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Priame dane:
••

Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla
zamestnancovi na používanie na služobné a súkromné účely
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k zdaňovaniu príjmu zamestnanca
pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné a súkromné účely.

••

Usmernenie k aplikačnému problému súvisiacemu so zdaňovaním príjmov plynúcich
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu
pracovníkovi od držiteľa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo usmernenie k zdaňovaniu príjmov plynúcich
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi
od držiteľa lieku podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

••

Informácia o novele zákona o dani z príjmov
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 22. septembra 2015 novelu zákona o dani z príjmov.

••

Príležitostná práca vo viacerých členských štátoch Európskej únie a sociálne zabezpečenie
Najvyšší súd v Holandsku požiadal Európsky súdny dvor o rozhodnutie v súdnom prípade, ktorý súvisí
s vykonávaním príležitostnej práce vo viacerých členských štátoch Európskej únie.

••

Zamestnanie v zahraničí, neplatené voľno a sociálne zabezpečenie
Najvyšší súd v Holandsku požiadal Európsky súdny dvor o rozhodnutie v prípade, ktorý súvisí
s výkonom zamestnania v inom členskom štáte Európskej únie pre iného zamestnávateľa počas
neplateného voľna.

••

Nové vzory tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
Ministerstvo financií stanovilo nové vzory tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb,
ktoré sú platné od 1. januára spolu s poučeniami na ich vyplnenie.

••

Nová Modelová daňová zmluva o príjmoch a majetku
OECD dňa 30. októbra 2015 publikovala spolu s komentárom 9. edíciu Modelovej daňovej zmluvy
o príjmoch a majetku.

••

Rozsudky Európskeho súdneho dvora
ESD rozhodol vo veciach týkajúcich sa daňového odpisovania goodwillu v skupinách a zdaňovania
súkromných nadácií.
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Nepriame dane:
••

Nové poučenie na vyplnenie tlačiva daňového priznania k DPH
V nadväznosti na schválenú novelu zákona o DPH vydalo Ministerstvo financií SR nové poučenie
na vyplnenie daňového priznania k DPH, ktoré má zabezpečiť jednotnosť pri jeho vypĺňaní. Samotné
tlačivo daňového priznania zostáva v nezmenenej podobe.

••

Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie v oblasti DPH
• C-276/14 - Gmina Wrocław - Obecné rozpočtové jednotky
Verejnoprávne subjekty, akými sú obecné rozpočtové jednotky, nemôžu byť považované
za zdaniteľné osoby na účely DPH, keďže nespĺňajú kritérium nezávislost.
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Právne:
••

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
Zákon zavádza trestnú zodpovednosť právnických osôb za vybrané trestné činy.

••

Novela zákona o štátnych sviatkoch
Novela navrhuje presúvanie dní pracovného pokoja zo stredu týždňa vždy na piatok.

••

Novela Trestného zákona
Novelou sa opätovne navrhuje zaviesť nový trestný čin nevyplatenia faktúry.

••

Novela Občianskeho zákonníka
Navrhovaná novela by mala upraviť výkon záložného práva v prípade, že zálohom je
nehnuteľnosť.

••

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

Vzorová účtovná závierka podľa IFRS 2015
Globálne oddelenie spoločnosti Deloitte pre IFRS zverejnilo Vzorovú konsolidovanú účtovnú závierku
za rok končiaci sa 31. decembra 2015. Táto účtovná závierka uľahčí spoločnostiam zostaviť účtovnú
závierku za rok 2015.

