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Priame dane:

••

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na DzPPO
Finančné riaditeľstvo SR vydalo usmernenie týkajúce sa platenia preddavkov na daň z príjmov
právnickej osoby podľa § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZDP“),

••

Informácia k uplatňovania daňových výdavkov pri majetku osobnej povahy
Finančné riaditeľstvo SR vydalo Informáciu k uplatňovania daňových výdavkov pri majetku
osobnej povahy. Zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval ZDP, boli s účinnosťou
od 1. 1. 2015 doplnené ustanovenia, ktoré limitujú výšku daňových výdavkov, ktorú si môže
daňovník uplatniť pri majetku využívanom aj na súkromné účely.

••

Informácia o novele ZDP, ktorou sa mení zákon o riešení krízových situácií na finančnom
trhu
V súlade s uvedenou zmenou príspevky uhrádzané do Národného fondu na zabezpečenie
účinného uplatňovania opatrení na riešenie krízových situácií podľa § 87 až 89 zákona
č. 371/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov nie sú daňovým výdavkom podľa § 21 ods. 2 písm.
o) ZDP bez ohľadu na formu ich splatenia.

••

Informácia k zmenám v zdaňovaní peňažných a nepeňažných plnení plynúcich
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa od 1. 1. 2016
S účinnosťou od 1. 1. 2016 dochádza k zmene lehoty splatnosti dane a oznamovacej povinnosti
podľa § 43 ods. 17 ZDP.

••

Informácia FR SR k používaniu nového tlačiva pri oznamovaní zrážkovej dane
Finančné riaditeľstvo SR vydalo Informáciu týkajúcu sa používania nového tlačiva „Oznámenie
platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou“

••

Informácia o rozšírení výnimiek z platenia daňovej licencie
Finančné riaditeľstvo SR vydalo Informáciu týkajúcu sa rozšírenia výnimiek z platenia daňovej
licencie na pozemkové spoločenstvá a daňovníkov, ktorí podali návrh na zrušenie bez likvidácie.

••

Informácia o zmenách v uplatňovaní výdavkov vynaložených na zabezpečenie žiakov
Finančné riaditeľstvo SR vydalo Informáciu týkajúcu sa zmien v uplatňovaní výdavkov
vynaložených na hmotné zabezpečenie žiaka, finančné zabezpečenie žiaka a na poskytovanie
praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania.
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••

Informácia k novele zákona o dani z príjmov v nadväznosti na zákon č. 440/2015
Z. z. o športe
Informácia obsahuje úpravy v zákone o dani z príjmov v nadväznosti na zákon č. 440/2015
Z. z. týkajúce sa príjmov z činnosti športovcov a športových odborníkov.

••

Informácia o zmenách v uplatňovaní výdavkov vynaložených na hmotné zabezpečenie
žiaka, finančné zabezpečenie žiaka a na poskytovanie praktického vyučovania
na pracovisku praktického vyučovania
Informácia obsahuje úpravy v zákone o dani z príjmov v nadväznosti na zákon č 61/2015
Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave.

••

Informácia k zmenám v zdaňovaní peňažných a nepeňažných plnení plynúcich
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa od 1. 1. 2016 a o určení vzorov tlačív
v súvislosti s týmito príjmami
Informácia obsahuje zmeny lehoty splatnosti dane a oznamovacej povinnosti podľa § 43 ods.
17 zákona o dani z príjmov. Zároveň upresňuje výšku nepeňažného plnenia, z ktorého sa daň
neplatí, a rozširuje hodnotu plnenia, ktoré je od dane oslobodené.

••

Informácia k zmene spôsobu zdaňovania príjmov autorov od 1. 1. 2016
S účinnosťou od 1. 1. 2016 sa rozširuje rozsah príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého
výkonu a príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, ktoré sa zdaňujú daňou
vyberanou zrážkou, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o príspevky do novín, časopisov alebo
ide napr. o prednáškovú činnosť alebo umelecký výkon.

