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Priame dane:
••

Usmernenie k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti FO na rok 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo usmernenie k sumám potrebným pre výpočet
daňovej povinnosti fyzickej osoby na rok 2016, ktoré sa upravujú v nadväznosti na zvýšenie sumy
životného minima alebo minimálnej mzdy.

••

Opatrenie Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní
k dani z príjmov
Ministerstvo financií SR vydalo dňa 20. októbra 2015 opatrenie č. MF/16772/2015-721, ktorým sa
ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. Opatrenie nadobúda účinnosť 1. 1. 2016 a
bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2015.

••

Usmernenie Finančného riaditeľstva SR k postupu pri vyplnení tlačiva daňového priznania
k dani z príjmov právnickej osoby, ak má daňovník v roku 2015 kratšie zdaňovacie
obdobie
Finančné riaditeľstvo SR vydalo usmernenie týkajúce sa postupu pri vyplnení tlačiva daňového
priznania, ak má daňovník v roku 2015 kratšie zdaňovacie obdobie, pričom posledný deň lehoty
na podanie tohto daňového priznania uplynie najneskôr 31. 12. 2015. Usmernenie sa bližšie zaoberá
zmenami v zákone o dani z príjmov, zápočtu daňovej licencie a odpočtu výdavkov na výskum a vývoj.

••

Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR
Najvyšší súd ČR rozsudkom potvrdil rozhodnutie finančnej správy, ktorá neuznala „Commitment fee“
ako daňový náklad, keďže neslúži na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.
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Nepriame dane:
••

Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránke informáciu, ktorej cieľom je
poukázať na možnosť overiť si identifikačné číslo pre DPH na Finančnom riaditeľstve SR alebo
na portáli Európskej komisie.

••

Metodický pokyn k postupu pri zrušení registrácie pre DPH podľa § 7 a § 7a
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránke metodický pokyn, ktorého
cieľom je upraviť postup pri zrušení registrácie pre DPH osôb registrovaných podľa § 7 a § 7a zákona
o DPH.
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••

Oznámenie k novele zákona o DPH
Na stránke finančnej správy bolo zverejnené oznámenie k novele zákona o DPH, ktorá nadobúda
účinnosť od 1. 1. 2016, resp. od 1. 4. 2016.

••

Oznámenie o vydaní dodatku č. 2 k poučeniu na vyplnenie kontrolného výkazu k DPH
Ministerstvo financií Slovenskej republiky v nadväznosti na novelu zákona o DPH vydalo dodatok č. 2
k poučeniu na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

••

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti DPH
• C-277/14 - PPUH Stehcepm: Predaj uskutočnený neexistujúcim subjektom a právo
na odpočet DPH
Zdaniteľná osoba má mať právo na odpočet DPH za tovar, ktorý jej bol dodaný aj v prípade,
že faktúru vystavil subjekt, ktorý je považovaný za neexistujúci subjekt okrem prípadu, ak
zdaniteľná osoba vedela alebo mala vedieť, že dodanie bolo súčasťou podvodu na DPH.
••

C-126/14 - Odpočítanie DPH na vstupe z investičného majetku, ktorý bol určený
na bezodplatné používanie verejnosťou – používanie rekreačného chodníka ako
prostriedok realizácie zdaniteľných plnení
Zdaniteľná osoba má právo na odpočet vstupnej DPH v prípade vytvoreného rekreačného
chodníka, ktorý je na jednej strane bezodplatne poskytnutý na používanie verejnosti, a
na druhej strane môže umožniť realizáciu zdaniteľných plnení, ak sa preukáže priama
bezprostredná súvislosť medzi vstupmi a zdaniteľnými výstupmi.
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Právne:
••

Novela Obchodného zákonníka
Novela Obchodného zákonníka zavádza nový druh akciovej spoločnosti, tzv. jednoduchú akciovú
spoločnosť.

••

Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
Zákon posilňuje ochranu spotrebiteľa a zavádza možnosť riešiť spotrebiteľské spory aj inak, ako
súdnou cestou.