••

Kontrolný dotazník o súlade s IFRS, prezentácii a zverejneniach podľa IFRS 2015
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 2015) a kontrolného dotazníka o súlade s IAS 34 (IAS 34 compliance
checklist) pre rok 2015.
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Iné:
••

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

Informácia k zdaňovaniu príjmu
zamestnanca pri poskytnutí
motorového vozidla zamestnancovi
na používanie na služobné aj
súkromné účely
Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu týkajúcu sa
zdaňovania príjmov podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), v zmysle
ktorého je príjmom zamestnanca aj nepeňažný príjem
vo forme poskytnutia motorového vozidla zamestnancovi
zo strany zamestnávateľa na služobné aj súkromné účely
vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla.

vozidla z osobného užívania fyzickej osoby
do obchodného majetku je vstupnou cenou cena,
ktorou bolo vozidlo ocenené pri jeho nadobudnutí;
•

Zostatková cena zistená u darcu – ak je motorové
vozidlo nadobudnuté darom od darcu, ktorý vyradil
motorové vozidlo z obchodného majetku z dôvodu
jeho darovania, pričom nejde o vozidlo vylúčené
z odpisovania, alebo zostatková cena zistená
u darcu, ktorý je fyzickou osobou, ktorý vyradil
motorové vozidlo z obchodného majetku;

•

Obstarávacia cena zistená u darcu – ak ide
o motorové vozidlo vylúčené z odpisovania, ktoré
bolo nadobudnuté darom od fyzickej alebo právnickej
osoby a darca toto vozidlo vyradil z obchodného
majetku z dôvodu jeho darovania alebo bolo
nadobudnuté od fyzickej osoby, ktorá vyradila
motorové vozidlo z obchodného majetku;

•

Reálna hodnota alebo pôvodná cena – v prípade
nadobudnutia motorového vozidla právnym
nástupcom od daňovníka zrušeného bez likvidácie sa
pri určení vstupnej ceny vozidla vychádza z toho, aké
ocenenie majetku uplatňuje právny nástupca
na daňové účely;

•

Vstupná cena uvedená v lízingovej zmluve –
vychádza sa z nej v prípade obstarania motorového
vozidla formou finančného prenájmu;

•

Obstarávacia cena zistená u prenajímateľa – ak ide
o prenajaté motorové vozidlo a tiež ak dôjde
k následnej kúpe tohto prenajatého vozidla.

Vstupnou cenou vozidla je:
•

•

•
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Obstarávacia cena – ak je motorové vozidlo
nadobudnuté kúpou; v prípade vozidla
nadobudnutého od fyzickej osoby darom je vstupnou
cenou obstarávacia cena zistená u darcu, ak ide
o vozidlo, ktoré u darcu nebolo zahrnuté
do obchodného majetku;
Reprodukčná obstarávacia cena – ak je motorové
vozidlo nadobudnuté dedením alebo reprodukčná
obstarávacia cena zistená u darcu, ak je vozidlo
nadobudnuté darom od fyzickej osoby, ktorá ho
nemala zahrnuté v obchodnom majetku;
Obstarávacia cena alebo reprodukčná
obstarávacia cena – pri preradení motorového

Priame dane
Ak vo vstupnej cene motorového vozidla nie je zahrnutá
daň z pridanej hodnoty, na účely zistenia nepeňažného
príjmu zamestnanca sa vstupná cena zvyšuje o túto daň
z pridanej hodnoty.
Výpočet nepeňažného príjmu zamestnanca:
•

Nepeňažný príjem zamestnanca sa vypočíta
za každý začatý kalendárny mesiac, v ktorom bolo
vozidlo zamestnancovi poskytnuté na používanie
na služobné aj súkromné účely, bez ohľadu na to, či
bolo v príslušnom mesiaci aj použité.

•

Nepeňažným príjmom zamestnanca, najviac však
počas 8 rokov od zaradenia vozidla do užívania, je
suma vypočítaná takto:
•

•

v prvom roku zaradenia motorového vozidla
vo výške 1% zo vstupnej ceny motorového
vozidla za každý začatý kalendárny mesiac
poskytnutia vozidla zamestnancovi
na služobné a súkromné účely;
v nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch
vo výške 1 % zo vstupnej ceny motorového
vozidla každoročne zníženej o 12,5 %
k prvému dňu príslušného kalendárneho roka
za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho
poskytnutia na používanie na služobné a
súkromné účely.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
usmernenie k zdaňovaniu príjmov plynúcich poskytovateľovi
zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo
zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa. Toto usmernenie
bolo vydané z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu
pri uplatňovaní ZDP.
Z peňažných a nepeňažných plnení, ktoré sú poskytované
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho
zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi, sa
daň vyberá zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZDP“) okrem takých plnení, ak sú
vyplácané za klinické skúšanie.
V tomto usmernení sú definované nasledujúce
pojmy:

