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Priame dane:

••

Návrh zmeny tlačiva DPPO_2016
Vo vyhodnocovaní medzirezortného pripomienkového konania je návrh na doplnenie vzoru tlačiva
k dani z príjmov právnických osôb.

••

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZDP“) a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona
č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoZPOI“)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ZDP a ZoZPOI, bol posunutý do druhého čítania.

••

Informácia k odpisu hmotného majetku poskytnutého na prenájom
FR SR zverejnilo Informáciu k odpisom hmotného majetku poskytnutého na prenájom.

••

Informácia o uplatňovaní daňových výdavkov pri majetku obstaranom formou
finančného prenájmu
FR SR zverejnilo Informáciu o uplatňovaní daňových výdavkov pri majetku obstaranom formou
finančného prenájmu.

••

Metodické usmernenie k problematike aplikácie ustanovenia § 45 ods. 3 písm. c) zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo metodické usmernenie k problematike aplikácie
ustanovenia § 45 ods. 3 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov, ktoré upravuje spôsob zamedzenia dvojitého zdanenia.

••

Informácia k zdaňovaniu príjmu fyzickej osoby (nepodnikateľa) z postúpenia pohľadávky
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k zdaňovaniu príjmu FO z postúpenia
pohľadávky.

••

Informácia k zdaňovaniu príjmov fyzických osôb dosiahnutých z hospodárenia v lesoch
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k zdaňovaniu príjmov fyzických osôb
dosiahnutých z hospodárenia v lesoch.

••

Informácia k preraďovaniu hmotného majetku fyzickej osoby z osobného užívania
do obchodného majetku
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k preraďovaniu hmotného majetku
fyzickej osoby z osobného užívania do obchodného majetku.
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Priame dane:
••

Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie v oblasti dane z príjmov fyzickej osoby
C-478/15 – Peter Radgen a Lilian Radgen – posúdenie výkladu Dohody medzi Európskym
spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o voľnom pohybe osôb podpísanej
21. júna 1999
Rozsudok sa týka sporu daňovníka Petra Radgena a jeho manželky Lilian Radgenovej, ktorého
predmetom je odmietnutie oslobodiť príjmy p. Radgena podľa nemeckej daňovej legislatívy
za výkon pedagogickej činnosti vykonávanej vo vedľajšom pracovnom pomere
vo verejnoprávnom zariadení so sídlom vo Švajčiarsku. Rozhodnutie súdneho dvora potvrdzuje,
že neoslobodením takéhoto príjmu došlo k neodôvodnenej nerovnosti v zaobchádzaní, a preto
je v rozpore s článkom 9 Dohody o voľnom pohybe osôb uzatvorenej medzi členskými štátmi
a Švajčiarskom.
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Nepriame dane:
••

Oznámenie k podaniu DPH priznania v prípade zmeny registrácie platiteľa DPH
v priebehu zdaňovacieho obdobia
Na stránke Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky bolo zverejnené oznámenie, ktoré upravuje
postup platiteľov DPH pri podávaní DPH priznania v prípade, ak dochádza k zmene registrácie
na účely DPH v priebehu zdaňovacieho obdobia.

••

Informácia k zaplateniu, resp. prijatiu preddavku pri intrakomunitárnej dodávke tovaru
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránke informáciu k vzniku daňovej
povinnosti v nadväznosti na zaplatenie, resp. prijatie preddavku pri intrakomunitárnej dodávke
tovaru.

••

Súdny dvor Európskej únie v oblasti DPH
C 412/15 TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH proti Finanzamt Kassel
II - Hofgeismar – Oslobodenie od DPH – Plazma získaná z ľudskej krvi za účelom výroby
liekov
Dodanie ľudskej krvi, ktoré sú členské štáty EÚ povinné v zmysle práva EÚ oslobodiť od DPH,
nezahŕňa dodanie plazmy, ktorá sa získava z ľudskej krvi, ak táto plazma nie je určená
na liečebné účely, ale výlučne na výrobu liekov.
C 576/15 Maja Marinova ET proti Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna
praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prichodite
– Určenie základu dane správcom dane pri podozrení zo zatajovania príjmov a daňového
podvodu
V prípade, ak v sklade zdaniteľnej osoby chýba tovar, ktorý jej bol dodaný, a zároveň
v účtovníctve danej zdaniteľnej osoby nie sú zahrnuté s tým súvisiace daňové dokumenty,
môže správca dane predpokladať, že zdaniteľná osoba dodala tento tovar tretím osobám,
a určiť základ dane z predaja tohto tovaru na základe dôkazov, ktoré má k dispozícii.
C 340/15 Christine Nigl a i. proti Finanzamt Waldviertel – Zdaniteľná osoba na účely DPH
Spoločnosti, ktoré vystupujú nezávisle voči svojim dodávateľom, orgánom verejnej moci
a do určitej miery aj voči svojim zákazníkom a z ktorých každá zabezpečuje vlastnú výrobu
použitím vlastných výrobných prostriedkov, pričom veľká časť z ich výrobkov je uvádzaná
na trh pod spoločnou značkou prostredníctvom obchodnej spoločnosti, sa musia z pohľadu
DPH považovať za nezávislé zdaniteľné osoby.
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Právne:
••

Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu
Novelou zákona bude do slovenského právneho poriadku transponovaná smernica Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania
špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

••

Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)
Zákonom sa do slovenského právneho poriadku implementuje nariadenie 910/2014 o elektronickej
identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu.

••

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-484/14 Tobias Mc Fadden proti Sony Music
Entertainment Germany GmbH
Rozhodnutie vo veci zodpovednosti prevádzkovateľa obchodu, ktorý na verejnosti bezplatne
ponúka wifi sieť.

••

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-160/15 GS Media BV proti Sanoma Media Netherlands,
Playboy Enterprises, Britt Geertruide Dekkerovej
Rozhodnutie vo veci hypertextových odkazov na diela, ktoré sú chránené autorským právom.

••

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

Schvaľovanie IFRS v Európskej únii
Dňa 22. septembra 2016 Európska únia prijala 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 a 18 a SIC 31).

••

Kontrolný dotazník o súlade s IFRS, prezentácii a zverejneniach podľa IFRS 2016
Globálne oddelenie spoločnosti Deloitte pre IFRS vydalo aktualizované verzie kontrolného dotazníka
o súlade s IFRS, prezentácii a zverejneniach podľa IFRS (IFRS compliance, presentation and
disclosure checklist 2016) a kontrolného dotazníka o súlade s IAS 34 (IAS 34 compliance checklist)
pre rok 2016.

17

Iné:
••

Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

••

Stanovenie sumy minimálnej mzdy na rok 2017
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje
sumu minimálnej mzdy na rok 2017.

••

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

Návrh zmeny tlačiva DPPO_2016
Vo vyhodnocovaní medzirezortného pripomienkového
konania je návrh na doplnenie vzoru tlačiva DPPO
o riadok č. 306, na ktorom budú uvedené sumy
zo zmluvy o sponzorstve v športe podľa § 17 ods.
19 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. u sponzora, ktorý
nesplní podmienku dosiahnutia základu dane
v zdaňovacom období.