••

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
V novembri a v decembri 2015 Európska únia prijala Dodatky k IAS 16 a IAS 41: Plodiace rastliny,
Dodatky k IFRS 11: Nadobudnutie podielov v spoločných prevádzkach a Dodatky k IAS 16 a
IAS 38: Vyjasnenie akceptovateľných metód odpisovania a amortizácie.
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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

Usmernenie k sumám potrebným
pre výpočet daňovej povinnosti
fyzickej osoby na rok 2016
Pri výpočte daňovej povinnosti FO na rok 2016 je treba
vziať do úvahy sumy, ktoré túto daňovú povinnosť
ovplyvňujú napr.: nezdaniteľná časť základu dane (NČZD),
NČZD na manželku, NČZD na dobrovoľný príspevok na
starobné dôchodkové poistenie, daňový bonus. Všetky
uvedené premenné sa každoročne upravujú v nadväznosti
na sumy životného minima alebo sumu minimálnej mzdy.
Nakoľko Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
neupravovalo sumu životného minima k 1. júlu 2015, suma
životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu pre rok
2016 zostáva aj naďalej vo výške 198,09 EUR. Nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 279/2015
Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok
2016, ustanovuje sumu minimálnej mzdy od 1. januára 2016
na sumu 405,00 EUR.

Informácia o vydaní Opatrenia
Ministerstva financií SR, ktorým sa
ustanovujú vzory tlačív daňových
priznaní k dani z príjmov
Opatrením č. MF/16772/2015-721 z 20. októbra 2015
(„Opatrenie“) Ministerstvo financií SR ustanovilo vzory
daňových priznaní k dani z príjmov:
•

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
(typ A),

•

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
(typ B),

•

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.

Vzory daňových priznaní podľa doterajších predpisov sa
použijú u tých daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty
na podanie daňového priznania uplynul najneskôr
31. 12. 2015.
Opatrenie nadobúda účinnosť od 1. 1. 2016.
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Priame dane
Usmernenie Finančného riaditeľstva
SR k postupu pri vyplnení tlačiva
daňového priznania k dani z príjmov
právnickej osoby, ak má daňovník
v roku 2015 kratšie zdaňovacie
obdobie
Finančné riaditeľstvo SR vydalo usmernenie týkajúce sa
postupu pri vyplnení tlačiva daňového priznania, ak má
daňovník v roku 2015 kratšie zdaňovacie obdobie, napr.
z dôvodu vstupu do likvidácie/konkurzu, pričom posledný
deň lehoty na podanie tohto daňového priznania uplynie
najneskôr 31. 12. 2015. Daňovník je povinný podať daňové
priznanie za toto obdobie na tlačive
č. MF/9901/2014-721. Vzhľadom na to, že v tlačive
daňového priznania sa nenachádzajú samostatné riadky,
v ktorých by si daňovník mohol uplatniť zápočet daňovej
licencie zaplatenej za zdaňovacie obdobie roka 2014, resp.
upraviť základ dane v súlade s niektorými zmenami zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“), ktoré
nadobudli účinnosť od 1. 1. 2015, resp.
od 1. 9. 2015 (všetky tieto zmeny budú premietnuté
do tlačiva za zdaňovacie obdobie roka 2015), je potrebné
postupovať podľa tohto usmernenia.
Daňovník uvedie výpočet započítania daňovej licencie (ak je
to pre neho aplikovateľné) a vyčíslenie výslednej dane
po zápočte daňovej licencie z predchádzajúceho
zdaňovacieho obdobia v tlačive daňového priznania v časti
V - Miesto na osobitné záznamy daňovníka a zároveň vyplní
tabuľku K – Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa
§ 46b ZDP.
Od 1. 1. 2015 obsahuje ZDP ustanovenia, z ktorých
vyplýva, že niektoré výdavky (náklady) sa uplatňujú
do daňových výdavkov v závislosti od vykázaného základu
dane. Ide predovšetkým o ustanovenia týkajúce sa
obmedzenia vstupnej ceny automobilov (§ 17 ods. 34 a
35 ZDP), členských príspevkov vyplývajúcich z nepovinného
členstva v právnickej osobe (§ 19 ods. 3 písm. n) ZDP)
a výdavkov na reprezentáciu (§ 21 ods. 1 písm. h) bod
3 ZDP). Zároveň od 1. 9. 2015 sa v zákone dopĺňa
ustanovenie § 17 ods. 3 týkajúce sa zníženia základu dane
u daňovníka, ktorý poskytuje praktické vyučovanie.
Daňovník v tlačive daňového priznania priamo na riadku
310 uvedie sumu už upravenú o sumy zvyšujúce, resp.
znižujúce základ dane podľa vyššie uvedených ustanovení
ZDP. Výpočet sumy na riadku 310 uvedie daňovník v tlačive
daňového priznania v časti V - Miesto na osobitné záznamy
daňovníka.
Daňovník, ktorý má možnosť znížiť základ dane o odpočet
výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c ZDP,
vykáže v tlačive daňového priznania na riadku 500 nielen
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základ dane znížený o odpočet daňovej straty (riadok
400 – riadok 410), ale aj o odpočet výdavkov (nákladov)
na výskum a vývoj. Výpočet sumy na riadku 500 daňovník
uvedie v tlačive daňového priznania v časti V - Miesto
na osobitné záznamy daňovníka a súčasne v tejto časti
uvedie aj údaje podľa § 30c ods. 7 ZDP, t. j. celkovú výšku
vykázaného nároku na odpočet výdavkov (nákladov)
na výskum a vývoj v príslušnom zdaňovacom období, výšku
uplatneného odpočtu v príslušnom zdaňovacom období,
zostávajúcu časť určenú na odpočet v nasledujúcich
zdaňovacích obdobiach, dátum začiatku realizácie projektu
výskumu a vývoja a ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné
počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho skončení.