••

Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby s príjmami len
zo závislej činnosti (typ A) za zdaňovacie obdobie 2015
Finančné riaditeľstvo SR vydalo Informáciu k podávaniu daňového priznania typu A za rok 2015,
v ktorej sú vymedzené aspekty pri podávaní daňového priznania typu A.

••

Informácia k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb typ B
za zdaňovacie obdobie 2015
Finančné riaditeľstvo SR vydalo Informáciu k podávaniu daňového priznania typu B za rok 2015,
v ktorej sú vymedzené aspekty pri podávaní daňového priznania typu B.

••

Metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov plynúcich FO za výkup odpadu podľa zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov, ktoré
plynú FO za výkup odpadu od 1. 1. 2016.

••

Informácia k zdaňovaniu príjmov fyzickej osoby z predaja pozemkov a prijatých náhrad
za vyvlastnenie pozemkov
Finančné riaditeľstvo SR vydalo Informáciu k zdaňovaniu príjmov FO z predaja pozemkov a
prijatých náhrad za vyvlastnenie pozemkov, v ktorej sa bližšie venuje oslobodeným príjmom
z predaja pozemkov, príjmom z predaja pozemkov, ktoré nie sú oslobodené od dane, a náhrade
za vyvlastnenie pozemkov.
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Nepriame dane:

••

Opatrenie Ministerstva financií SR ustanovujúce vzor kontrolného výkazu k DPH
Finančný spravodajca zverejnený na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky obsahuje
vzor kontrolného výkazu k DPH, ktorý sa bude meniť od 1. 4. 2016 ako aj aktualizované poučenie
na vyplnenie kontrolného výkazu k DPH reflektujúce zmeny DPH legislatívy.

••

Informácie k vráteniu nadmerného odpočtu
V nadväznosti na novelu zákona o DPH zverejnilo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
doplňujúce informácie k zmene lehoty a podmienok na vrátenie nadmerného odpočtu.

••

Informácia k osobitnej úprave uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie
tovaru alebo služby
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránke informáciu k lehote a
spôsobu oznámenia začatia uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo
služby podľa § 68d zákona o DPH.

••

Aktualizovaný metodický pokyn k úprave odpočítanej dane pri investičnom majetku
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránke aktualizovaný metodický
pokyn k úprave odpočítanej DPH pri investičnom majetku v nadväznosti na novelu zákona o DPH.

••

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti DPH
•• C 595/13 - Fiscale Eenheid X NV cs - Zvláštne investičné fondy
Za zvláštne investičné fondy možno považovať aj také investičné spoločnosti, v ktorých
kapitál zhromažďujú viacerí investori znášajúci riziko spojené s riadením aktív, t. j. nákupom,
držbou, správou a predajom nehnuteľností s cieľom dosiahnuť zisk, ktorý sa rozdelí medzi
všetkých podielnikov vo forme dividend pod podmienkou, že tieto spoločnosti podliehajú
osobitnému štátnemu dohľadu. Pojem „riadenie“ sa nevzťahuje na skutočnú správu
nehnuteľností zvláštneho investičného fondu.
•• C-419/14 – WebMindLicences Kft.: Miesto dodania interaktívnych audiovizuálnych
služieb poskytovaných nezdaniteľným osobám – zneužitie práva s cieľom získania
daňovej výhody
V prípade preukázania zneužitia práva, čo prináleží preveriť vnútroštátnemu súdu, ktorého
dôsledkom je, že DPH nebola zaplatená v členskom štáte, v ktorom bolo skutočné miesto
dodania elektronických služieb, majú daňové orgány dotknutého členského štátu právo
dorubiť DPH na poskytnuté elektronické služby, a to aj napriek tomu, že DPH už bola
zaplatená v inom členskom štáte v súlade s jeho právnou úpravou.
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Právne:

••

Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Barbulescu proti Rumunsku
(61496/08)
Rozhodnutie sa týka monitorovania zamestnancov počas pracovnej doby.

••

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

Čo prináša nový štandard IFRS 16 Lízingy
Dňa 13. januára 2016 vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) nový štandard
IFRS 16 Lízingy. Tento nový štandard nahrádza štandard IAS 17 Lízingy a súvisiace interpretácie
s účinnosťou od 1. januára 2019. Štandard ešte nebol prijatý Európskou úniou.