Novela ZDP a ZoZPOI
Dňa 19. októbra 2016 pokračovala 10. schôdza NR
SR, na ktorej bol prerokovaný vládny návrh zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa ZDP a ZoZPOI (tlač 258). Návrh
zákona, ktorý zavádza zdaňovanie dividend, zrušenie
zdravotných odvodov z dividend a zníženie sadzby dane
z príjmov právnických osôb bol posunutý do druhého
čítania. Predseda NR SR navrhol ako gestorský Výbor
NR SR pre financie a rozpočet s lehotou
na prerokovanie do 21. novembra 2016.
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Informácia k odpisu hmotného
majetku poskytnutého na prenájom
Finančné riaditeľstvo SR dňa 17. októbra 2016
zverejnilo Informáciu k odpisu hmotného majetku
poskytnutého na prenájom. Pri odpise hmotného
majetku poskytnutého na prenájom sa do daňových
výdavkov prenajímateľa zahrnujú odpisy najviac do výšky
časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu
tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie
obdobie. V informácii FR SR bližšie špecifikuje určenie
príjmov (výnosov) z prenájmu v prípade, že
s prenájmom hmotného majetku súvisia aj platby
za energie a ostatné služby spotrebované nájomcom.
V prípade, že zmluvný vzťah s dodávateľom energií má
uzavretý prenajímateľ, u prenajímateľa sa
za príjem (výnos) z prenájmu považuje nájomné
a platby za spotrebu všetkých energií a ostatných
služieb. Ak má zmluvný vzťah s dodávateľom energií
uzavretý priamo nájomca, ktorý platí platby priamo
dodávateľovi energií, u prenajímateľa sa za príjem
(výnos) považuje nájomné a len tie platby, pri ktorých
zmluvný vzťah s dodávateľom má uzavretý prenajímateľ.

Priame dane
Daňovník, ktorý prenajíma časť nehnuteľnosti a časť
využíva na účely svojho predmetu podnikania, môže
odpisy pripadajúce na prenajatú časť nehnuteľnosti
(podľa m2) zahrnúť do daňových výdavkov do výšky
príjmov (výnosov) z prenájmu. Daňovník, ktorý
prenajíma nehnuteľnosť časť roka, môže pomernú časť
odpisov nehnuteľnosti pripadajúcu na počet mesiacov
prenájmu nehnuteľnosti zahrnúť do daňových výdavkov
iba do výšky príjmov (výnosov) z prenájmu. FR SR
v Informácii usmerňuje daňovníkov pri špecifických
typoch prenájmu, a to pri prenájme bočnej steny alebo
strechy, pri odpise hmotného majetku u daňovníka,
ktorý prenajíma niekoľko majetkov, a pri technickom
zhodnotení prenajatého majetku.

Informácia o uplatňovaní daňových
výdavkov pri majetku obstaraného
formou finančného prenájmu
Finančné riaditeľstvo SR vydalo dňa 27. októbra 2016
informáciu k zákonu o dani z príjmov. S účinnosťou
už od 1. januára 2015 nastali zmeny aj v odpisovaní
majetku obstarávaného formou finančného prenájmu.
Hmotný majetok obstaraný formou finančného
prenájmu sa od 1. januára 2015 odpisuje (okrem
pozemkov) metódou rovnomerného odpisovania
(§ 27) alebo zrýchleného odpisovania (§ 28) počas
doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú
skupinu podľa § 26 ods. 1 ZDP, t. j. nie počas doby
trvania prenájmu; zrýchlený spôsob odpisovania možno
uplatniť len v prípade majetku zaradenom
do odpisovej skupiny 2 alebo 3. Viac o danej
problematike s množstvom príkladov nájdete
v samotnej Informácii o uplatňovaní daňových
výdavkov pri majetku obstaranom formou
finančného prenájmu.
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dvojitého zdanenia, a tieto príjmy boli v zahraničí
preukázateľne zdanené, ak je tento postup
pre daňovníka výhodnejší.
Na účely uvedeného ustanovenia ide o príjmy
zo závislej činnosti daňovníka zo zdrojov v zahraničí,
ktoré boli preukázateľne zdanené v štáte ich zdroja
v súlade s daňovými predpismi tohto štátu a v súlade
s príslušnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia.
Pri posudzovaní zdaniteľnosti príjmov daňovníka
zo závislej činnosti v štáte ich zdroja je preto potrebné
vychádzať z posudzovania zdaniteľnosti príjmov podľa
§ 2 písm. h) ZDP. Podľa uvedeného ustanovenia
zdaniteľným príjmom daňovníka v štáte zdroja je príjem,
ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený
podľa daňových predpisov štátu zdroja alebo príslušnej
zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
Podmienkou na uplatnenie predmetného vyňatia
príjmov daňovníka zo zdanenia na území SR je nielen
preukázanie zdaniteľnosti príjmov v štáte ich zdroja, ale
aj preukázanie skutočného zdanenia príjmov v tomto
štáte. ZDP však na účely predmetného ustanovenia
neurčuje spôsob a formu preukazovania zdaniteľnosti
príjmov a procesu ich zdanenia v štáte zdroja týchto
príjmov podľa daňových predpisov tohto štátu.
Z tohto dôvodu je na rozhodnutí daňovníka, akým
spôsobom a formou preukáže vyššie uvedené
skutočnosti – napríklad prostredníctvom výplatných
pások, potvrdenia od zamestnávateľa, potvrdenia od
zahraničného správcu dane, kópie podaného daňového
priznania, výsledku ročného zúčtovania, prekladu
relevantných častí daňových právnych predpisov štátu
zdroja, resp. iných dokumentov preukazujúcich zrážanie
alebo platenie preddavkov na daň či podanie daňového
priznania v štáte zdroja príjmov.
V prípade, že daňovník nedokáže dostatočne preukázať
splnenie podmienok pre vyňatie príjmov zo závislej
činnosti zo zdrojov v zahraničí podľa § 45 ods. 3 písm.

Metodické usmernenie
k problematike aplikácie
ustanovenia § 45 ods. 3 písm. c)
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších
predpisov

Informácia k zdaňovaniu príjmu
fyzickej osoby (nepodnikateľa)
z postúpenia pohľadávky

Finančné riaditeľstvo SR vydalo metodické usmernenie
k aplikácii ustanovenia § 45 ods. 3 písm. c) zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZDP“), podľa ktorého sa metóda
vyňatia príjmov uplatní, ak daňovníkovi
s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynú príjmy
zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí zo štátu,
s ktorým má SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení

Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu k zdaňovaniu
príjmu FO z postúpenia pohľadávky. Podľa § 2 písm.
h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len
„ZDP“) zdaniteľným príjmom fyzickej osoby je každý
príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov a nie je
od dane oslobodený. ZDP ďalej v § 3 ods. 2 upravuje
príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a § 9 ZDP
upresňuje, ktoré príjmy sú od dane oslobodené.

c) ZDP, predmetné ustanovenie ZDP sa neuplatní.