Ak sa bude jednať o poskytnutie motorového vozidla
zamestnancovi v deviatom roku od jeho zaradenia
do používania alebo v nasledujúcich rokoch, potom sa už
zamestnancovi nezdaňuje žiadny nepeňažný príjem.

1.

V prípade, že bude na motorovom vozidle počas ôsmich
rokov od jeho zaradenia do používania vykonané technické
zhodnotenie, vstupná cena sa najskôr zvýši o hodnotu
technického zhodnotenia v mesiaci jeho vykonania a
následne sa zníži každoročne o 12,5 %.

Daňové dôsledky v prípade lieku poskytnutého
v rámci klinického skúšania:

Pokiaľ zamestnávateľ poskytne zamestnancovi
na používanie na služobné a súkromné účely v jednom
kalendárnom mesiaci dve a viac motorových vozidiel
postupne, pri výpočte nepeňažného príjmu zamestnanca
sa vychádza zo vstupnej ceny toho vozidla, ktorého vstupná
cena je vyššia. Ak budú zamestnancovi poskytnuté dve a
viac motorových vozidiel súčasne, potom nepeňažným
príjmom zamestnanca je suma vo výške 1% vypočítaná
za každé vozidlo samostatne.
Ak zamestnávateľ poskytne v jednom kalendárnom mesiaci
to isté motorové vozidlo na používanie na služobné a
súkromné účely viacerým zamestnancom, nepeňažným
príjmom každého zamestnanca v príslušnom mesiaci je
suma vo výške 1% zo vstupnej, resp. zníženej vstupnej
ceny, a to bez ohľadu na počet dní jeho použitia
v príslušnom kalendárnom mesiaci.
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zároveň poskytuje
príklady na konkrétnych situáciách, ktoré môžu vzniknúť.
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Usmernenie k aplikačnému problému
súvisiacemu so zdaňovaním príjmov
plynúcich poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti, jeho zamestnancovi
alebo zdravotníckemu pracovníkovi
od držiteľa podľa zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov

Liek poskytnutý v rámci klinického skúšania –
klinické skúšanie, zadávateľ klinického skúšania,
skúšajúci, skúšaný humánny produkt, skúšaný
humánny liek.

Príjmy z klinického skúšania (peňažné aj 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,
poskytne skúšajúcemu lekárovi v rámci klinického skúšania
liek, ktorý povolil Štátny ústav pre kontrolu liečiv podľa § 34
a § 35 zákona o liekoch, tento liek 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.
Preto skúšajúcemu lekárovi neplynie zdaniteľné nepeňažné
plnenie z dôvodu prijatia takéhoto produktu.
2.

Liek poskytnutý na terapeutickú indikáciu

V súlade s § 46 ods. 3 zákona o liekoch terapeutické
použitie humánneho lieku určeného pre jedného pacienta
alebo skupinu pacientov pri ohrození života alebo pri riziku
závažného zhoršenia zdravotného stavu možno povoliť len za
určitých podmienok určených týmto zákonom.

Priame dane
Terapeutické použitie humánneho lieku povoľuje
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
na základe žiadosti lekára, ktorý indikuje liečbu. Tento lekár
je zodpovedný za terapeutické použitie humánneho lieku.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky môže
povoliť terapeutické použitie humánneho lieku, ktorý nie je
registrovaný v SR, ak je určený pre jedného pacienta alebo
skupinu pacientov pri ohrození života alebo
pri riziku závažného zhoršenia zdravotného stavu. Toto
povolenie predkladá poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
ktorý indikuje liek, Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej
republiky.
Podmienkou pre povolenie terapeutického použitia
humánneho lieku je, že liek musí byť registrovaný v inom
členskom štáte alebo ktoromkoľvek inom štáte a v SR nie sú
dostupné porovnateľné lieky.
Podľa § 119 ods. 1 zákona o liekoch oprávnenie
predpisovať uvedený liek má len lekár, a to pre konkrétneho
pacienta. Z titulu poskytnutia lieku na terapeutickú
indikáciu lekárovi nevzniká nepeňažné plnenie. Lekár
v tomto prípade vystupuje v postavení „sprostredkovateľa“
medzi farmaceutickou spoločnosťou a pacientom.