Rozhodnutie Najvyššieho správneho
súdu ČR (skupina Continental)
Najvyšší správny súd ČR (ďalej len „Najvyšší súd“)
rozsudkom č. 5 Afs 61/2015 – 52 rozhodol vo veci
kasačnej sťažnosti spoločnosti Continental (ďalej len
„Spoločnosť“) voči rozhodnutiu krajského súdu ČR, ktorý
potvrdil dorubenie dane spoločnosti finančnou správou
ČR z dôvodu neuznania „Commitment fee“ ako daňového
nákladu.
Predmetom sporu bolo posúdenie, či je možné ako daňový
výdavok, t. j. výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a
udržanie zdaniteľných príjmov posúdiť úhradu 9 270 000
EUR ako tzv. „Commitment fee“. Ide o platbu, ktorou sa
Spoločnosť spolu s ďalšími európskymi členmi skupiny
Continental, podieľala na finančnom plnení v prospech
sesterskej spoločnosti, pričom účelom tejto platby bolo
udržanie prítomnosti sesterskej spoločnosti na americkom
trhu, a teda zachovanie vlastnej výroby pneumatík
pre osobné automobily v USA. Správca dane tento výdavok
nevyhodnotil ako výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a
udržanie zdaniteľných príjmov a dorubil Spoločnosti daň
z príjmov.
Spor sa dostal až na Najvyšší súd, ktorý kasačnú sťažnosť
zamietol a potvrdil predošlé rozhodnutia, a teda aj
dorubenie dane. Najvyšší súd uviedol, že uznateľnými
výdavkami sú iba tie, ktoré boli skutočne vynaložené
za účelom dosiahnutia, zabezpečenia a udržania príjmov,
pričom musí ísť o výdavky, ktoré bezprostredne súvisia
s podnikateľskou činnosťou daňového subjektu, sú
primerané a medzi nimi a očakávanými príjmami existuje
priamy vzťah. Priamy vzťah vykladá judikatúra tak, že
bez vynaloženia daných nákladov by podnikateľ očakávané
príjmy vôbec nezískal, či ani nemal možnosť získať.
Aj keby Najvyšší súd pripustil, že odchodom sesterskej
spoločnosti z trhu v USA by mohlo dôjsť k zníženiu príjmov
Spoločnosti, nie je možné za tejto situácie rezignovať
na existenciu priameho a bezprostredného vzťahu medzi