Priame dane
Podľa § 9 ods. 1 písm. c) ZDP je príjem FO z predaja
hnuteľnej veci oslobodený od dane, okrem príjmov
z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá
do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej
vyradenia z obchodného majetku. Pohľadávku však
v zmysle § 118 Občianskeho zákonníka nie je možné
považovať za vec. Na základe toho takýto príjem nie je
možné považovať za príjem z predaja hnuteľnej veci,
a teda ho nie je možné považovať za príjem oslobodený
od dane.
Nakoľko príjem z postúpenia pohľadávky u fyzickej
osoby nepodnikateľa nie je vylúčený z predmetu
dane a ani nie je od dane oslobodený, považuje sa
za ostatný príjem podľa § 8 ods. 1 ZDP a zdaňuje sa
prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov.
Do čiastkového základu dane sa takýto príjem zahŕňa
znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho
dosiahnutie a v prípade, že sú takéto výdavky vyššie ako
tento príjem, na rozdiel sa neprihliada.

Informácia k zdaňovaniu príjmov
fyzických osôb dosiahnutých
z hospodárenia v lesoch
Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu k zdaňovaniu
príjmov fyzických osôb dosiahnutých z hospodárenia
v lesoch, v ktorom upresňuje, že jednou z foriem
hospodárenia fyzických osôb v lesoch je aj založenie
združenia bez právnej subjektivity podľa § 829 až 841
Občianskeho zákonníka. Toto združenie však nemá
spôsobilosť na práva a povinnosti, preto nemôže
nadobúdať do vlastníctva majetok, nemôže nadobudnúť
oprávnenie na podnikateľskú činnosť a nemôže vystupovať
voči tretím osobám samostatne vo vlastnom mene.
Účastníci združenia môžu poveriť niektorého
z účastníkov združenia správou združených majetkových
hodnôt a môžu splnomocniť konkrétnu fyzickú osobu
na uzatváranie zmluvných vzťahov v mene všetkých
ostatných účastníkov združenia. Majetok získaný
pri výkone spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom
všetkých účastníkov združenia, nemôže ho nadobudnúť
do vlastníctva združenie fyzických osôb bez právnej
subjektivity. Ak v súvislosti s pestovaním, ochranou
a úpravou lesa účastník združenia dosiahne príjem
(napr. z predaja dreva), bude takýto príjem považovaný
za príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby,
lesného a vodného hospodárstva, ktorý podlieha dani
z príjmov fyzickej osoby podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“).
Pri posúdení zdaňovacieho obdobia, v ktorom majú
fyzické osoby ako účastníci združenia zahrnúť svoje
podiely na príjmoch združenia do základu dane, je
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dôležité to, či za príslušný rok združenie určilo tieto
podiely jednotlivým účastníkom združenia v súlade
so zmluvou o združení, a nie to, či, resp. kedy bola
realizovaná výplata, poukázanie alebo pripísanie
takéhoto príjmu k dobru účastníka združenia.
Každý účastník združenia si posudzuje povinnosť
podávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej
osoby individuálne s ohľadom na svoje zdaniteľné príjmy
v príslušnom zdaňovacom období. Povinnosť podať
daňové priznanie k dani z príjmov vzniká fyzickej osobe
v prípade, ak tieto príjmy presiahnu ½ nezdaniteľnej
časti základu dane na daňovníka.
Príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby,
lesného a vodného hospodárstva je podľa § 9 ods. 1
písm. g) ZDP oslobodený od dane z príjmov v prípade,
ak nepresiahne v zdaňovacom období 500 EUR. Ak
tento príjem presiahne 500 EUR, do základu dane sa
zahŕňa príjem nad sumu 500 EUR.
Podľa § 8 ods. 2 ZDP čiastkovým základom dane je
príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené
na jeho dosiahnutie. Za výdavok sa považuje aj
zaplatené poistné na zdravotné poistenie, ktoré je
daňovník povinný z príjmov podliehajúcich zdaneniu
podľa § 8 ZDP platiť. Ak daňovník neuplatní výdavky
preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmu
z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného
a vodného hospodárstva, môže si uplatniť výdavky
vo výške 25 % z týchto príjmov, najviac do výšky
5 040 EUR ročne.

Informácia k preraďovaniu
hmotného majetku fyzickej osoby
z osobného užívania do obchodného
majetku
Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu
k preraďovaniu hmotného majetku fyzickej osoby
z osobného užívania do obchodného majetku. Fyzická
osoba, ktorá používa svoj súkromný hmotný majetok
na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa
§ 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len
„ZDP“), môže tento svoj majetok preradiť
do obchodného majetku.
Hmotným majetkom, ktorý môže daňovník
preradiť do obchodného majetku, je:
•

majetok, ktorý má daňovník vo vlastníctve,

•

majetok prenajatý formou finančného prenájmu,

•

majetok, ku ktorému vlastnícke právo prechádza
na daňovníka ako na kupujúceho až úplným
zaplatením kúpnej ceny,

Priame dane
•

nehnuteľnosť obstaranú na základe písomnej
zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo nadobúda
povolením vkladu do katastra nehnuteľností,

•

majetok pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu
zabezpečenia záväzku prevodom práva na veriteľa,
ak sa pôvodný vlastník písomne dohodne
s veriteľom na výpožičke tohto majetku počas
trvania zabezpečenia záväzku.

Postup preradenia hmotného majetku z osobného
užívania do obchodného majetku závisí od toho, či
daňovník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva,
podvojného účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa
§ 6 ods. 11 ZDP.
1.
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Jednoduché účtovníctvo: v prípade, ak daňovník
účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva,
postupuje podľa Opatrenia MF SR
č. MF/27076/2007-74 v znení neskorších zmien
a doplnkov, ktorým sa stanovili postupy účtovania
v sústave jednoduchého účtovníctva pre účtovné
jednotky, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú
samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje
výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie
a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane
z príjmov. Preradený dlhodobý hmotný majetok
zaúčtuje účtovná jednotka do knihy dlhodobého
majetku.

2.

Podvojné účtovníctvo: Ak daňovník účtuje
v sústave podvojného účtovníctva pre podnikateľov
podľa Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 v znení
neskorších predpisov, preradený dlhodobý hmotný
majetok sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny
02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný
a v prospech účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej
osoby. Od 1. 1. 2016 sa preradený hmotný majetok
oceňuje v účtovníctve reálnou hodnotou podľa § 27
ods. 2 zákona o účtovníctve.

3.

Daňová evidencia: V prípade, ak daňovník vedie
daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani
z príjmov, potom je povinný viesť okrem iného aj
evidenciu o hmotnom majetku zaradenom
do obchodného majetku, ktorý využíva v súvislosti
s dosahovanými príjmami. Ak sa daňovník
rozhodne uviesť majetok v daňovej evidencii, stáva
sa majetok jeho obchodným majetkom. Daňová
evidencia nemá predpísanú žiadnu formu a je
iba na daňovníkovi, akú formu evidencie si zvolí.
Daňovník, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods.
1 zákona o dani z príjmov, nie je účtovnou
jednotkou a nevzťahujú sa naňho ustanovenia
zákona o účtovníctve.

