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Priame dane:
••

Informácia FR SR k zápočtu daňovej licencie
Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu týkajúcu sa zápočtu daňovej licencie v zdaňovacom
období, ktoré končí v priebehu roka 2015, a posledný deň lehoty na podanie daňového priznania
uplynie do 31. 12. 2015.

••

Usmernenie FR SR k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane
Finančné riaditeľstvo SR vydalo usmernenie, ktoré sa zaoberá inventarizačnými prebytkami
odpisovaného a neodpisovaného majetku podľa zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015.

••

Usmernenie FR SR k aplikačnému problému súvisiacemu so zdaňovaním príjmov plynúcich
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa
Usmernenie zjednocuje postup pri uplatňovaní zákona o dani z príjmov v prípade „lieku“ (substancia)
poskytnutého v rámci klinického skúšania a lieku poskytnutého na terapeutickú indikáciu.

••

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. 1. 2016
Dňa 22. septembra 2015 schválila Národná rada SR novelu zákona o dani z príjmov, ktorá prináša
mnoho zmien.
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Nepriame dane:
••

Novela zákona o DPH schválená parlamentom
Parlament schválil novelu zákona o DPH, ktorá je účinná k 1. 1. 2016. Najdôležitejšími zmenami sú
rozšírenie tuzemského samozdanenia pri dodaní tovaru zahraničnou osobou, zavedenie tuzemského
samozdanenia pri stavebných prácach a osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby.

••

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti DPH
• Rozsudok C-463/14: Asparuchovo Lake Investment Company OOD
„Poskytovanie služieb“ zahŕňa aj prípady zmlúv o predplatení poradenských služieb, keď je
poskytovateľ služby k dispozícii objednávateľovi počas trvania zmluvy. Daňová povinnosť vzniká
uplynutím obdobia, pre ktoré bola platba dohodnutá, pričom nie je relevantné, či a ako často
objednávateľ využil služby poskytovateľa.
• Rozsudok C-526/13: „Fast Bunkering Klaipeda“ UAB
Oslobodenie od dane tovaru určeného na zásobovanie námorných plavidiel nemôže uplatniť
sprostredkovateľ (až konečný dodávateľ v reťazci) napriek tomu, že konečné určenie tovaru je
v čase dodávky známe a riadne preukázané. Sprostredkovateľ však môže uplatniť toto oslobodenie
v prípade, ak došlo k prevodu vlastníctva tovaru na sprostredkovateľa najskôr v okamihu, keď boli
prevádzkovatelia plavidiel oprávnení s týmto tovarom skutočne nakladať.
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Právne:
••

Novela zákona o ochrane vkladov
Novela zjednocuje ochranu vkladov v rámci Európskej únie a upravuje financovanie systému
ochrany vkladov.

••

Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
Zákon zavádza register údajov o právnických osobách, živnostníkoch a orgánoch verejnej moci,
ktorý bude fungovať popri existujúcich evidenciách (obchodný register a pod.).

••

Novela stavebného zákona
Novela zjednodušuje územné a stavebné konanie, ktoré sa týka stavby významných investícií.

••

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

Pozemkové spoločenstvá - účtovná problematika
Finančné riaditeľstvo SR vydalo usmernenie pre pozemkové spoločenstvá ohľadne účtovnej problematiky.

••

Ukladanie výkazu vybraných údajov individuálnej účtovnej závierky
Ministerstvo financií SR vydalo opatrenie týkajúce sa rozsahu, spôsobu, miesta a termínov
ukladania výkazu vybraných údajov individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými
sú poisťovne, zaisťovne a ich zahraničné pobočky.
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Iné:
••

Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) s účinnosťou od 1. januára 2016.

••

Zverejnenie balíka správ OECD týkajúcich sa iniciatívy erózie základu dane a presunu ziskov
(BEPS - Base Erosion and Profit Shifting).
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj („OECD“) zverejnila 5. októbra 2015 správy ku
všetkým 15 akčným bodom projektu OECD a skupiny G20 k erózii základu dane a presunu ziskov
(BEPS – Base Erosion and Profit Shifting). Naplnením tohto míľnika bolo, okrem iného, dosiahnuté, že:
• zmeny týkajúce sa OECD Smernice k transferovému oceňovaniu a správe daní („OECD
Smernica“) sú z väčšej časti dokončené a
• odporúčania vo vzťahu k OECD Modelovej daňovej zmluve o príjmoch a majetku („OECD
Modelová zmluva“ alebo „zmluva“) boli čiastočne dokončené.
OECD zároveň navrhuje urýchliť zapracovanie navrhovaných zmien do legislatív/medzinárodných
zmlúv cez multilaterálne dohody, ku ktorým majú pristúpiť zapojené štáty

••

Podujatia spoločnosti Deloitte (http://events.deloitte.sk/)
•• Deloitte DPPO Akadémia 2015 - Košice
•• Daňové pracovné raňajky - Bratislava
•• Daňové pracovné raňajky - Žilina