Priame dane
výdavkom a budúcimi príjmami, ktorých výška má byť
zachovaná. Z predložených dôkazov podľa Najvyššieho
súdu nevyplývalo, že bez poskytnutia „Commitment fee“
by sesterská spoločnosť nutne alebo veľmi pravdepodobne
odišla z trhu v USA. Nie je úplne neobvyklé, že subjekty
o určitej ekonomickej sile zotrvávajú na trhu z obchodnostrategických dôvodov aj napriek dlhodobej strate.
Vzťah medzi platbou a protiplnením je teda nepriamy,
podobne ako v prípade daru. Aj napriek tomu, že
pri poskytnutí daru existuje možnosť budúceho
ekonomického prospechu darcu, stále ide o dar, ktorý nie je
daňovo uznateľným nákladom.
Najvyšší súd ďalej uviedol, že pri posudzovaní daňovej
uznateľnosti výdavkov je nutné zohľadniť skutočnú
ekonomickú podstatu právnych vzťahov, s ktorými daný
výdavok súvisí. Na základe skutočnosti, že nevytvára žiadne
ďalšie práva ani povinnosti pre spoločnosti v skupine,
správca dane usúdil, že uvedený výdavok je možné
považovať za inú formu platby a konštatoval, že takú
úhradu je možné označiť za pôžičku (nie úroky z pôžičky)
alebo dar, ktoré sú zákonom akceptovateľné spôsoby
na zabezpečenie toku kapitálu do inej spoločnosti, avšak aj
takéto náklady sa považujú za daňovo neuznateľné.
Správca dane nerozporoval oprávnenosť Spoločnosti
vynaložiť náklad označený ako „Commitment fee“, iba
vyhodnotil, že sa nejde o daňový výdavok, pretože ide
o špecifickú platbu na zabezpečenie, udržanie alebo
dosiahnutie iného samostatného subjektu, t. j. zahraničnej
spoločnosti na trhu automobilových pneumatík v USA,
t. j. v inom obchodnom teritóriu.
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Aj napriek skutočnosti, že platba „Commitment fee“ bola
príslušnými finančnými správami v Nemecku, Francúzsku,
Rumunsku a Portugalsku kvalifikovaná ako daňový náklad,
Najvyšší súd musí konštatovať, že posúdenie daňovej
uznateľnosti nákladov je výhradným právom každého
členského štátu EÚ. Daň z príjmov nie je v rámci EÚ
harmonizovaná (s výnimkami vyplývajúcimi z aplikácie
príslušných smerníc) a stanovenie daňového základu
vyplýva z vnútroštátnych predpisov, ktoré môžu byť a sú
logicky odlišné v jednotlivých štátoch.

Katarína Kalafut
kkalafut@deloittece.com

Valéria Morťaníková
vmortanikova@deloittece.com

Nepriame dane

Overovanie identifikačných čísel
pre DPH pridelených v členských
štátoch Európskej únie
Informácia zverejnená na portáli finančnej správy
poukazuje na to, že pokiaľ dodávateľ nemá informácie,
ktoré svedčia o opaku, môže odberateľa usadeného
v rámci EÚ považovať za zdaniteľnú osobu, ak mu
odberateľ oznámil svoje identifikačné číslo, meno a
adresu, pričom dodávateľ by si mal overiť platnosť
uvedených údajov.
Platitelia si môžu overiť platnosť identifikačných čísiel
pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
týmito spôsobmi:
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•

na finančnom riaditeľstve SR (telefonicky, emailom,
faxom, písomne), alebo

•

na portáli Európskej komisie (http://ec.europa.
eu/taxation_customs/vies/).