Rozhodnutie Súdneho dvora
Európskej únie v oblasti dane
z príjmov fyzickej osoby
C-478/15 – Peter Radgen a Lilian Radgen –
posúdenie výkladu Dohody medzi Európskym
spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou
o voľnom pohybe osôb podpísanej
21. júna 1999
Manželia Radgenovci sú nemeckými štátnymi
príslušníkmi s bydliskom v Nemecku, kde sú považovaní
za daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou.
Počas roka 2009 pán Radgen vykonával pedagogickú
činnosť vo vedľajšom pracovnom pomere
pre verejnoprávne zariadenie vo Švajčiarsku, na základe
pracovnej zmluvy s týmto zariadením. Na účely svojich
prednášok cestoval do Švajčiarska a následne sa vracal
naspäť do Nemecka.
Manželia Radgenovci sa domnievali, že na tieto príjmy
sa vzťahuje oslobodenie v zmysle nemeckej daňovej
legislatívy. Daňová legislatíva v Nemecku hovorí, že
príjmy z činností vykonávaných vo vedľajšom pracovnom
pomere ako prednášajúci, vychovávateľ, vedúci alebo
v inom porovnateľnom postavení v službách alebo na
účet právnickej osoby verejného práva, ktorá má svoje
sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v štáte,
na ktorý sa vzťahuje Dohoda o Európskom
hospodárskom priestore, sú oslobodené od dane
do výšky 2 100 EUR za rok. Finančná správa však vo
výmere dane z príjmov za rok 2009 zahrnula túto sumu
do príjmov podliehajúcich zdaneniu, a to po odpočítaní
splatnej sumy dane vo výške 121,44 EUR, ktorú zrazila
švajčiarska finančná správa. Manželia Radgenovci podali
proti tomuto výmeru sťažnosť, ktorú finančná správa
zamietla ako neodôvodnenú, keďže Dohoda o voľnom
pohybe osôb nebráni odmietnutiu priznať oslobodenie
od dane ustanovené nemeckou legislatívou.
Dohoda o voľnom pohybe osôb uzavretá medzi
Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi
a Švajčiarskou konfederáciou podpísaná 21. júna 1999
v Luxemburgu uvádza v článku 9 ods. 1, že zamestnanej
osobe, ktorá je štátnym príslušníkom zmluvnej strany,
sa nesmie na základe jej štátnej príslušnosti udeliť iné
zaobchádzanie na území druhej zmluvnej strany ako
zamestnaným osobám, ktoré sú štátnymi príslušníkmi
druhej zmluvnej strany, z pohľadu mzdy, prepustenia
alebo zaradenia, alebo opätovného zamestnania, ak sa
stane nezamestnanou. Ďalej v článku 9 ods. 2 Dohody je
uvedené, že zamestnaná osoba a jej rodinní príslušníci
podľa článku 3 Dohody majú rovnaké daňové úľavy
a sociálne dávky ako zamestnané osoby, ktoré sú
štátnymi príslušníkmi krajiny, a ich rodinní príslušníci.

Priame dane
Následne manželia Radgenovci podali žalobu
na Finančný súd spolkovej krajiny BádenskoWürttembursko, ktorý predložil Súdnemu dvoru
otázku, či sa majú ustanovenia Dohody o voľnom
pohybe osôb vykladať v tom zmysle, že bránia právnej
úprave členského štátu, podľa ktorej sa v tomto štáte
daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou
neprizná nárok na odpočet sumy oslobodenej
od dane získanej za vykonávanie pedagogickej činnosti
vo vedľajšom pracovnom pomere z toho dôvodu, že sa
uvedená činnosť neposkytuje v službách alebo
na účet právnickej osoby verejného práva, ktorá má
svoje sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo
na území Švajčiarskej konfederácie.

povinnosťou využívajúcemu svoje právo na voľný
pohyb na vykonávanie pedagogickej činnosti ako
zamestnaná osoba vo vedľajšom pracovnom
pomere v službách právnickej osoby verejného
práva so sídlom vo Švajčiarsku nepriznáva nárok
na oslobodenie príjmov pochádzajúcich z tejto
činnosti zamestnanej osoby od dane, hoci také
oslobodenie by sa priznalo, ak by sa uvedená
činnosť vykonávala v službách právnickej osoby
verejného práva so sídlom v tomto štáte, v inom
členskom štáte alebo v štáte, na ktorý sa vzťahuje
Dohoda o Európskom hospodárskom priestore.
Valéria Morťaniková
vmortanikova@deloittece.com

Súdny dvor v predmetnom spore rozhodol takto:
•
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ustanovenia Dohody o voľnom pohybe
osôb týkajúce sa rovnosti zaobchádzania so
zamestnanými osobami sa majú vykladať v tom
zmysle, že im odporuje právna úprava členského
štátu, ako je právna úprava vo veci samej,
ktorá daňovníkovi s neobmedzenou daňovou

Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com

Nepriame dane

Oznámenie k podaniu DPH
priznania v prípade zmeny
registrácie platiteľa DPH
v priebehu zdaňovacieho obdobia
Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo na svojej
internetovej stránke oznámenie, ktoré upravuje postup
platiteľov DPH pri podávaní DPH priznania v prípade, ak
u týchto platiteľov dochádza v priebehu zdaňovacieho
obdobia k zmene registrácie na účely DPH podľa § 6
a zákona o DPH.
V zmysle uvedeného oznámenia platí, že ak k zmene
registrácie platiteľa DPH dochádza v priebehu
zdaňovacieho obdobia (či už k zmene registrácie
z tuzemského platiteľa DPH podľa § 4 zákona o DPH
na registráciu zahraničnej osoby podľa § 5 alebo § 6
zákona o DPH alebo naopak), nie je opodstatnené, aby
sa príslušné zdaňovacie obdobie rozdelilo. Platiteľ DPH
je za celé príslušné zdaňovacie obdobie povinný podať
jedno daňové priznanie do 25 dní po jeho skončení
a v tej istej lehote aj daň zaplatiť. Pri zmene registrácie
platiteľa DPH zostáva pridelené IČ DPH rovnaké
(nemení sa).
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Informácia k zaplateniu,
resp. prijatiu preddavku pri
intrakomunitárnej dodávke tovaru
Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo informáciu, ktorá sa
zaoberá vznikom daňovej povinnosti pri nadobudnutí
tovaru z iného členského štátu a dodaní tovaru
do iného členského štátu platiteľom DPH, ktorý zaplatí,
resp. prijme platbu vo forme preddavku
pred samotným dodaním tovaru.
V nadväznosti na § 19 ods.4 zákona o DPH platí, že ak je
platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká
daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.
Uvedené sa neuplatní v prípade, ak tuzemský platiteľ
DPH prijme preddavok pred dodaním tovaru
do iného členského štátu odberateľovi, ktorý si
objednal tovar pod identifikačným číslom pre DPH
prideleným v inom členskom štáte, keďže prijatý
preddavok sa vzťahuje k dodávke tovaru oslobodenej
od DPH podľa § 43 zákona o DPH. Tuzemský platiteľ
nie je povinný vyhotoviť faktúru na prijatý preddavok
a sumu prijatého preddavku neuvádza ani v DPH
priznaní ani v súhrnnom výkaze.

Nepriame dane
Rovnako sa ustanovenie §19 ods. 4 zákona o DPH
neuplatní ani v prípade, ak pred nadobudnutím tovaru
z iného členského štátu je dodávateľovi tovaru zaplatený
preddavok odberateľom, ktorý si tovar objednal
pod identifikačným číslom prideleným pre DPH
v tuzemsku. V uvedenom prípade nevzniká odberateľovi
daňová povinnosť dňom prijatia preddavku
dodávateľom.

