnosti viacnásobného
prihlásenia zamestnanca v prípade
súbehu zmluvy a dohody u toho
istého zamestnávateľa
Zamestnanci, ktorí sú v riadnom pracovnom pomere
a súčasne majú s tým istým zamestnávateľom uzavretú aj
dohodu o pracovnej činnosti alebo o vykonaní práce, musia
byť podľa zákona prihlásení na sociálne poistenie dvakrát.
Zamestnávateľ v takom prípade prihlási zamestnanca
do Sociálnej poisťovne toľkokrát, koľko zmlúv a dohôd má
s jednotlivcom uzavretých, pretože každá zakladá
samostatnú povinnosť prihlásiť zamestnanca. Ak
vo všetkých právnych vzťahoch ide o činnosť s právom
na pravidelný príjem, zamestnávateľ uvedie zamestnanca
v Mesačnom výkaze poistného a príspevkov viackrát,
na samostatných riadkoch. Ak ide o nepravidelný príjem,
uvedie ho až po ukončení konkrétneho právneho vzťahu
vo Výkaze poistného a príspevkov. Takáto situácia sa týka
aj jednotlivcov, ktorí sú vo vlastnej firme zamestnancami
prostredníctvom pracovnej zmluvy a súčasne aj konateľom
s právom na príjem, na základe ktorého vzniká sociálne
poistenie.

Katarína Povecová
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Novinky v Deloitte

Analýza dát DPH
taxCube™ je špecializovaný program vyvinutý
spoločnosťou Deloitte, ktorý umožňuje výrazné
zefektívnenie procesu prípravy riadnych aj dodatočných
daňových priznaní k DPH, kontrolných výkazov
a súhrnných výkazov. taxCube™ zjednodušuje
a automatizuje proces prípravy DPH výkazov, znižuje
náklady aj riziko chybovosti a skráti dobu ich prípravy
z dní na hodiny.
taxCube™ vykonáva široké spektrum kontrol
importovaných údajov. taxCube™ rešpektuje Vami
používané IT prostredie, účtovné postupy a metodiku
(použitie menových kurzov, uplatňovanie dobropisov,
nastavenie daňových kódov a pod.). Individuálne
nastavenie programu „šité na mieru“ spoločnosti
vykonajú odborníci z Deloitte.
Prostredie na prípravu výkazov DPH v taxCube™ je
užívateľsky prístupné, prehľadné a jednoduché.
Viac informácií nájdete na www.taxcube.sk.

Spoločnosť Deloitte vyvinula nástroj umožňujúci
hromadne preveriť celý súbor dokladov, ktoré
vstupujú do DPH priznania, súhrnného výkazu
a kontrolného výkazu. Vstupom je dátový súbor
z účtovného systému, ktorý obsahuje detailné
informácie o jednotlivých účtovných dokladoch.
Tím špecialistov spoločnosti Deloitte pripravil viac ako 70
testov, ktoré po nahraní dátového súboru prekontrolujú
správnosť uplatnenia DPH pravidiel a identifikujú
konkrétne účtovné doklady, ktoré môžu byť nesprávne.
Bližšie informácie Vám poskytne Ján Skorka na adrese
jskorka@deloittece.com.
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Novinky v Deloitte
Maják 2018
Automatizované riešenie pre kontrolu obchodných partnerov
Skúsenosti z daňových kontrol potvrdzujú, že najlepšou obranou pred nevedomým zatiahnutím do daňového
podvodu je včasná a účinná prevencia. Prieskum spoločnosti Deloitte však ukázal, že v tomto smere nie sú
spoločnosti príliš obozretné. Aj preto spoločnosť Deloitte vyvinula vlastnú aplikáciu Maják, ktorá pravidelne
kontroluje verejné registre a vykonáva komplexné testy zadaných dodávateľov a odberateľov.
V prípade potreby, prosím, kontaktujte Jána Skorku na jskorka@deloittece.com

Ján Skorka
jskorka@deloittece.com

Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs o práve – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete pod nasledovným odkazom: http://www2.deloitte.com/global/
en/pages/about-deloitte/articles/dbriefs-legal.html

Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete v odkazoch:
Dbriefs Veľká Británia
www.emeadbriefs.com
Globálne Dbriefs
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/dbriefs-webcasts/upcoming-webcasts.html

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom informácií uvedených v tejto publikácii sa, prosím, spojte so svojou
kontaktnou osobou z daňového oddelenia spoločnosti Deloitte alebo s jedným z nasledujúcich odborníkov:
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