Metodický pokyn k postupu
pri zrušení registrácie pre DPH
Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejneným
metodickým pokynom poukazuje na postup pri zrušení
registrácie pre DPH osôb registrovaných podľa § 7 a
§ 7a zákona o DPH, t. j. osôb, ktoré nie sú považované
za platiteľov DPH. Metodický pokyn upresňuje, kedy
sú tieto osoby povinné podať žiadosť o zrušenie
registrácie, a kedy majú zo zákona o DPH možnosť
podať žiadosť o zrušenie registrácie.

Oznámenie k novele zákona o DPH
Oznámenie bližšie popisuje jednotlivé zmeny v zákone
o DPH, ktoré sa už spomínali v predchádzajúcich
vydaniach News. Najvýznamnejšími zmenami, ktoré
novela zákona o DPH od 1. januára 2016 prináša, sú
osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia
platby (výlučne pre platiteľov registrovaných podľa
§ 4 zákona o DPH), rozšírenie tuzemského
samozdanenia pri dodaní tovaru zahraničnou osobou,
zavedenie tuzemského samozdanenia pri stavebných
prácach na príjemcu plnenia, resp. zníženie sadzby DPH
na 10 % na vybrané základné potraviny.

Nepriame dane
Oznámenie o vydaní dodatku č. 2
k poučeniu na vyplnenie kontrolného
výkazu k DPH

Ďalej tiež uviedol, že ak zdaniteľná osoba vedela alebo mala
vedieť, že svojím nadobudnutím sa zúčastňuje na plnení,
ktoré je súčasťou podvodu vo vzťahu k DPH, zaniká jej
právo na odpočet vstupnej DPH.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo
oznámenie, v ktorom v nadväznosti na novelu zákona
o DPH vydalo dodatok č. 2 k poučeniu na vyplnenie
kontrolného výkazu k DPH. Dodatok upravuje tieto oblasti:

SD EÚ v tejto súvislosti rozhodol, že zdaniteľná osoba má
právo na odpočet DPH splatnej alebo zaplatenej
za tovar, ktorý jej bol dodaný, a to aj v prípade, ak
faktúru vystavil „neexistujúci“ subjekt a nie je možné určiť
skutočného dodávateľa tovaru, okrem prípadu, že sa
vzhľadom na objektívne skutočnosti a bez toho, aby sa
od tejto zdaniteľnej osoby vyžadovali overovania, ktoré jej
neprináležia, preukáže, že táto zdaniteľná osoba vedela
alebo mala vedieť, že uvedené dodanie bolo súčasťou
podvodu DPH.

•

Uvádzanie údajov v jednotlivých častiach kontrolného
výkazu pri tých platiteľoch, ktorí sa rozhodnú uplatňovať
osobitnú úpravu uplatňovania DPH na základe prijatia
platby za dodanie tovaru alebo služby podľa
§ 68d zákona o DPH.

•

Uvádzanie údajov v časti B.1. kontrolného výkazu
pri prenose daňovej povinnosti na príjemcu plnenia
v nadväznosti na rozšírenie tuzemského samozdanenia
v sektore stavebníctva.