Súdny dvor Európskej únie
v oblasti DPH
C 412/15 – TMD Gesellschaft für
transfusionsmedizinische Dienste mbH
proti Finanzamt Kassel II - Hofgeismar –
Oslobodenie od DPH – Plazma získaná
z ľudskej krvi za účelom výroby liekov
TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste
mbH (ďalej len „TMD“) prevádzkuje centrum
pre darovanie krvi. Jej činnosť spočíva v odbere
a spracovaní krvnej plazmy, ktorá sa následne dodáva
farmaceutickým spoločnostiam na výrobu liekov.
TMD sa domnievala, že na plazmu, ktorú dodávala
farmaceutickým spoločnostiam, sa nevzťahuje
oslobodenie od DPH, ktoré sa v zmysle práva EÚ
uplatňuje pri dodaní ľudskej krvi. Príslušné daňové
úrady však boli opačného názoru a zamietli spoločnosti
TMD odpočítanie DPH na vstupe v súvislosti s dodaním
takejto „priemyselnej“ plazmy.
Vnútroštátny súd sa obrátil na Súdny dvor Európskej
únie („SD EÚ“) s otázkou, či dodanie plazmy, ktorá sa
získava z ľudskej krvi a ktorá je určená výlučne na výrobu
liekov vo farmaceutickom priemysle, možno považovať
za dodanie ľudskej krvi, ktoré je v zmysle práva EÚ
oslobodené od DPH.
SD EÚ na úvod uviedol, že v rámci práva EÚ neexistuje
presná definícia pojmu „ľudská krv“, a preto je pri určení
významu a rozsahu tohto pojmu potrebné vychádzať
z jeho obvyklého významu a zohľadniť dané súvislosti
ako aj účel, ktorý daná právna úprava sledovala.
SD EÚ v tejto súvislosti uviedol, že pojem ľudská krv
predstavuje súčasť ľudského tela pozostávajúcu
z viacerých vzájomne sa dopĺňajúcich zložiek, ktoré
umožňujú prekrvovanie všetkých orgánov a tkanív.
Jednou z takýchto zložiek je aj krvná plazma, ktorá ako
tekutá zložka krvi zabezpečuje prenos iných zložiek krvi
a látok v rámci ľudského tela.
SD EÚ ďalej uviedol, že cieľom, ktorý právna úprava EÚ
sledovala, bolo zabezpečenie toho, aby sa tovary
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a služby, ktoré prispievajú k zdravotnej starostlivosti
alebo ktoré sú poskytované za liečebným účelom,
nestali nedostupnými z dôvodu zvýšených nákladov, ak
by ich dodanie podliehalo DPH.
SD EÚ pripomenul, že pojmy prislúchajúce k tovarom
a službám, ktoré sú v rámci práva EÚ oslobodené
od DPH, je potrebné vykladať doslovne, nakoľko
predstavujú výnimku zo všeobecnej zásady, podľa ktorej
podlieha DPH každé dodanie tovaru
a poskytnutie služby, ktoré zdaniteľná osoba uskutoční
za protihodnotu.
SD EÚ konštatoval, že oslobodenie od DPH sa môže
vzťahovať na dodanie ľudskej krvi vrátane krvnej plazmy,
ktorá je jednou z jej zložiek, iba v prípade, ak je takéto
dodanie priamo spojené s činnosťami vykonávanými
vo verejnom záujme, a vzťahuje sa teda iba na ľudskú
krv, resp. krvnú plazmu, ktorá je určená na priame
lekárske využitie.
SD EÚ rozhodol, že dodanie ľudskej krvi, ktoré sú
členské štáty EÚ povinné v zmysle práva EÚ oslobodiť
od DPH, nezahŕňa dodanie plazmy, ktorá sa získava
z ľudskej krvi, ak táto plazma nie je určená na liečebné
účely, ale výlučne na výrobu liekov.

C 576/15 – Maja Marinova ET proti Direktor
na Direktsia ”Obzhalvane i danachnoosiguritelna praktika” Veliko Tarnovo
pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata
agentsia za prichodite – Určenie základu
dane správcom dane pri podozrení
zo zatajovania príjmov a daňového podvodu
Maja Marinova prevádzkuje, ako samostatne zárobkovo
činná osoba, podnik Maja Marinova ET (ďalej len
„MM“), ktorý sa venuje maloobchodnému predaju
potravinárskych a nepotravinárskych výrobkov
konečným spotrebiteľom.
V priebehu daňovej kontroly, ktorú príslušné daňové
orgány uskutočnili v spoločnosti MM, boli na základe
preverenia obchodných partnerov MM identifikované
faktúry týkajúce sa tabakových a potravinárskych
výrobkov, ktoré boli zaznamenané ako vystavené faktúry
v účtovníctve obchodných partnerov, avšak chýbali
v účtovníctve spoločnosti MM.
Príslušné daňové orgány sa domnievali, že tovary, ktoré
boli predmetom týchto faktúr, spoločnosť MM skutočne
prijala, a vzhľadom na ich neprítomnosť
v sklade predpokladali, že tento tovar bol spoločnosťou
MM následne predaný maloobchodným spôsobom
tretím osobám.

Nepriame dane
Keďže spoločnosť MM neevidovala v účtovníctve nákup
tohto tovaru ani jeho následný predaj, príslušné daňové
orgány dospeli k záveru, že MM úmyselne zamlčala
nákup tovaru a príjmy súvisiace s jeho ďalším predajom,
čo malo okrem iného vplyv aj na výšku deklarovaného
obratu na účely registrácie na účely DPH.
V nadväznosti na tieto zistenia vydali príslušné daňové
orgány rozhodnutie o dodatočnom platobnom výmere
na DPH, pričom základ dane určili z predpokladaného
maloobchodného predaja tovaru uvedeného
na faktúrach vystavených obchodnými partnermi MM,
ako aj z predaja tovaru, ktorý MM uskutočnila v období,
v ktorom podľa skutočne dosiahnutého obratu mala byť
registrovaná na účely DPH.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či v prípade, ak
v sklade zdaniteľnej osoby chýba tovar, ktorý jej bol
preukázateľne dodaný, a zároveň v účtovníctve danej
zdaniteľnej osoby nie sú zahrnuté s tým súvisiace
dokumenty, môže správca dane predpokladať, že
zdaniteľná osoba dodala tento tovar tretím osobám
a určiť základ dane z predaja tohto tovaru na základe
dôkazov, ktoré má k dispozícii.
SD EÚ na úvod pripomenul, že v zmysle práva EÚ sú
zdaniteľné osoby povinné viesť primerane účtovníctvo,
uchovávať všetky faktúry, ako aj predložiť daňové
priznanie, v ktorom sú uvedené všetky údaje potrebné
na stanovenie splatnej DPH.
SD EÚ uviedol, že neúplné vedenie účtovníctva
neumožňuje kontrolu uplatnenia DPH zo strany
správcu dane, čo môže v konečnom dôsledku zamedziť
správnemu výberu DPH a v dôsledku toho narušiť
riadne fungovanie spoločného systému DPH, a preto
právo EÚ nebráni členským štátom, aby takéto konanie
považovali za daňový podvod.
SD EÚ ďalej uviedol, že členské štáty EÚ sú povinné
prijať všetky legislatívne a správne opatrenia, aby
bojovali proti daňovým podvodom a zabezpečili, že DPH
splatná na ich území bude vyberaná v plnej výške. Tieto
opatrenia nie sú v rámci práva EÚ bližšie špecifikované,
avšak tieto opatrenia, ktoré budú členskými štátmi
prijaté s cieľom zabezpečiť správny výber DPH
a predchádzať daňovým podvodom, by mali byť v súlade
so základnými zásadami proporcionality a neutrality.
SD EÚ konštatoval, že prijaté opatrenia na úrovni
vnútroštátnej právnej úpravy vo veci samej nepresahujú
rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie cieľa, ktorým
je určenie základu dane, ktorý sa bude čo najviac
približovať protihodnote skutočne prijatej zdaniteľnou
osobou, ktorá si nesplnila povinnosti správneho vedenia
účtovníctva a ktorá vykazuje známky podvodného
správania, v dôsledku čoho nie je možné zhromaždiť
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objektívne informácie o období, v ktorom boli tieto
zdaniteľné transakcie uskutočnené, o príjemcoch plnení
ani o zdaniteľných príjmoch tejto osoby.
Pokiaľ ide o zásadu neutrality SD EÚ konštatoval, že
tejto zásady sa nemôže dovolávať zdaniteľná osoba,
ktorá sa úmyselne podieľala na daňovom podvode
zamlčiavaním zdaniteľných transakcií a s tým súvisiacich
príjmov a ktorá tak ohrozila fungovanie spoločného
systému DPH.
SD EÚ rozhodol, že v prípade, ak v sklade zdaniteľnej
osoby chýba tovar, ktorý jej bol dodaný, a zároveň
v účtovníctve danej zdaniteľnej osoby nie sú zahrnuté s
tým súvisiace daňové dokumenty, môže správca dane
predpokladať, že zdaniteľná osoba dodala tento tovar
tretím osobám a určiť základ dane z predaja tohto
tovaru na základe dôkazov, ktoré má k dispozícii.
Skutočnosť, či opatrenia prijaté vnútroštátnou právnou
úpravou nepresahujú rámec toho, čo je nevyhnutné
na zabezpečenie riadneho výberu DPH a zamedzenie
daňovým podvodom, prináleží overiť vnútroštátnemu
súdu.