••

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

Informácia FR SR k zápočtu
daňovej licencie
Ak daňovník zaplatil daňovú licenciu za zdaňovacie
obdobie roka 2014 a v roku 2015 je jeho zdaňovacie
obdobie kratšie ako kalendárny rok (napr. z dôvodu
vstupu do likvidácie), pričom posledný deň lehoty
na podanie daňového priznania nastane
do 31. 12. 2015, je povinný použiť tlačivo daňového
priznania č. MF/9901/2014-721. Toto tlačivo neobsahuje
riadky umožňujúce započítať kladný rozdiel medzi
daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom
priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2014 s daňovou
povinnosťou vyčíslenou za kratšie zdaňovacie obdobie
roka 2015.
Ak daňovník vykáže za kratšie zdaňovacie obdobie roka
2015 daňovú povinnosť v takej výške, že bude možné
započítať celú daňovú licenciu, resp. jej časť, zaplatenú
za zdaňovacie obdobie roka 2014, potom v platnom
tlačive daňového priznania vykáže daň po zápočte
daňovej licencie z predchádzajúceho zdaňovacieho
obdobia na riadku 950. Spôsob výpočtu započítania
daňovej licencie a vyčíslenie výslednej dane po zápočte
daňovej licencie z predchádzajúceho zdaňovacieho
obdobia daňovník uvedie v daňovom priznaní v časti
V - Miesto pre osobitné záznamy daňovníka a zároveň
vyplní tabuľku K – Evidencia a zápočet daňovej licencie
podľa § 46b zákona.

3

Usmernenie FR SR k zahrnutiu
inventarizačných prebytkov
do základu dane
FS účinnosťou od 1. 1. 2015 je inventarizačný prebytok
odpisovaného hmotného a nehmotného majetku
odpisovaným majetkom aj na účely zákona o dani
z príjmov („ZDP“).
Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva
zahrnie inventarizačný prebytok do základu dane:
•

ak ide o hmotný majetok – počas doby odpisovania
stanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu,
do ktorej je zaradený hmotný majetok, vo výške
rovnomerného odpisu podľa § 27 ZDP,

•

ak ide o nehmotný majetok – počas doby
odpisovania stanovenej účtovným odpisovým
plánom vo výške účtovného odpisu,

•

ak ide o neodpisovaný majetok, základ dane sa
vyčísli podľa § 17 ods. 1 písm. b) ZDP v súlade
s účtovníctvom, z čoho vyplýva, že celý zaúčtovaný
výnos vstupuje do základu dane v zdaňovacom
období, v ktorom daňovník o inventarizačnom
prebytku neodpisovaného majetku účtoval.

Ak daňovník zistil a zaúčtoval inventarizačné prebytky
do 31. 12. 2014, bude aj po 1. 1. 2015 postupovať podľa
ustanovení ZDP platného do 31. 12. 2014, to znamená,
že inventarizačné prebytky budú vylúčené z odpisovania.

Priame dane
Usmernenie FR SR k aplikačnému
problému súvisiacemu
so zdaňovaním príjmov plynúcich
poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti od držiteľa

•

Novela zaviedla zmenu periodicity zrazenia dane
a súčasne sa zmenili aj oznamovacie povinnosti
pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj
pre držiteľov lieku zo štvrťroka na kalendárny
rok. Novela zároveň obsahuje veľa spresnení a
definícií v rámci problematiky plnení poskytovaných
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

•

Finančné riaditeľstvo vo svojom usmernení vymedzuje
pojmy týkajúce sa klinického skúšania a zaujalo názor,
že príjmy z klinického skúšania (peňažné a nepeňažné
plnenie) plynúce od držiteľa, ktorý je zadávateľom
klinického skúšania, poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti nepodliehajú zrážkovej dani podľa
§ 43 ZDP, ale zahŕňajú sa do základu dane. Ak držiteľ,
ktorý je zadávateľom klinického skúšania (farmaceutická
spoločnosť), poskytne skúšajúcemu lekárovi v rámci
klinického skúšania „liek“ (substanciu), ktorý povolil
Štátny ústav pre kontrolu liečiv podľa § 34 a § 35
zákona o liekoch, tento v čase poskytnutia ešte nie
je liekom uvedeným na trhu, a preto tento produkt
nie je možné oceniť cenou bežne používanou podľa
§ 2 písm. c) ZDP. Z dôvodu prijatia takéhoto produktu
preto skúšajúcemu lekárovi (poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti) neplynie zdaniteľné nepeňažné plnenie.

Novelou sa zavádza možnosť tvorby daňovej
opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky, ktorá
bude podmienená zahrnutím tohto príslušenstva
do zdaniteľných príjmov a zároveň časovým testom
(od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo
viaže, musí uplynúť viac ako 1 080 dní). Odpis
príslušenstva pohľadávky bude považovaný
za daňový pri splnení rovnakých podmienok ako
v prípade opravnej položky. Ustanovenie sa
prvýkrát uplatní v daňovom priznaní za zdaňovacie
obdobie 2015.