Informácia o novele zákona o dani
z príjmov
Národná rada Slovenskej republiky schválila v septembri
2015 novelu zákona o dani z príjmov s účinnosťou
od 1. januára 2016. Najvýznamnejšie zmeny v oblasti
zdaňovania fyzických osôb, ktoré novela prináša, sú tieto:
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•

Pri prenájme pracovnej sily od osoby so sídlom alebo
bydliskom v zahraničí, ktorá má na území Slovenskej
republiky organizačnú zložku, sa spresňuje, že táto
osoba má postavenie platiteľa dane z príjmov
zo závislej činnosti;

•

Sociálna výpomoc z dôvodu mimoriadnych udalostí
a hmotnej núdze zamestnanca z prostriedkov
sociálneho fondu do výšky 2 000 EUR je oslobodená
od dane;

•

Plnenia poskytované na základe osobitných predpisov
platných v zahraničí – sociálne dávky z členských štátov
Európskej únie, daňový bonus poskytnutý z členských
štátov Európskej únie – sú oslobodené od dane;

•

Spresňujú sa pojmy používané vo vzťahu k autorským
právam a navrhuje sa daň vyberať zrážkou. Zrážková
daň sa neuplatní len na príjmy z vydávania,
rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a
iných diel na vlastné náklady bez autorskej zmluvy –
nakladanie samotným autorom;

•

Pri príjmoch z kapitálového majetku sa zavádza
osobitný základ dane, rovnaké zdanenie príjmov
z kapitálového majetku bez ohľadu na to, či plynú
zo zdroja v SR alebo v zahraničí, a budú sa zdaňovať
sadzbou 19 %;

•

Zrážková daň pri vyplatení podielového listu sa vykoná
z kladného rozdielu medzi vyplatenou nezdanenou
sumou a vkladom podielnika, ktorým je úhrn
predaných cien podielových listov pri jeho vydaní;

•

Zavádza sa oslobodenie od dane na príjmy z predaja
cenných papierov obchodovaných na regulovanom
trhu po uplynutí časového testu 1 rok a na príjmy
z predaja cenných papierov, opcií a príjmy
z derivátových operácií plynúcich z dlhodobého
investičného sporenia po splnení určitých podmienok;

•

Spresnenie ustanovení týkajúcich sa farmaceutického
priemyslu.

Príležitostná práca vo viacerých
členských štátoch Európskej únie a
sociálne zabezpečenie
Najvyšší súd Holandska požiadal Európsky súdny dvor
o rozhodnutie v prípade, ktorý súvisí s vykonávaním
príležitostnej práce vo viacerých členských štátoch
Európskej únie z pohľadu sociálneho zabezpečenia, ak
zamestnanec príležitostne pracuje z krajiny bydliska a
zároveň má uzavretú pracovnú zmluvu so zamestnávateľom
v zahraničí, kde vykonáva väčšinu pracovnej činnosti.
Najvyšší súd Holandska predložil žiadosť vo veci
predbežného rozhodnutia v prípade manažéra, ktorý žije
a má centrum životných záujmov v Belgicku a príležitostne
z Belgicka aj pracuje z domu. Uvedený zamestnanec
je zamestnaný holandskou spoločnosťou a väčšinu
pracovného času strávi v Holandsku. Prácu, ktorú vykonáva
v Belgicku, nevykonáva na základe ďalšej pracovnej zmluvy
a taktiež nemá uvedené v holandskej pracovnej zmluve
čiastočný výkon práce z Belgicka.
Miestny súd, ktorý v uvedenom prípade konal, rozhodol, že
keďže zamestnanec svoju prácu vykonáva zväčša
v Holandsku a práca v Belgicku bola len príležitostná, nedá
sa to považovať za výkon pracovnej činnosti v dvoch štátoch
EÚ, a preto bude zamestnanec podliehať systému sociálneho
zabezpečenia v Holandsku, kde má zamestnávateľa.
Keďže nie je jasné, či zamestnanec vykonával v Belgicku len
príležitostnú činnosť, Európsky súdny dvor má rozhodnúť
o tom, v ktorom štáte bude zamestnanec prispievať
do systému sociálneho zabezpečenia.