C 340/15 – Christine Nigl a i. proti Finanzamt
Waldviertel – Zdaniteľná osoba na účely DPH
Členovia rodiny Niglovej sú spoločníkmi v troch
spoločnostiach, ktoré podnikajú v oblasti vinohradníctva.
Každá z týchto spoločností prevádzkuje vinice na inom
mieste, zamestnáva vlastných zamestnancov, má svoje
vlastné strojové vybavenie, a svoje príjmy a výdavky
zhromažďuje na vlastnom bankovom účte. Zároveň je
každá z týchto spoločností zdaniteľnou osobou na účely
DPH.
V roku 2001 založili členovia rodiny obchodnú
spoločnosť Wein-Gut Nigl GmbH (ďalej len „WG Nigl“),
ktorá nakupuje vína od týchto spoločností za účelom ich
ďalšieho predaja predajcom s vínom alebo konečným
spotrebiteľom v mene a na účet každej z týchto
spoločností. Okrem toho spoločnosť WG Nigl vyrába aj
vlastné víno a prevádzkuje hotel s reštauráciou.
Zároveň spoločnosť WG Nigl centralizovane nakupuje
15 – 20 % vybavenia potrebného na produkciu vína
v predmetných spoločnostiach a spolu s ostatnými
prevádzkovými nákladmi ich následne alokuje
na jednotlivé spoločnosti v závislosti od množstva
vyrobeného vína. Vína vyrobené predmetnými
spoločnosťami sa predávajú pod spoločnou značkou
Weingut Nigl a za spoločne stanovené ceny.
Na základe daňovej kontroly, ktorá sa uskutočnila v roku
2012, nadobudli príslušné daňové orgány presvedčenie,

Nepriame dane
že vzhľadom na vzájomné úzke ekonomické
a organizačné prepojenie troch predmetných
spoločností je nutné považovať ich za jedno združenie
osôb. Príslušné daňové orgány sa tak domnievali, že
existujú iba dve osoby, ktoré sú zdaniteľnými osobami
na účely DPH, a to združenie osôb, ktorého členmi mali
byť tri dotknuté spoločnosti, a spoločnosť WG Nigl.
SD EÚ sa okrem iného zaoberal otázkou, či je nutné,
z hľadiska DPH, považovať za nezávislé zdaniteľné
osoby spoločnosti, ktoré vystupujú nezávisle voči svojim
dodávateľom, orgánom verejnej moci
a do určitej miery aj voči svojim zákazníkom,
a z ktorých každá zabezpečuje vlastnú výrobu použitím
vlastných výrobných prostriedkov, keď veľká časť z ich
výrobkov je uvádzaná na trh pod spoločnou značkou
prostredníctvom obchodnej spoločnosti, v ktorej
majú obchodný podiel jednotliví členovia dotknutých
spoločností ako aj iní členovia dotknutej rodiny.
SD EÚ uviedol, že v zmysle práva EÚ sa za zdaniteľnú
osobu považuje každá osoba, ktorá nezávisle
a na akomkoľvek mieste vykonáva akúkoľvek
ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky
tejto činnosti.
SD EÚ ďalej uviedol, že za účelom určenia nezávislosti
vykonávanej ekonomickej aktivity je potrebné
preskúmať, či dotknutá osoba vykonáva činnosť
vo vlastnom mene, na svoj vlastný účet a na svoju
vlastnú zodpovednosť, a či znáša hospodárske riziko
spojené s výkonom tejto činnosti.

SD EÚ konštatoval, že ak spoločnosti, ako sú
vo veci samej, samostatne prevádzkujú vinohrady,
používajú takmer výlučne vlastné výrobné prostriedky,
zamestnávajú vlastných zamestnancov a vystupujú
nezávisle voči svojim dodávateľom, orgánom verejnej
moci a v určitej miere aj voči zákazníkom, svedčí to
o tom, že každá z týchto spoločností vykonáva činnosť
vo svojom vlastnom mene, na svoj účet
a svoju zodpovednosť. Skutočnosť, že v tejto súvislosti
existuje určitá forma spolupráce medzi dotknutými
spoločnosťami a obchodnou spoločnosťou WG Nigl,
najmä pokiaľ ide o uvádzanie produktov
na trh pod spoločnou značkou, nemôže postačovať
na spochybnenie nezávislosti dotknutých spoločností
a viesť k záveru, že neznášajú riziko spojené
s vykonávaním svojej ekonomickej činnosti.
SD EÚ okrem iného rozhodol, že spoločnosti, ako sú
vo veci samej, ktoré vystupujú nezávisle voči svojim
dodávateľom, orgánom verejnej moci a do určitej
miery aj voči svojim zákazníkom, a z ktorých každá
zabezpečuje vlastnú výrobu použitím vlastných
výrobných prostriedkov, pričom veľká časť z ich
výrobkov je uvádzaná na trh pod spoločnou značkou
prostredníctvom obchodnej spoločnosti, v ktorej
majú obchodný podiel jednotliví členovia dotknutých
spoločností ako aj iní členovia dotknutej rodiny, sa
musia z pohľadu DPH považovať za nezávislé zdaniteľné
osoby.
Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@deloittece.com
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Právne

Novela zákona o ochrane
pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu

•

– v prípadoch, keď sa vyžaduje identifikácia
konečného užívateľa výhod, sa povinná osoba
nesmie spoliehať výlučne na údaje získané
z príslušných registrov,

Do parlamentu bol predložený návrh novely zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu. Zámerom
novely zákona je transponovať smernicu Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 o predchádzaní
využívaniu finančného systému na účely prania špinavých
peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES.