Rozhodnutia Súdneho dvora
Európskej únie v oblasti DPH
C-277/14 - PPUH Stehcepm: Predaj uskutočnený
neexistujúcim subjektom a právo na odpočet DPH
Spoločnosť Stehcemp v rámci svojej podnikateľskej činnosti
nakúpila od spoločnosti Finnet palivá, ktoré použila na
svoje zdaniteľné plnenia. Od tohto dodávateľa dostala
registračné dokumenty preukazujúce, že je legálnym
subjektom, t. j. výpis z obchodného registra, pridelené
daňové identifikačné číslo a potvrdenie o pridelení
štatistického identifikačného čísla. Spoločnosť Stehcemp si
uplatnila nárok na odpočet vstupnej DPH.
Daňový úrad zamietol právo na odpočet tejto DPH
z dôvodu, že faktúry týkajúce sa nákupu paliva vystavil
neexistujúci subjekt. V zmysle vnútroštátneho práva sa
spoločnosť Finnet považovala za neexistujúci subjekt najmä
preto, že nebola zaregistrovaná na účely DPH, nepodala
daňové priznanie a neplatila dane, neoznámila začiatok
zdaniteľnej činnosti, nezverejnila svoje ročné účtovné
závierky, nemala oprávnenie na predaj tekutých palív a
nebolo možné s touto spoločnosťou nadviazať kontakt.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či je možné zdaniteľnej osobe
zamietnuť právo na odpočet DPH splatnej alebo zaplatenej
za tovar, ktorý jej bol dodaný, a to z dôvodu, že faktúru
vystavil neexistujúci subjekt, pričom totožnosť skutočného
dodávateľa nemožno určiť.
SD EÚ na základe predchádzajúcej judikatúry konštatoval,
že na priznanie práva na odpočet DPH je potrebné, aby
dotknutá osoba bola zdaniteľnou osobou a aby tovary
alebo služby, na základe ktorých vzniká toto právo,
zdaniteľná osoba využívala na svoje zdaniteľné plnenia.
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C-126/14 - „Sveda“ UAB: Odpočítanie DPH
na vstupe z investičného majetku, ktorý bol určený
na bezodplatné používanie verejnosťou – používanie
rekreačného chodníka ako prostriedok realizácie
zdaniteľných plnení
Spoločnosť Sveda je právnická osoba, ktorej činnosti
pozostávajú z poskytovania ubytovania, podávania jedál
a nápojov, organizovania voľného času a pod. Spoločnosť
Sveda sa zaviazala uskutočniť projekt nazvaný „Rekreačný
(náučný) chodník o baltickej mytológii“ a poskytovať
verejnosti bezodplatný prístup naň. Spoločnosť Sveda
znášala 10 % nákladov súvisiacich s výstavbou chodníka
a zvyšných 90 % nákladov financovala národná platobná
agentúra ministerstva poľnohospodárstva.
Spoločnosť Sveda si odpočítala DPH na vstupe týkajúcu
sa nadobudnutia alebo vytvorenia určitého investičného
majetku v rámci prác na realizácii predmetného
rekreačného chodníka. Daňový úrad zamietol odpočet DPH
z dôvodu, že spoločnosť nepreukázala, že nadobudnutý
tovar a služby sú určené na to, aby sa použili na účely
činnosti podliehajúcej DPH.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či zdaniteľnej osobe vzniká
právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe
pri vytvorení (nadobudnutí) investičného majetku na účely
výkonu plánovanej ekonomickej činnosti, ktorý je
na jednej strane priamo určený na bezodplatné používanie
verejnosťou, a na druhej strane môže byť prostriedkom
na realizáciu zdaniteľných plnení.
SD EÚ uviedol, že ak zdaniteľná osoba, ktorá koná ako
zdaniteľná v čase nadobudnutia tovaru, použije tento tovar
na účely svojich zdaniteľných plnení, má právo
na odpočítanie DPH splatnej alebo zaplatenej za uvedený
tovar. SD EÚ ďalej uviedol, že musí existovať priama a
bezprostredná súvislosť medzi konkrétnym plnením
na vstupe a jedným alebo viacerými plneniami na výstupe
zakladajúcim právo na odpočet, aby bolo zdaniteľnej osobe
priznané právo na odpočet DPH zaplatenej na vstupe.

Nepriame dane
SD EÚ v tejto súvislosti konštatoval, že predmetný rekreačný
chodník možno považovať za prostriedok na prilákanie
návštevníkov s cieľom dodávať im tovary a poskytovať
služby prostredníctvom predaja suvenírov, jedla a nápojov,
ako aj ponúkanej možnosti prístupu na atrakcie a platené
kúpaliská. Preto sa zdá, že existuje priama a bezprostredná
súvislosť medzi výdavkami spoločnosti Sveda a jej celkovou
plánovanou ekonomickou činnosťou, čo však prináleží
overiť vnútroštátnemu súdu.
SD EÚ rozhodol, že spoločnosť Sveda má právo
na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe za nadobudnutie
alebo vytvorenie investičného majetku na účely výkonu
plánovanej ekonomickej činnosti, ktorá súvisí
s agroturistikou a rekreačnou turistikou, ktorý je na jednej
strane priamo určený na to, aby ho bezodplatne používala
verejnosť, a na druhej strane môže umožniť realizáciu
zdaniteľných plnení, ak sa preukáže priama a bezprostredná
súvislosť medzi výdavkami súvisiacimi s plnením na vstupe a