Priame dane
Zamestnanie v zahraničí, neplatené
voľno a sociálne zabezpečenie

osobitne uvádzajú niektoré sumy upravujúce základ
dane (napríklad úprava základu dane v nadväznosti
na kúpu, resp. prenájom automobilu so vstupnou
cenou 48 000 EUR a viac, suma členských príspevkov
nad zákonný limit alebo suma výdavkov na
alkoholické nápoje ako reklamný predmet prevyšujúca
zákonný limit),

Najvyšší súd Holandska požiadal Európsky súdny dvor
o rozhodnutie v prípade, ktorý súvisí s výkonom zamestnania
v inom členskom štáte EÚ pre iného zamestnávateľa počas
neplateného voľna u ďalšieho zamestnávateľa.
V prípade, že zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť
v inom členskom štáte EÚ, európska legislatíva určí,
v ktorom štáte bude zamestnanec prispievať na sociálne
poistenie. Najvyšší súd Holandska predložil žiadosť vo veci
predbežného rozhodnutia v prípade zamestnanca, ktorý bol
na neplatenom voľne v období od decembra 2008
do februára 2009 a počas tejto doby pracoval ako
inštruktor lyžovania v Rakúsku, kde mal uzavretú pracovnú
zmluvu. Vzhľadom na to vznikla otázka, v ktorej krajine by
mal zamestnanec podliehať sociálnemu poisteniu, t. j. či je
neplatené voľno považované za výkon pracovnej činnosti
na účely sociálneho zabezpečenia.

•

nová príloha na odpočet výdavkov (nákladov)
na výskum a vývoj,

•

nové zaškrtávacie políčko na súhlas so zaslaním
údajov (o daňovníkovi) prijímateľovi podielu zaplatenej
dane,

•

zrušila sa VII. časť - Podiely na zisku (dividendy), ktoré
podliehajú zdaneniu.

Miestny súd, ktorý v danej veci konal, rozhodol, že
zamestnanec bude predmetom sociálneho poistenia
v Holandsku, pretože počas uvedenej doby bol zamestnaný
v Holandsku aj v Rakúsku a Holandsko je krajina jeho
bydliska na sociálne účely.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
dňa 30. októbra 2015 publikovala 9. edíciu MODELOVEJ
DAŇOVEJ ZMLUVY O PRÍJMOCH A MAJETKU obsahujúcu
text modelovej zmluvy 2014 spolu s komentárom,
stanoviská nečlenských štátov, odporúčania, poznámky a
detailný zoznam zmlúv medzi členskými štátmi.

Avšak Najvyšší súd Holandska má za to, že hoci zamestnanec
mal zamestnanie v Holandsku, v tomto zamestnaní poberal
neplatené voľno a nevykonával činnosť v Holandsku, a teda
sa to nebude považovať za výkon pracovnej činnosti
v Holandsku počas obdobia neplateného voľna.
Najvyšší súd v Holandsku vydal predbežné stanovisko a
požiadal Európsky súdny dvor o rozhodnutie. Otázkou
v tomto prípade je, či obdobie, počas ktorého zamestnanec
poberal neplatené voľno, môže byť považované za
obdobie, počas ktorého vykonával činnosť v Holandsku,
a teda mal platiť odvody z príjmov z Rakúska v Holandsku
alebo nie.