– povinná osoba je povinná vykonať základnú
starostlivosť pri vykonaní príležitostného obchodu
mimo obchodného vzťahu v hodnote najmenej
15 000 EUR a dopĺňa sa, že pri obchode
v hotovosti je to najmenej 10 000 EUR,
– povinná osoba je povinná vykonať identifikáciu
klienta a overenie jeho identifikácie pri obchode,
ktorého hodnota dosiahne najmenej 1 000 EUR
(2 000 EUR podľa doterajších predpisov),
•

dopĺňa sa definícia cezhraničného
korešpondenčného vzťahu (korešpondenčné vzťahy
sú vzťahy medzi bankami, finančnými inštitúciami a
medzi bankami a finančnými inštitúciami navzájom),

•

zavádza sa povinnosť povinných osôb identifikovať
konečného užívateľa výhod a v listinnej podobe viesť
jeho aktuálne identifikačné údaje.

Zmeny a doplnenia, ktoré novela zákona prináša,
sa týkajú predovšetkým:
•

ustanovenia o povinnej osobe, kde sa znižuje limit
potrebný pre zaradenie podnikateľa medzi povinné
osoby pri obchodoch v hotovosti z 15 000 EUR
na 10 000 EUR,

ustanovenia o základnej starostlivosti povinnej
osoby vo vzťahu ku klientovi:

Navrhovaná účinnosť novely je 1. júna 2017.
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Právne
Zákon o dôveryhodných službách
pre elektronické transakcie
na vnútornom trhu
Parlament schválil zákon č. 272/2016 Z. z.
o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie
na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o dôveryhodných službách), ktorého
cieľom je dosiahnutie súladu vnútroštátneho právneho
poriadku s nariadením 910/2014 o elektronickej
identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické
transakcie na vnútornom trhu (ďalej len „Nariadenie“),
ktoré upravuje podmienky poskytovania dôveryhodných
služieb. Týmto zákonom sa zároveň ruší zákon
č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a všetky
súvisiace vyhlášky Národného bezpečnostného úradu,
a novelizuje sa zákon o e-Governmente.
Dôveryhodná služba je podľa Nariadenia elektronická
služba, ktorá sa spravidla poskytuje za odplatu
a ktorá spočíva vo vyhotovovaní, overovaní a validácii
elektronických podpisov/elektronických pečatí/
elektronických časových pečiatok, elektronických
doručovacích služieb pre registrované zásielky
a certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia;
vo vyhotovovaní, overovaní a validácii certifikátov
pre autentifikáciu webových sídiel, alebo v uchovávaní
elektronických podpisov, pečatí alebo certifikátov, ktoré
s nimi súvisia.
Zákon upravuje oblasti, ktoré sa týkajú najmä:
•

podmienok poskytovania dôveryhodných služieb,

•

povinností poskytovateľov dôveryhodných služieb
a kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných
služieb (je ním poskytovateľ dôveryhodných služieb,
ktorý poskytuje dôveryhodné služby a ktorému
orgán dohľadu udelil kvalifikovaný štatút),

•

vymedzenia mandátneho certifikátu a certifikácie,

•

pôsobnosti Národného bezpečnostného úradu,

•

sankcií za porušenie povinností (za priestupky a iné
správne delikty) vo forme pokút.

Nariadením sa rozšírila doterajšia úprava
elektronického podpisu, pečatí a pečiatok, ktorá
tieto rozdelila do niekoľkých typov (podľa stupňa
bezpečnosti):
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1.

Elektronických podpisov:

•

elektronický podpis,

•

zdokonalený elektronický podpis,

•

kvalifikovaný elektronický podpis (považuje sa

za zaručený elektronický podpis podľa doterajších
právnych predpisov), má právny účinok rovnocenný
s vlastnoručným podpisom, pričom notárske
osvedčenie pravosti podpisu sa v tomto prípade
nevyžaduje, a ak je založený na kvalifikovanom
certifikáte vydanom v jednom členskom štáte,
uznáva sa ako kvalifikovaný elektronický podpis
vo všetkých členských štátoch);
2.

Pečatí:

•

elektronická pečať,

•

zdokonalená elektronická pečať,

•

kvalifikovaná elektronická pečať (považuje sa
za zaručenú elektronickú pečať podľa doterajších
právnych predpisov);

3.

Pečiatok:

•

elektronická časová pečiatka,

•

kvalifikovaná elektronická časová pečiatka
(považuje sa za časovú pečiatku podľa doterajších
právnych predpisov).

Poskytovateľ akreditovaných certifikačných služieb podľa
doterajších predpisov sa považuje za poskytovateľa
dôveryhodných služieb s kvalifikovaným štatútom.
Akreditovaná služba vydávania časových pečiatok podľa
doterajších predpisov sa považuje za dôveryhodnú
službu s kvalifikovaným štatútom vydávajúca
kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku. Bezpečné
zariadenie na vyhotovovanie elektronickej pečate
podľa doterajších predpisov sa považuje za zariadenie
na vyhotovovanie kvalifikovanej elektronickej pečate
(platí do uplynutia platnosti alebo zrušenia certifikátu
zariadenia). Kvalifikovaný systémový certifikát podľa
doterajších predpisov sa považuje za kvalifikovaný
certifikát pre kvalifikovanú elektronickú pečať (platí
do uplynutia platnosti, zrušenia).
Zákon je účinný od 18. októbra 2016, pričom niektoré
ustanovenia sú účinné od 1. marca 2017.

Rozsudok Súdneho dvora vo veci
C-484/14 14 Tobias Mc Fadden
proti Sony Music Entertainment
Germany GmbH
Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka
výkladu článku 12 ods. 1 smernice 2000/31/ES
Európskeho parlamentu a Rady o určitých právnych
aspektoch služieb informačnej spoločnosti
na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode
(ďalej len „Smernica“).

Právne
Podľa čl. 12 ods. 1 Smernice platí, že ak služba
poskytovaná informačnej spoločnosti pozostáva
z prenosu informácií, ktoré sú poskytované príjemcom
tejto služby, prostredníctvom komunikačnej siete (napr.
verejné wifi) alebo poskytnutia prístupu
do komunikačnej siete, musia členské štáty zabezpečiť,
aby poskytovateľ služieb nebol zodpovedný
za prenášané informácie za podmienky, že neiniciuje
prenos, nevyberá príjemcu prenosu, neupravuje
prenášané informácie.
Súdny dvor rozhodol, že:
•

v prípade, ak daný poskytovateľ poskytuje prístup
k verejnej wifi na propagačné účely tovaru, ktorý
predáva, alebo služieb, ktoré ponúka, ide o službu
informačnej spoločnosti,

•

Smernica sa má vykladať v zmysle, že bráni tomu,
aby osoba, ktorej autorské práva k dielu boli
porušené, mohla od poskytovateľa prístupu žiadať
náhradu škody (ako aj zaplatenie náhrady nákladov
na výzvu a trov konania vynaložených v rámci
návrhu na náhradu škody) z dôvodu, že táto sieť
bola použitá treťou osobou na porušenie jej práv,

•

Smernica v zásade nebráni tomu, aby bol
poskytovateľovi uložený príkaz, ktorý by ukladal
povinnosť zabezpečiť ochranu internetového
pripojenia heslom na zabezpečenie odstrašujúceho
účinku a zabráneniu anonymného konania
používateľov siete, ktorí by boli nútení prezradiť
svoju identitu prv, než získajú heslo k sieti.