•

V súlade s § 46 ods. 9 zákona o liekoch môže
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky povoliť
terapeutické použitie humánneho lieku, ktorý nie je
registrovaný v Slovenskej republike, ak je určený
pre jedného pacienta alebo skupinu pacientov
pri ohrození života alebo pri riziku závažného zhoršenia
zdravotného stavu. Usmernenie uvádza, že z titulu
poskytnutia lieku na terapeutickú indikáciu lekárovi
nevzniká nepeňažné plnenie. Lekár v tomto prípade
vystupuje v postavení „sprostredkovateľa“ medzi
farmaceutickou spoločnosťou a pacientom.

V prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu
súdom si daňovník, ktorému súd takýto plán
potvrdil, môže znížiť základ dane o sumu záväzkov,
o ktorú v minulosti zvyšoval základ dane z dôvodu
polehotnosti záväzkov, a to v tom zdaňovacom
období, v ktorom bol tento plán potvrdený.
Zároveň takýto daňovník nemusí svoj základ
zvyšovať v prípade neuhradených záväzkov, ktoré
sú uvedené v reštrukturalizačnom pláne. Obdobné
pravidlo platí pre daňovníka, na ktorého bol
vyhlásený konkurz, s tým rozdielom, že základ dane
si zníži v tom v zdaňovacom období, ktoré končí
ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti vyhlásenia
konkurzu.

•

Novela ruší povinnosť krátenia zostatkovej ceny
technického zhodnotenia vykonaného nájomcom
na budove a stavbe zaradenej v 6. odpisovej
skupine, t. j. nájomca si bude môcť pri predaji
technického zhodnotenia uplatniť do daňových
výdavkov celú zostatkovú cenu. Novinkou je tiež,
že pri technickom zhodnotení budovy používanej
na viacero účelov, ktoré vykonal nájomca, bude
technické zhodnotenie zaradené do odpisovej
skupiny podľa účelu, na aký ho využíva nájomca.
Zmeny týkajúce sa technického zhodnotenia sa
uplatnia už v daňovom priznaní podanom
po 31. 12. 2015.

•

Ak bude po skončení prenájmu daňovník využívať
odpísaný majetok na svoju vlastnú činnosť, môže
ďalej uplatňovať odpisy neuplatnené počas
doby prenájmu, a to ročne maximálne vo výške
zodpovedajúcej ročnému rovnomernému odpisu

V aplikačnej praxi sa objavovali otázky ohľadom
daňového posúdenia lieku (substancia) poskytnutého
v rámci klinického skúšania a lieku poskytnutého
na terapeutickú indikáciu.

Novela zákona o dani z príjmov
účinná od 1. 1. 2016
Dňa 22. septembra 2015 Národná rada SR schválila
novelu zákona o dani z príjmov s účinnosťou
od 1. 1. 2016, ktorá prináša mnoho zmien alebo
spresnení v oblasti daňovej uznateľnosti výdavkov,
technického zhodnotenia prenajatej nehnuteľnosti
či odpisu príslušenstva pohľadávok. Nižšie uvádzame
prehľad najvýznamnejších zmien.
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Priame dane
majetku v príslušnej odpisovej skupine. Ustanovenie
sa prvýkrát uplatní v daňovom priznaní za zdaňovacie
obdobie 2015.
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•

V prípade prenájmu časti majetku alebo len počas
časti zdaňovacieho obdobia sa pre uplatnenie odpisu
skúma rozsah, v akom sa majetok prenajímal
(v percentuálnom vyjadrení), a doba, počas ktorej sa
majetok prenajímal (odpis sa uplatní napr. podľa počtu
mesiacov prenájmu). Ustanovenie sa prvýkrát použije
už v zdaňovacom období 2015.

•

Výdavky na získanie noriem a certifikátov sa zahrnú
do základu dane až po zaplatení (rovnomerne počas
doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov) len
v prípade, ak ich obstarávacia cena je vyššia ako 2 400
EUR (v prípade nižšej obstarávacej ceny jednorazové
zahrnutie). Takýto postup bude použitý už
pri podávaní daňového priznania po 31. 12. 2015.

•

Novou úpravou sa spresňuje, že daňovým výdavkom
u dlžníka sú poradenské a právne služby zaradené
do kódu klasifikácie produktov 69.1 a 69.2,
t. j. služby právne, účtovnícke, vedenie účtovných
kníh, audítorské služby a daňové poradenstvo, len
po zaplatení.

•

Podiel na zisku (dividenda) nebude po novele
považovaná za predmet dane (u právnickej osoby) len
v takom rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom
u daňovníka vyplácajúceho túto dividendu. Ak bude
suma u osoby vyplácajúcej dividendu daňovým
výdavkom (napr. v zahraničí), dividenda bude
predmetom dane. Ustanovenie sa vzťahuje najmä
na hybridné finančné nástroje, ktoré sú v štáte výplaty
považované za úverový finančný nástroj a v SR
za dividendu.

•

Z dôvodu podpory neziskového sektora zo strany štátu
sa novelou ruší postupný pokles percenta asignácie
dane. Pri poukazovaní podielu zaplatenej dane
po 31. 12. 2015 právnická osoba bude oprávnená
poukázať 1 % zaplatenej dane na osobitný účel,
resp. 2 %, ak darovala neziskovému sektoru finančné
prostriedky najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane.