Nové vzory tlačív daňového
priznania k dani z príjmov
právnických osôb
Ministerstvo financií opatrením z 20. októbra 2015
č. MF/16772/2015-721 stanovilo nové vzory tlačív
daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb,
ktoré sú platné od 1. januára spolu s poučeniami na ich
vyplnenie.

Nová Modelová daňová zmluva
o príjmoch a majetku

Rozsudky Európskeho súdneho dvora
ESD ďalej rozhodoval vo veci sp. zn C-589/13 F. E.
Familienprivatstiftung Eisenstadt – Zdaňovanie súkromných
nadácií.
ESD v tomto rozsudku vyslovil názor, že prípad, keď má
súkromná nadácia právo odpočítať od základu dane
v danom zdaňovacom období len príspevky poskytnuté
rezidentom (keďže príspevky sa zdaňujú na úrovni príjemcu)
a príspevky poskytnuté nerezidentom, ktoré sú oslobodené
od dane v Rakúsku na základe zmluvy o zamedzení
dvojitého zdanenia, daňové predpisy odpočítať nedovoľujú,
je v rozpore so zásadou voľného pohybu kapitálu, keďže
súkromná nadácia poskytujúca príspevky nerezidentom
je znevýhodnená oproti súkromnej nadácii poskytujúcej
príspevky iba rezidentom.

Katarína Kalafut
kkalafut@deloittece.com

Prinášame vám prehľad zmien, ktoré nové tlačivo
zavádza:
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•

nové zaškrtávacie políčko a tabuľka týkajúca sa
zápočtu daňovej licencie,

•

nové riadky č. 302, 303, 304, 305, na ktorých sa

Valéria Morťaníková
vmortanikova@deloittece.com

Nepriame dane

Nové poučenie na vyplnenie tlačiva
daňového priznania k DPH

protihodnoty za tovar alebo službu právo odpočítať
daň vzniká pomerne podľa výšky zaplatenej sumy.
Zároveň platiteľovi dane, ktorému dodá tovar alebo
službu platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú
úpravu dane na základe prijatia platby za dodanie
tovaru alebo služby, vzniká právo na odpočítanie
dane v deň vzniku daňovej povinnosti u dodávateľa
(prijatím platby).

V nadväznosti na schválenú novelu zákona o DPH bolo
vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2015 publikované
nové poučenie na vyplnenie daňového priznania
k DPH, ktoré má zabezpečiť jednotnosť pri jeho vypĺňaní.
Samotné tlačivo daňového priznania zostáva
v nezmenenej podobe.
Nižšie uvádzame informácie týkajúce sa
najvýznamnejších noviniek v novele zákona o DPH, ktoré
boli do poučenia doplnené:
•
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Platiteľ dane, ktorý sa rozhodne uplatňovať
osobitnú úpravu dane na základe prijatia
platby za dodanie tovaru alebo služby, uvedie
v daňovom priznaní základ dane a DPH v tom
zdaňovacom období, v ktorom prijal platbu.
Právo na odpočítanie dane, ktorú voči platiteľovi
využívajúcemu osobitnú úpravu uplatnil iný platiteľ
dane, vzniká dňom zaplatenia za tovar alebo službu
dodávateľovi. V prípade zaplatenia len časti

•

Na riadku 9 a 10 tlačiva DPH sa uvádza základ dane
a daň z tovarov a služieb, pri ktorých je osobou
povinnou platiť daň príjemca plnenia, tzv. tuzemské
samozdanenie (podľa § 69 ods. 2 a 9 až 12),
t. j. okrem iného aj
• pri dodaní tovaru zdaniteľnej osobe
zahraničnou osobou z iného členského
štátu alebo z tretieho štátu (okrem tovaru
dodaného formou zásielkového predaja),
pri ktorom je miesto dodania v tuzemsku,
alebo
• dodanie stavebných prác vrátane dodania
stavby alebo jej časti