Na základe uvedeného možno povedať, že poskytovateľ,
ktorý bezplatne ponúka verejnosti prístup k verejnej
wifi, nie je zodpovedný za porušenie autorských práv
používateľom tejto siete, ale možno od neho žiadať,
aby pre túto sieť zabezpečil ochranu internetového
pripojenia heslom z dôvodu, aby sa predchádzalo alebo
zabránilo takému porušovaniu.

Rozsudok Súdneho dvora vo veci
C-160/15 GS Media BV proti Sanoma
Media Netherlands, Playboy
Enterprises, Britt Geertruide
Dekkerovej
Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týkal
výkladu článku 3 ods. 1 smernice Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2001/29/ES o zosúladení
niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich
práv v informačnej spoločnosti (ďalej len „Smernica“).
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Podľa čl. 3 ods. 1 Smernice musí byť každý verejný
prenos diel odsúhlasený nositeľom autorských práv,
pričom členské štáty majú dohliadať na to, aby autori
mali výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať akýkoľvek
verejný prenos svojich diel (po drôte, bezdrôtovými
prostriedkami) vrátane sprístupňovania svojich diel
verejnosti tak, aby k nim mala verejnosť prístup z miesta
a v čase, ktorý si zvolí.
Súdny dvor rozhodol, že uvedený článok Smernice sa
má vykladať v tom zmysle, že na určenie toho, či sa
vloženie hypertextového odkazu na chránené dielo
voľne dostupné na inej internetovej stránke bez súhlasu
nositeľa autorských práv považuje za verejný prenos
v zmysle ustanovenia Smernice, treba určiť, či tieto
odkazy poskytla osoba bez úmyslu dosiahnutia zisku
(nevedela, dôvodne nemohla vedieť o nezákonnej
povahe zverejnenia týchto diel) alebo či uvedené odkazy
boli poskytnuté s cieľom dosiahnutia zisku (v tomto
prípade sa musí vychádzať z domnienky vedomosti
a o nezákonnej povahe zverejnenia na stránke).

Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – 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

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloittece.com

Účtovníctvo

Schvaľovanie IFRS v Európskej únii
Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo
(EFRAG) aktualizovala správu, v ktorej je uvedený stav
schvaľovania IFRS, t. j. štandardov, interpretácií a ich úprav,
dňa 31. októbra 2016. Dňa 22. septembra 2016 Európska
komisia schválila na použitie v Európskej únii nový štandard
IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi. Tento štandard
bol zverejnený v Úradnom vestníku EÚ (Official Journal of
the European Union) dňa 29. októbra 2016.
Štandard IFRS 15 je účinný pre ročné účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr,
s možnosťou skoršieho uplatnenia. Štandard IFRS 15 sa
má uplatniť retrospektívne.
Slovenské znenie štandardu nájdete kliknutím na túto
stránku http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/
TXT/F/?uri=CELEX:32016R1905&from=SK.

Kontrolný dotazník o súlade s IFRS,
prezentácii a zverejneniach podľa
IFRS 2016
Globálne oddelenie spoločnosti Deloitte pre IFRS vydalo
aktualizovanú verziu kontrolných dotazníkov
pre kontrolu správnosti zostavenia ročnej alebo
priebežnej účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS.
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Cieľom týchto kontrolných dotazníkov je pomôcť
zostavovateľom účtovnej závierky skontrolovať si
súlad použitých účtovných zásad a postupov s IFRS,
skontrolovať prezentáciu v účtovnej závierke ako aj
kompletnosť zverejnených informácií v poznámkach
k finančným výkazom.
V tomto dotazníku sú zhrnuté požiadavky uvedené
v štandardoch a interpretáciách vydaných k 30. aprílu
2016.
Pri jednotlivých položkách v dotazníku sú uvedené
odkazy na príslušné časti štandardov a interpretácií IFRS.
Dotazník je vo formáte MS Excel a je pripravený tak, aby
bolo možné do neho zaznamenať kontrolu účtovnej
závierky, pričom pri každej požiadavke na účtovanie,
vykazovanie a zverejnenie informácií obsahuje kolonku
Áno/Nie/Neaplikovateľné.
Tieto dotazníky v anglickom jazyku sú k dispozícii
na našej stránke www.iasplus.com na týchto
linkách IFRS_Compliance,_Presentation_
and_Disclosure_Checklist_2016 a
IAS_34_Compliance_Checklist_2016.
Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloittece.com

Iné

Novela zákona č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov

– z hodnoty priemerného osobného mzdového
bodu od 1,25 do 3 sa započíta 68 % v roku
2016 a v nasledujúcich rokoch;
– k priemernému osobnému mzdovému bodu
v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta z rozdielu
medzi hodnotou 1,0 a reálnym priemerným
osobným mzdovým bodom 20 % v roku 2016
a v nasledujúcich rokoch.

Dňa 11. októbra 2016 schválila Národná rada Slovenskej
republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZSP“).
Najdôležitejšie zmeny, ktoré novela zákona priniesla, sú:
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•

Zvyšuje sa maximálny denný vymeriavací základ
na určenie výšky nemocenskej dávky
z 1,5-násobku na 2-násobok všeobecného
vymeriavacieho základu platného v kalendárnom
roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie
nemocenskej dávky.

•

Došlo k zmene percentuálneho započítania
priemerného osobného mzdového bodu
pri výpočte dôchodkovej dávky od roku 2016, a to
takto:

•

Zvyšuje sa maximálny mesačný vymeriavací
základ na platenie poistného na všetky druhy
sociálneho poistenia (okrem úrazového poistenia)
zamestnanca, zamestnávateľa aj samostatne
zárobkovo činnej osoby z 5-násobku na 7-násobok
jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho
základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva
roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa
platí poistné na uvedené druhy poistenia.

•

Boli pridané ďalšie prechodné ustanovenia
zákona, ktoré upravujú zvyšovanie dôchodkovej
dávky a úrazovej renty v roku 2017.

Iné
Stanovenie sumy minimálnej mzdy
na rok 2017
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona
č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje výšku
minimálnej mzdy na rok 2017 na 435 EUR za mesiac
pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou alebo
2,50 EUR za každú odpracovanú hodinu zamestnancom.
Nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

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

Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com
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http://www2.deloitte.com/us/en/pages/dbriefswebcasts/upcoming-webcasts.html
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Jana Farkašová
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Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloitteCE.com

Zdaňovanie fyzických osôb

Korean Desk

Ľubica Dumitrescu
ldumitrescu@deloitteCE.com

Kyu-Mann Huh
kmhuh@deloitteCE.com

DPH a clá

Právne oddelenie

Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloitteCE.com

Transferové oceňovanie
Martin Sabol
msabol@deloitteCE.com
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