Valéria Morťaníková
vmortanikova@deloittece.com

Nepriame dane

Novela zákona o DPH
Nižšie uvádzame najvýznamnejšie zmeny, ktoré prináša
novela zákona o DPH od 1. januára 2016.
Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia
platby
Novelou zákona o DPH sa zavádza osobitná úprava
uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie
tovaru alebo služby, ktorá bude fungovať na báze
dobrovoľnosti. Platiteľ DPH (výlučne registrovaný podľa
§ 4) sa bude môcť rozhodnúť pre jej uplatňovanie, ak
za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol obrat 100 000
EUR, a zároveň nebol na platiteľa vyhlásený konkurz, resp.
platiteľ nevstúpil do likvidácie. Dátum začatia aj skončenia
uplatňovania tejto úpravy bude potrebné písomne oznámiť
daňovému úradu.
Daňová povinnosť platiteľovi, ktorý si zvolil uplatňovanie
osobitnej úpravy, vznikne z dodania tovarov a služieb až
v momente, keď prijme platbu za svoje plnenia
od odberateľa. Zároveň bude môcť z prijatých tovarov a
služieb odpočítať DPH najskôr za zdaňovacie obdobie,
v ktorom zaplatil za plnenie svojmu dodávateľovi. Informácia
o uplatňovaní osobitnej úpravy bude musieť byť uvedená aj
na samotnej faktúre vystavenej dodávateľom.
Platiteľ DPH v pozícii dodávateľa uplatňujúci osobitnú
úpravu, t. j. daňová povinnosť mu vzniká až na základe
prijatej platby, ovplyvní aj svojich odberateľov – platiteľov
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DPH. Tým právo na odpočítanie DPH z prijatých tovarov a
služieb vzniká v rovnaký deň, ako vzniká daňová povinnosť
dodávateľovi uplatňujúcemu osobitnú úpravu, t. j. až keď
zaplatia dodávateľovi za tovar alebo službu. Odberatelia
budú musieť akceptovať posun odpočítania vstupnej DPH až
po jej zaplatení aj napriek tomu, že ich odvod DPH
na výstupe sa bude riadiť štandardným režimom.
Rozšírenie tuzemského samozdanenia pri dodaní tovaru
zahraničnou osobou
Novela zákona o DPH prináša významnú zmenu v prenose
daňovej povinnosti na odberateľa pri lokálnych dodaniach
tovarov v tuzemsku zahraničnou osobou neusadenou
v SR. Zahraničné osoby by pri svojich tuzemských dodávkach
tovarov nemali uplatňovať slovenskú DPH, ale odberatelia
vykonajú samozdanenie. Zahraniční podnikatelia, ktorí
v SR budú uskutočňovať iba dodávky tovarov podliehajúce
tuzemskému samozdaneniu, nebudú mať povinnosť sa
registrovať na účely DPH.
Zavedenie tuzemského samozdanenia pri stavebných
prácach na príjemcu plnenia
Od 1. januára 2016 sa zavádza prenos daňovej povinnosti
pri stavebných prácach na príjemcu plnenia, pričom
tuzemské samozdanenie by sa malo uplatňovať medzi
platiteľmi DPH podnikajúcimi v sektore stavebníctva.
Tuzemské samozdanenie sa bude vzťahovať aj na dodanie
stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo a na tovar
dodaný s inštaláciou alebo montážou.

Nepriame dane
Trojstranný obchod
Novelou zákona o DPH sa na účely uplatnenia zjednodušenia
pri trojstrannom obchode spresňuje, že prvý odberateľ
v reťazci (B) nesmie byť identifikovaný pre DPH v členskom
štáte prvého dodávateľa (A).
Zmiernenie podmienok na vrátenie nadmerného
odpočtu v kratšej lehote
Od 1. januára 2016 sa zmierňujú podmienky na vrátenie
nadmerného odpočtu v skoršej lehote, t. j. skrátila sa doba
posudzovania nedoplatkov z 12 na 6 mesiacov a zo strany
daňového úradu budú tolerované nedoplatky do výšky 1 000
EUR.
Zníženie sadzby DPH na 10 % na vybrané základné
potraviny
Novela zákona o DPH dopĺňa prílohu č. 7 zákona o DPH, t. j.
zoznam tovarov so zníženou sadzbou dane (10 %), o vybrané
základné potraviny (mäso, mlieko, chlieb a pod.). Aplikácia
zníženej sadzby DPH je viazaná na presné číselné kódy
Spoločného colného sadzobníka.