Nepriame dane
Rozhodnutie Súdneho dvora
Európskej únie v oblasti DPH
C-276/14 - Gmina Wrocław - Obecné rozpočtové
jednotky
Obec Vroclav vykonáva úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona
o obecnej samospráve, a to prostredníctvom rozpočtových
jednotiek a územných rozpočtových zariadení
(napr. prostredníctvom škôl, domov kultúry, miest
inšpekčných služieb alebo polície).
Obec ako základná jednotka miestnej samosprávy
má právnu subjektivitu a patria jej vlastnícke a iné
majetkové práva, zatiaľ čo obecná rozpočtová jednotka
je organizačnou jednotkou bez právnej subjektivity.
Rozhodovanie o zriadení, právomociach, prepojení a
zrušení takejto jednotky prináleží obci. Obecná rozpočtová
jednotka nemá vlastný majetok a činnosti, ktoré by mohli
podliehať DPH; tieto sú vykonávané
v mene a na účet obce.
Obec Vroclav podala na ministerstvo financií žiadosť
o vypracovanie záväzného stanoviska v súvislosti
s posúdením rozpočtovej jednotky za zdaniteľnú osobu
na účely DPH, pokiaľ táto jednotka vykonáva transakcie
podliehajúce DPH. Ministerstvo financií v svojom záväznom
stanovisku uviedlo, že pokiaľ rozpočtové jednotky nezávisle
vykonávajú ekonomické činnosti podliehajúce DPH, majú sa
samy považovať za zdaniteľné osoby na účely DPH.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či verejnoprávne subjekty,
akými sú obecné rozpočtové jednotky, môžu byť
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považované za zdaniteľné osoby na účely DPH, hoci
nespĺňajú kritérium nezávislosti.
SD EÚ konštatoval, že rozpočtové jednotky vykonávajú
ekonomické činnosti, ktoré sú im zverené, v mene
a na účet obce Vroclav, nie vo vlastnom mene a
na vlastný účet. Taktiež nezodpovedajú za škody spôsobené
týmito činnosťami, pričom zodpovednosť za uvedené
činnosti znáša len obec. SD EÚ ďalej konštatoval, že
rozpočtové jednotky nenesú ekonomické riziko spojené
s výkonom činností, keďže nedisponujú vlastným
majetkom, nevytvárajú vlastné príjmy a neznášajú vlastné
náklady spojené s týmito činnosťami. Získané príjmy a
výdavky rozpočtových jednotiek sú súčasťou rozpočtu obce
Vroclav.
SD EÚ rozhodol, že obecné rozpočtové jednotky nie je
možné považovať za zdaniteľné osoby na účely DPH, keďže
nespĺňajú kritérium nezávislosti.

Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@deloittece.com

Právne

Zákon o trestnej zodpovednosti
právnických osôb
Parlament schválil zákon o trestnej zodpovednosti
právnických osôb z dielne Ministerstva spravodlivosti
SR, ktorý zavádza trestnú zodpovednosť právnických
osôb za vybrané trestné činy. Zákon momentálne čaká
na podpis prezidenta.
V zmysle zákona ide o trestný čin spáchaný právnickou
osobou v prípade, že ho v záujme, v mene alebo
prostredníctvom právnickej osoby spácha člen jej
štatutárneho orgánu, osoba vykonávajúca nad ňou
dohľad alebo iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať
právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať. Trestná
zodpovednosť právnickej osoby nezaniká vstupom
právnickej osoby do konkurzu, likvidácie ani jej
zrušením, resp. zavedením nútenej správy.
Z pôsobnosti zákona sú vyňaté Slovenská republika
a jej orgány, iné štáty a ich orgány, medzinárodné
organizácie, obce a VÚC, právnické osoby zriadené
zákonom a právnické osoby, ktorých majetkové pomery
nemožno usporiadať podľa ustanovení zákona
o konkurze a reštrukturalizácii.
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Za spáchaný trestný čin bude možné právnickej osobe
podľa zákona uložiť tieto tresty:
•