8

jedným alebo viacerými zdaniteľnými plneniami na výstupe,
pri ktorých vzniká právo na odpočítanie, alebo s celkovou
ekonomickou činnosťou zdaniteľnej osoby, čo prináleží
overiť vnútroštátnemu súdu.

Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@deloittece.com

Právne

Novela Obchodného zákonníka
Parlament schválil novelu Obchodného zákonníka,
ktorá by mala zaviesť nový druh akciovej spoločnosti –
jednoduchá spoločnosť na akcie (j. s. a.).
O návrhu tejto novely sme už informovali v jednom
z predchádzajúcich vydaní News.
Základné charakteristické črty jednoduchej spoločnosti
na akcie sú tieto:
•
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Spoločnosť môže založiť jedna alebo viacero osôb
zakladateľskou zmluvou (listinou) vyhotovenou
vo forme notárskej zápisnice.

•

Minimálne základné imanie je vo výške 1 EUR.

•

Celá hodnota základného imania je upísaná
a všetky vklady sú splatené už pred vznikom
spoločnosti.

•

Možnosť vydávať len zaknihované akcie na meno.

•

Menovitá hodnota akcií môže byť vyjadrená
aj v eurocentoch, resp. v kombinácii eura a
eurocentov.

•

Nemôže byť založená na základe výzvy
na upisovanie akcií.

•

Spoločnosť má povinnosť viesť register akcionárov.

•

Stanovy môžu vylúčiť prevoditeľnosť niektorých
druhov akcií.

Súčasná akciová spoločnosť sa nemení ani neruší,
bude existovať popri jednoduchej spoločnosti
na akcie.
Novela zároveň zavádza inštitút dohody medzi
spoločníkmi (tzv. shareholder agreement), ktorou
bude možné upraviť si vzájomné práva a povinnosti
vyplývajúce spoločníkom z účasti na spoločnosti.
Novela nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Zákon o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov
Parlament schválil zákon o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov, o ktorého návrhu sme už
informovali v jednom z predchádzajúcich vydaní News.
Zákon zavádza možnosť spotrebiteľa obrátiť sa
na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ak
predávajúci nevyhovie spotrebiteľovej žiadosti
o nápravu spôsobu vybavenia reklamácie alebo ak sa
spotrebiteľ domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
Subjektom alternatívneho riešenia sporu sa rozumie
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad
pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových
služieb, Slovenská obchodná inšpekcia alebo

Právne
akákoľvek iná právnická osoba zriadená na ochranu
spotrebiteľa registrovaná na základe svojej žiadosti
v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR.
Návrh môže spotrebiteľ podať subjektu alternatívneho
riešenia sporu do jedného roka od vybavenia reklamácie
alebo od doručenia odpovede predávajúceho na žiadosť
spotrebiteľa o nápravu. Spotrebiteľ môže na podanie
návrhu využiť formulár, ktorý je prílohou k zákonu a
ktorý bude dostupný aj na webovom sídle ministerstva aj
jednotlivých subjektov alternatívneho riešenia sporov.
Výsledkom alternatívneho riešenia sporu bude buď
uzavretie dohody o vyriešení sporu alebo, v prípade, že
k dohode nedôjde, vydanie odôvodneného stanoviska
subjektu alternatívneho riešenia sporu ohľadom toho, že
predávajúci porušil práva spotrebiteľa. Prejednaním sporu
pred subjektom alternatívneho riešenia sporu nebude
dotknutá možnosť spotrebiteľa domáhať sa svojho práva
na súde.
Zákon nadobúda účinnosť 1. februára 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

Schvaľovanie IFRS v Európskej únii
Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo
(EFRAG) aktualizovala správu, v ktorej sa uvádza stav
schvaľovania IFRS, t. j. štandardov, interpretácii a
ich úprav, dňa 3. decembra 2015. Európska komisia
schválila na použitie v Európskej únii tieto dokumenty:

Plodiaca rastlina je definovaná ako „živá rastlina, ktorá:
a.