Rozhodnutia Súdneho dvora
Európskej únie v oblasti DPH
Rozsudok C-463/14: Asparuchovo Lake Investment
Company OOD
Bulharská spoločnosť ALIC uzavrela zmluvy o predplatení
poradenských služieb s poskytovateľmi v oblasti podnikových
financií, rozvoja podniku, právneho poradenstva a služieb
v oblasti bezpečnosti informácií. Poskytovatelia sa zaviazali, že
neuzavrú podobnú zmluvu s konkurenčnými spoločnosťami a
budú neobmedzene k dispozícii spoločnosti ALIC. Spoločnosť
ALIC sa zaviazla platiť za tieto služby paušálnu odmenu.
Daňový úrad počas daňovej kontroly konštatoval, že príslušné
faktúry boli vyhotovené v lehote uvedenej v zmluvách, riadne
zaúčtované v účtovníctve, uhradené a následne aj zahrnuté
v daňových priznaniach. Daňový úrad sa však domnieval,
že neboli predložené dôkazy týkajúce sa druhu, množstva
a povahy skutočne poskytnutých služieb, najmä žiadny
dokument o počte odpracovaných hodín, a preto zamietol
právo na odpočet vstupnej DPH.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či pojem „poskytovanie služieb“
zahŕňa aj prípady zmlúv o predplatení poradenských služieb,
keď je poskytovateľ k dispozícii objednávateľovi, a či daňová
povinnosť vzniká uplynutím obdobia, pre ktoré bola platba
dohodnutá.
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SD EÚ konštatoval, že základ dane z poskytovania služieb
tvorí všetko, čo je prijaté ako protihodnota za poskytnutú
službu, a poskytnutie služieb sa zdaňuje iba vtedy, ak
existuje priama súvislosť medzi poskytnutou službou
a prijatou protihodnotou. SD EÚ ďalej konštatoval, že
vzhľadom na skutočnosť, že poskytovanie dotknutých služieb
charakterizuje najmä stála disponibilita poskytovateľa,
na účely existencie súvislosti medzi uvedeným poskytnutím
a získanou protihodnotou nie je nevyhnutné preukázať, že
sa platba vzťahuje na individualizované a časovo ohraničené
poskytnutie služby uskutočnené na žiadosť objednávateľa.
SD EÚ tiež uviedol, že daňová povinnosť vzniká poskytnutím
služby bez ohľadu na to, že predmetom poskytovania služieb
nebolo poskytovanie riadne vymedzeného poradenstva,
pričom ak sa za poskytnutie služieb platí postupne,
poskytnutie služieb sa považuje za ukončené uplynutím
obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje.
SD EÚ v tejto súvislosti rozhodol, že pojem „poskytovanie
služieb“ zahŕňa aj prípady zmlúv o predplatení poradenských
služieb, najmä právnych, obchodných a finančných služieb,
keď je poskytovateľ služby počas trvania zmluvy k dispozícii
objednávateľovi. SD EÚ ďalej rozhodol, že daňová povinnosť
vznikne uplynutím obdobia, pre ktoré bola platba dohodnutá,
pričom nie je relevantné, či a ako často objednávateľ využil
služby poskytovateľa.
Rozsudok C-526/13: „Fast Bunkering Klaipeda“ UAB
Spoločnosť FBK zásobovala palivom v litovských teritoriálnych
vodách plavidlá používané na plavbu na otvorenom mori.
Spoločnosť FBK dané palivo sama dodávala do palivových
zásobníkov plavidiel, pričom jeho predaj fakturovala
sprostredkovateľom do iných členských štátoch EÚ až
po zistení skutočne dodaného množstva do palivových
zásobníkov. Sprostredkovatelia konajúci vo svojom
vlastnom mene následne nakúpené palivo fakturovali
prevádzkovateľom týchto plavidiel.
FBK oslobodzovala od DPH dodanie paliva na základe
skutočnosti, že sa jednalo o „dodanie tovaru určeného
na zásobovanie námorných plavidiel, ktoré slúžia
na medzinárodnú dopravu cestujúcich alebo tovaru“. Daňový
úrad odmietol oslobodenie predmetného dodania paliva
z dôvodu, že FBK nepredávala tovar priamo
prevádzkovateľom plavidiel.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či predmetné oslobodenie
od DPH možno uplatniť na dodanie tovaru určeného
pre zásobovanie sprostredkovateľov konajúcich vo svojom
vlastnom mene, ak je konečné určenie tovaru v čase jeho
dodania známe.

Nepriame dane
SD EÚ konštatoval, že transakcie súvisiace so zásobovaním
plavidiel používaných na plavbu na otvorenom mori možno
považovať za oslobodené od DPH. Oslobodenie sa však
vzťahuje výlučne na konečnú dodávku tovaru a nemožno ho
rozšíriť o dodávky tovaru uskutočnené v predchádzajúcich
štádiách distribučného reťazca. V tejto súvislosti SD EÚ
uviedol, že dodanie paliva sprostredkovateľovi konajúcemu
vo vlastnom mene sa neuskutočňuje v poslednom štádiu
distribučného reťazca, keďže sprostredkovateľ ho nadobúda
za účelom jeho ďalšieho predaja.
SD EÚ tiež konštatoval, že hoci sa formálne vlastníctvo
k palivu previedlo na sprostredkovateľov, sprostredkovatelia
nemohli v žiadnom okamihu nakladať s dodaným množstvom
paliva ako vlastník, keďže oprávnenie s ním nakladať mali
prevádzkovatelia plavidiel od okamihu, keď FBK uvedené
palivo natankovala.
SD EÚ v tejto súvislosti rozhodol, že oslobodenie od dane
sa vzťahuje až na dodanie paliva vykonané konečným
dodávateľom v distribučnom reťazci napriek tomu, že
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konečné určenie tovaru je v čase dodávky známe a
riadne preukázané. Sprostredkovateľ však môže uplatniť
toto oslobodenie v prípade, ak k prevodu vlastníctva
tovaru na sprostredkovateľa došlo najskôr v okamihu,
keď prevádzkovatelia plavidiel boli oprávnení s týmto
tovarom skutočne nakladať ako vlastník, čo prináleží overiť
vnútroštátnemu súdu.

Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@deloittece.com

Právne

Novela zákona o ochrane vkladov
V parlamente bola schválená novela zákona
o ochrane vkladov, ktorá preberá smernicu Európskeho
parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014
o systémoch ochrany vkladov s cieľom zjednotiť systém
ochrany vkladov v rámci Európskej únie.
Novela okrem iného zavádza povinnosť banky
informovať vkladateľa o tom, či je jeho vklad chránený
alebo nie. Táto informácia bude musieť byť na
každom výpise z účtu. Výška chránených vkladov však
ostáva nezmenená, t. j. do 100 000 EUR na jedného
vkladateľa v rámci jednej banky.
Novela tiež upravuje financovanie systému ochrany
vkladov bankami. Po novom sa výška vstupného
príspevku do fondu stanovuje na 35 000 EUR. Výšku
ročného príspevku bude určovať fond jednotlivým
bankám najneskôr do 1. apríla príslušného
kalendárneho roka, a to najmenej vo výške 0,1 %
zo sumy krytých vkladov v príslušnej banke. Výška
príspevkov musí byť určená tak, aby k 3. júlu 2024
suma dostupných finančných prostriedkov dosiahla
minimálne 0,8 % z hodnoty všetkých krytých vkladov.
Zákon nadobudol účinnosť 15. októbra 2015, pričom
niektoré ustanovenia nadobúdajú účinnosť 31. mája 2016.
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Zákon o registri právnických osôb,
podnikateľov a orgánov verejnej
moci
Parlament schválil zákon o registri právnických osôb,
podnikateľov a orgánov verejnej moci, o ktorom sme
informovali v predchádzajúcom vydaní Tax&Legal
News. Tento zákon zavádza register právnických osôb,
živnostníkov a orgánov verejnej moci, ktorý predstavuje
databázu údajov o jednotlivých subjektoch. Register
bude fungovať už popri existujúcich evidenciách
(ako napr. obchodný register) a bude ho spravovať
Štatistický úrad SR.
Zákon nadobúda účinnosť dňa 1. novembra 2015.

Novela stavebného zákona
Parlament koncom septembra schválil novelu zákona
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon), ktorá prináša zjednodušenie
procesu v prípade územného a stavebného konania
pre stavby významných investícií. V zmysle novely sa
pre umiestnenie, resp. prípravu územia na realizáciu
strategického parku nevyžaduje územné
rozhodnutie.

Právne
V takom prípade však musí byť splnená podmienka, že
priestorové a funkčné usporiadanie vyplýva z územného
plánu a že je vydané osvedčenie o významnej investícii.
Zákon nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke
zákonov.
Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloittece.com
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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/aboutdeloitte/articles/dbriefs-legal.html

Účtovníctvo

Pozemkové spoločenstvá - účtovná
problematika
Na portáli Finančnej správy SR bolo uverejnené
usmernenie, ktoré vydal odbor daňovej metodiky
ohľadne vedenia účtovníctva pre pozemkové
spoločenstvá z dôvodu zabezpečenia jednotného
postupu pri uplatňovaní zákona o účtovníctve.
Účtovná jednotka
Pozemkové spoločenstvo je špecifickou formou
právnickej osoby definovanou v zákone č. 97/2013
Z. z. o pozemkových spoločenstvách, ktoré vzniká
dňom zápisu do registra pozemkových spoločenstiev
vedeného obvodným lesným úradom. Pozemkové
spoločenstvo sa považuje za účtovnú jednotku v zmysle
§ 1 zákona o účtovníctve, ktorá je povinná účtovať
v sústave podvojného účtovníctva, ako aj dodržiavať
postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave
podvojného účtovníctva.
(http://www.finance.gov.sk/Default.
aspx?CatID=7482).
Veľkostné skupiny účtovných jednotiek
S účinnosťou od 1. januára 2015 sa pozemkové
spoločenstvá zatrieďujú do jednej z veľkostných skupín
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– mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka, a to
na základe splnenia veľkostných podmienok podľa § 2
ods. 6 až 8 zákona o účtovníctve ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka za príslušné účtovné obdobie,
pričom účtovná jednotka posudzuje splnenie podmienok
aj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
Novovzniknuté pozemkové spoločenstvo sa zatriedi
do veľkostnej skupiny na základe vlastného rozhodnutia
a zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v bezprostredne
nasledujúcom účtovnom období. Zmeniť zatriedenie
do inej veľkostnej skupiny je povinné od nasledujúceho
účtovného obdobia po takých dvoch bezprostredne
po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach, v ktorých
presiahne alebo prestane spĺňať podmienky podľa
§ 2 ods. 6 až 8 zákona o účtovníctve.
Ak pozemkové spoločenstvo spĺňa podmienky pre mikro
účtovnú jednotku, môže postupovať ako malá účtovná
jednotka, tzn. veľkostná skupina mikro účtovnej jednotky
je dobrovoľnou veľkostnou skupinou.
V závislosti od zatriedenia do príslušnej veľkostnej
skupiny pozemkové spoločenstvo zostavuje individuálnu
účtovnú závierku podľa príslušného opatrenia
Ministerstva financií SR:
•