Trest zrušenia právnickej osoby

•

Trest prepadnutia majetku

•

Trest prepadnutia veci

•

Peňažný trest

•

Trest zákazu činnosti

•

Trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie

•

Trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov EÚ

•

Trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní

•

Trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku

Zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Právne
Novela zákona o štátnych sviatkoch

Novela Občianskeho zákonníka

V parlamente sa nachádza novela zákona o štátnych
sviatkoch, ktorej cieľom je upraviť voľno v prípade
niektorých štátnych sviatkov, resp. dní pracovného pokoja
(spolu ako „sviatok“) tak, aby voľný deň bol presunutý
zo stredu týždňa na piatok. V zmysle navrhovanej novely
v prípade, že sviatok pripadne na utorok, stredu alebo
štvrtok, nepôjde o deň pracovného pokoja, a ten sa
presunie na piatok toho istého kalendárneho týždňa.
Uvedené presúvanie by sa nemalo týkať cirkevných
sviatkov.

Do parlamentu bola predložená novela Občianskeho
zákonníka, ktorou sa navrhuje upraviť výkon záložného
práva na nehnuteľnosť. Podľa navrhovanej novely
v prípade, že zálohom bude nehnuteľnosť, bude veriteľ
oprávnený začať výkon záložného práva (t. j. predať záloh
alebo uspokojiť sa iným spôsobom uvedeným v zmluve)
len na základe rozhodnutia súdu alebo notárskej zápisnice,
v ktorej dlžník/záložca uzná pohľadávku veriteľa v plnom
rozsahu.
Navrhovaná účinnosť novely je 1. marca 2016.

Navrhovaná účinnosť novely je 1. marca 2016.

Novela Trestného zákona
V parlamente sa opätovne nachádza návrh novely zákona,
ktorým sa navrhuje zaviesť nový trestný čin – nevyplatenie
faktúry. Podstatou tohto trestného činu je nevyplatenie
ceny práce z faktúry vystavenej živnostníkom do 30 dní
od jej splatnosti, a to v prípade, že podnikateľ mal
v tejto lehote peňažné prostriedky na jej zaplatenie, ktoré
nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie svojej činnosti.
Tohto trestného činu sa podľa návrhu novely môže
dopustiť len štatutárny orgán právnickej osoby, fyzická
osoba – podnikateľ alebo ich zástupca, resp. prokurista.
Navrhovaná účinnosť novely je 1. marca 2016.
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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

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloittece.com

Účtovníctvo

Vzorová účtovná závierka podľa
IFRS 2015
Globálne oddelenie spoločnosti Deloitte pre IFRS
zverejnilo Vzorovú konsolidovanú účtovnú závierku
za rok končiaci sa 31. decembra 2015. Táto účtovná
závierka ilustruje prezentáciu a zverejnenia podľa IFRS
za rok končiaci sa 31. decembra 2015 spoločnosťou,
ktorá neuplatňuje Medzinárodné štandardy finančného
výkazníctva po prvýkrát. Táto vzorová účtovná závierka
ilustruje vplyv uplatnenia IFRS, ktoré sú povinne účinné
pre účtovné obdobie začínajúce sa 1. januára 2015.
Publikáciu v anglickom jazyku nájdete na tejto linke
IFRS Model FS 2015 na našej stránke www.iasplus.
com.

Kontrolný dotazník o súlade s IFRS,
prezentácii a zverejneniach podľa
IFRS 2015
Globálne IFRS oddelenie spoločnosti Deloitte vydalo
aktualizovanú verziu kontrolných dotazníkov
pre kontrolu správnosti zostavenia ročnej alebo
priebežnej účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS.
Cieľom týchto kontrolných dotazníkov je pomôcť
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zostavovateľom účtovnej závierky skontrolovať si
súlad použitých účtovných politík 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 2015.
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 2015 a IAS 34 Compliance Checklist 2014.

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloittece.com

Iné

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

Kyu-Mann Huh
kmhuh@deloitteCE.com
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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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