Dodatky k IAS 16 – Nehnuteľnosti, stroje a
zariadenia a IAS 41 – Poľnohospodárstvo: Plodiace
rastliny,

sa používa pri produkcii alebo dodávkach
poľnohospodárskych produktov,

b.

pri ktorej sa očakáva, že bude plodiť viac ako
jedno obdobie a

•

Dodatky k IFRS 11 – Spoločné dohody:
Nadobudnutie podielov v spoločných prevádzkach,

c.

•

Dodatky k IAS 16 – Nehnuteľnosti, stroje a
zariadenia a IAS 38 – Nehmotný majetok:
Vyjasnenie akceptovateľných metód odpisovania a
amortizácie.

existuje pri nej malá pravdepodobnosť, že bude
predaná ako poľnohospodársky produkt,
s výnimkou predaja vedľajšieho odpadu.”

•

Plodiace rastliny
Úpravy definujú plodiacu rastlinu a vyžadujú, aby
biologické aktíva, ktoré spĺňajú definíciu plodiacej
rastliny boli účtované ako nehnuteľnosti, stroje a
zariadenia v súlade s IAS 16. Účtovná jednotka by si
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tak mohla vybrať, či bude po prvotnom zaúčtovaní
oceňovať plodiace rastliny obstarávacou cenou
(nákladový model) alebo v precenenej hodnote
(preceňovací model).

Plody rastúce na plodiacich rastlinách sú však biologické
aktíva, ktoré by mali byť ocenené reálnou hodnotou po
odpočítaní nákladov na predaj v súlade s IAS 41.
Príklady rastlín, ktoré obvykle spĺňajú definíciu plodiacej
rastliny a spadajú do rozsahu IAS 16, sú čajové kríky,
vinná réva, olejové palmy a kaučukovník. Plody, ktoré
rastú na plodiacich rastlinách, napríklad čajové lístky,
hrozno, plody olejových paliem a latex, však spadajú
do rozsahu IAS 41.

Účtovníctvo
Nadobudnutie podielov v spoločných prevádzkach

Dátum účinnosti

Úpravy sa vzťahujú na nadobudnutie podielov
v spoločných prevádzkach a na vklad podniku
do spoločnej prevádzky pri jej vzniku. Investor účtuje
o nadobudnutí podielu v spoločnej prevádzke, ktorej
činnosť predstavuje podnik (business), ako o podnikovej
kombinácii v zmysle IFRS 3 – Podnikové kombinácie
vrátane požiadaviek na zverejňovanie.

Všetky tieto dodatky sú účinné v EÚ pre ročné účtovné
obdobia začínajúce sa 1. januára 2016 alebo neskôr,
s možnosťou skoršieho uplatnenia.

Vyjasnenie akceptovateľných metód odpisovania a
amortizácie
Úpravy IAS 16 a IAS 38 vyjasňujú, že metóda odpisovania
dlhodobého hmotného majetku a metóda amortizácie
dlhodobého nehmotného majetku, ktorá je založená
na výnosoch generovaných činnosťou, pri ktorej sa
využíva tento majetok, nie je správna. Táto domnienka
je vyvrátiteľná iba pri nehmotnom majetku, a to v týchto
špecifických prípadoch:
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•

hodnota nehmotného majetku je odvodená od tržieb,

•

výnosy a opotrebenie nehmotného majetku majú úzky
vzťah.

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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V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom informácií uvedených v tejto publikácii sa, prosím, spojte so svojou kontaktnou osobou
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Partner

Partner
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lhuman@deloitteCE.com

Martin Rybár
mrybar@deloitteCE.com

Zdaňovanie spoločností

Slovenské účtovníctvo a IFRS

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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