mikro ÚJ – opatrenie č. MF/15464/2013-74
(http://www.finance.gov.sk/Default.
aspx?CatID=9452),

Účtovníctvo
•

malé ÚJ – opatrenie č. MF/23378/2014-74
(http://www.finance.gov.sk/Default.
aspx?CatID=9979),

•

veľké ÚJ – opatrenie č. MF/23377/2014-74
(http://www.finance.gov.sk/Default.
aspx?CatID=9980).

Postup účtovania pri vzniku pozemkového
spoločenstva
Ku dňu vzniku účtovná jednotka zostavuje otváraciu
súvahu. Postupy účtovania upravujú obsah otváracej
súvahy pri vzniku akciovej spoločnosti, pričom uvedené
ustanovenie sa primerane vzťahuje aj na účtovanie
pri vzniku spoločnosti s ručením obmedzeným.
Pozemkové spoločenstvo nie je obchodnou
spoločnosťou, nevytvára základné imanie, preto
ustanovenie o obsahu otváracej súvahy možno
vzťahovať na pozemkové spoločenstvá len primerane.
Otváracia súvaha zostavená ku dňu zápisu pozemkového
spoločenstva do registra obsahuje skutočnosti uvedené
v písomnostiach súvisiacich so založením a vznikom
pozemkového spoločenstva.
Pozemky, ktoré tvoria podľa § 8 ods. 1 zákona
č. 97/2013 Z. z. spoločnú nehnuteľnosť, nie sú
vo vlastníctve pozemkového spoločenstva, ale vlastníkmi
sú jednotliví členovia spoločenstva. Preto pozemkové
spoločenstvo vo svojom účtovníctve neúčtuje
o pozemkoch na majetkových účtoch.
Otváracia súvaha sa zostavuje na tlačive súvahy riadnej
účtovnej závierky, pričom údaje za predchádzajúce
obdobie sa nevypĺňajú. Výkaz ziskov a strát sa
ku dňu vzniku nezostavuje. Nezostavuje sa teda účtovná
závierka, ale výlučne otváracia súvaha.
Transformácia pozemkových spoločenstiev
Pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity
založené podľa zákona č. 181/1995 Z. z. boli povinné
prispôsobiť svoje právne pomery ustanoveniam zákona
č. 97/2013 Z. z. do 30. júna 2014, tzn. boli povinné
transformovať sa na pozemkové spoločenstvo s právnou
subjektivitou. Postupy účtovania bližšie neupravujú
spôsob účtovania pri zmene pozemkového spoločenstva
bez právnej subjektivity na pozemkové spoločenstvo.
Pri vykazovaní jednotlivých položiek v otváracej
súvahe bolo potrebné pri transformácii pozemkového
spoločenstva vychádzať zo skutočností uvedených
v písomnostiach súvisiacich so založením a vznikom
pozemkového spoločenstva a z ustanovení zákona
č. 97/2013 Z. z.
Na pozemkové spoločenstvo, ktoré vzniklo
z pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity,
prešli ku dňu zápisu do registra len práva a
povinnosti, ktoré vznikli jednotlivým vlastníkom
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podielov na spoločnej nehnuteľnosti v súvislosti s jej
obhospodarovaním.
Zostatok vytvorenej rezervy na lesnú pestovateľskú
činnosť tvorenej pozemkovým spoločenstvom
bez právnej subjektivity sa považoval za rezervu
pozemkového spoločenstva v sume finančných
prostriedkov vložených vlastníkmi do pozemkového
spoločenstva a určených na lesnú pestovateľskú činnosť
a ochranu lesa.

Ukladanie výkazu vybraných
údajov individuálnej účtovnej
závierky
Vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2015 bola publikovaná
zmena a doplnenie opatrenia MF SR, ktorá sa týka
rozsahu, spôsobu, miesta a termínov ukladania výkazu
vybraných údajov individuálnej účtovnej závierky
pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky
zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej
zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportnoimportná banka Slovenskej republiky.
S účinnosťou od 31. 12. 2015 sa výkaz vybraných
údajov z riadnej individuálnej účtovnej závierky ukladá
do registra účtovných závierok v elektronickej podobe
v termínoch pre podávanie daňových priznaní k dani
z príjmov prostredníctvom elektronickej podateľne
prevádzkovanej Finančným riaditeľstvom SR.
V elektronickej podobe sa ukladá aj výkaz vybraných
údajov z priebežnej individuálnej účtovnej závierky
zostavovanej ku koncu kalendárneho štvrťroka, a to
doručením prostredníctvom Štatistického zberového
portálu Národnej banky Slovenska v lehote do piatich
týždňov od ukončenia kalendárneho štvrťroka.
Nový vzor výkazu, ktorý je prílohou doplneného
opatrenia MF, sa prvýkrát použije pri ukladaní výkazu
vybraných údajov riadnej individuálnej účtovnej závierky
zostavenej za účtovné obdobie končiace sa
31. decembra 2015.
Opatrenie č. MF/14725/2015-74 a jeho príloha sú
dostupné na tomto odkaze: http://www.finance.gov.
sk/Default.aspx?CatID=10366)

Jaroslava Kmeťová
jkmetova@deloittece.com

Iné

Novela zákona č. 563/2009
Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) s účinnosťou od 1. januára 2016.
Novela upravuje okrem iného najmä oblasť sankcií
súvisiacich s dodatočnými daňovými priznaniami a
vyrubením správnej výšky dane, zavádza absorpčnú zásadu
pri ukladaní pokút a umožňuje podanie dodatočného
daňového priznania za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa
vykonáva daňová kontrola. O konkrétnych zmenách sme
bližšie informovali v aprílovom vydaní Tax&Legal News.

Zverejnenie balíka správ OECD
týkajúcich sa iniciatívy erózie základu
dane a presunu ziskov (BEPS - Base
Erosion and Profit Shifting)
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj zverejnila
5. októbra 2015 správy ku všetkým 15 akčným bodom
projektu BEPS. Praktickým výsledkom dosiahnutia zhody
medzi krajinami, ktoré sa zúčastnili tejto iniciatívy, je
skutočnosť, že takmer všetky odporúčania vyústili do troch
možných úrovní akceptácie, konkrétne:
a) Minimum standard, ktorý predstavuje záväzok
konzistentnej implementácie finálnej správy a zároveň
súhlas s monitorovaním procesu implementácie OECD
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počas a po implementácii. Tento prístup bol dohodnutý
napríklad pri problematike zneužívania zmlúv (Treaty
abuse), v oblasti škodlivých daňových praktík (Harmful
tax practices) alebo v oblasti riešenia sporov (Dispute
resolution).
b) Common approach predstavuje akceptovanie finálnej
správy ako „všeobecnej smernice o daňových zásadách“
vrátane snahy, že v neskoršom období sa z nej stane
minimum standard. Tento prístup bol dohodnutý
napríklad pri problematike hybridných nástrojov (Hybrid
mismatches) a erózie základu dane prostredníctvom
úrokov (Base erosion via interests).
c) Best practices predstavuje stav, keď sa nepodarilo
dosiahnuť konsenzus na konkrétnych témach, ktoré musia
krajiny prevziať do svojej legislatívy. Tento prístup bol
dohodnutý napríklad pri posilnení pravidiel zdaňovania
kontrolovaných zahraničných spoločností (CFC rules).
V tejto súvislosti bude zaujímavé sledovať, aký postup zvolí
Európska komisia pri presadzovaní uvedených zmien v rámci
európskej legislatívy, ako aj postup konkrétnych štátov
zapojených do iniciatívy. O konkrétnych krokoch Vás budeme
informovať v niektorom z ďalších vydaní Tax&Legal News.

Valéria Morťaníková
vmortanikova@deloittece.com

Iné
Podujatia spoločnosti Deloitte

Dbriefs

Spoločnosť Deloitte pre Vás pripravila viaceré podujatia,
na ktoré sa môžete zaregistrovať na http://events.
deloitte.sk/.

Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových
prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete na týchto
odkazoch:

•• Deloitte Akadémia DPPO - Košice
05. novembra 2015, od 08:30,
Hotel Ambassador, Hlavná 101, Košice
Školenie zamerané na problematiku posudzovania
transakcií z pohľadu dane z príjmov právnických osôb.
•• Daňové pracovné raňajky - Bratislava
18. novembra 2015, od 08:30,
Digital park II, Einsteinova 23, Bratislava
Pracovné raňajky k zmenám v zákone o dani
z pridanej hodnoty a zmeny v daňovom poriadku
týkajúce sa sankcií od 1. januára 2016.
•• Daňové pracovné raňajky - Žilina
25. novembra 2015, od 09:00,
Villa Nečas, Pri Celulózke 3494, Žilina
Pracovné raňajky k zmenám v zákone o dani z príjmov
a o zmenách dani z pridanej hodnoty od roku 2016.
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Martin Rybár
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Pavol Berec
pberec@deloitteCE.com

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloitteCE.com

Zdaňovanie fyzických osôb

Korean Desk

Ľubica Dumitrescu
ldumitrescu@deloitteCE.com

Kyu-Mann Huh
kmhuh@deloitteCE.com

DPH a clá

German Desk

Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com

Silvia Hallová
shallova@deloitteCE.com

Transferové oceňovanie

Právne oddelenie

Michal Antala
mantala@deloitteCE.com

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloitteCE.com
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Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
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