••

Dodatky k IAS 12 – Vykázanie odložených daňových pohľadávok z nerealizovaných strát
Rada pre Medzinárodné účtovné štandardy (IASB) vydala dňa 19. januára 2016 dodatky
k štandardu IAS 12 Dane z príjmov: Vykázanie odložených daňových pohľadávok
z nerealizovaných strát. Úprava vyjasňuje ako účtovať o odloženej daňovej pohľadávke
z nerealizovaných strát, ktoré sa týkajú dlhových nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou.

••

Dodatky k IAS 7 – Iniciatíva pre zverejňovanie informácií
Rada IASB vydala dňa 29. januára 2016 dodatky k štandardu IAS 7 Výkaz peňažných tokov:
Iniciatíva pre zverejňovanie informácií. Dodatky vyjasňujú IAS 7 s cieľom zlepšiť informácie
poskytované používateľom účtovnej závierky o finančnej činnosti účtovnej jednotky.
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Iné:
••

Výzva na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 3. februára 2016
výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej cieľom je podporiť nové alebo
existujúce výskumno–vývojové centrá a ich výskumno-vývojové aktivity v rámci dlhodobých projektov.

••

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

Metodický pokyn k plateniu
preddavkov na DzPPO
Finančné riaditeľstvo SR vydalo v decembri 2015
metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov
právnických osôb. Uvedený pokyn má deväť oddielov,
ktoré sa podrobne venujú výške preddavkov a lehotám ich
platenia, plateniu preddavkov na daň do lehoty/po lehote
na podanie daňového priznania, vyrovnaniu rozdielu
vzniknutého na zaplatených preddavkoch, plateniu
preddavkov na daň novovzniknutými daňovníkmi, plateniu
preddavkov na daň pri zmene zdaňovacieho obdobia
na hospodársky rok, plateniu preddavkov na daň
na základe rozhodnutia správcu dane (tzv. platenie
preddavkov inak), započítaniu preddavkov na daň
na úhradu dane a vráteniu preddavkov na daň alebo ich
rozdielu.

na jeho technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a
udržiavanie. Uvedené sa zároveň vzťahuje nielen
na odpisovaný hmotný majetok, ale na každý majetok a
výdavky súvisiace s jeho používaním (napr. na počítače
a internet, telefóny, mobily a ich paušály, kamery,
fotoaparáty, kosačky, vozíky, bicykle a pod.)
V novelizovanom znení sú ustanovené aj výnimky,
pri ktorých sa toto pravidlo pomerného zahrňovania
výdavkov neuplatní.
Daňovník, ktorý má takýto majetok osobnej povahy,
uplatní náklady buď formou paušálnych výdavkov presne
vo výške 80 percent alebo v preukázateľnej výške
v závislosti od pomeru používania tohto majetku.
Uplatňovanie výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP sa
nevzťahuje na:
•

výdavky na osobnú potrebu daňovníka, ktoré nikdy
nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 ods. 1 písm.
i) ZDP (napr. výdavky na nákup dioptrických okuliarov
daňovníka, spoločenských odevov,
na stomatologické výkony, plastické operácie a pod.),

•

výdavky súvisiace s nehnuteľnosťami, ktoré
daňovník uplatňuje od 1. 1. 2015 rovnako ako
pred novelou zákona, t. j. ak daňovník využíva
nehnuteľnosť na zabezpečenie zdaniteľného
príjmu iba sčasti, do daňových výdavkov zahrňuje
iba pomernú časť odpisu tejto nehnuteľnosti

Daňové výdavky pri majetku
osobnej povahy
Pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej
potreby, a s ním súvisiacich výdavkov, je daňový výdavok
od 1. 1. 2015 uznaný len v pomernej časti podľa § 19
ods. 2 písm. t) ZDP, v akej sa používa na dosiahnutie,
zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. Týka sa to
nielen výdavkov na obstaranie majetku, ale aj

5

Priame dane
zodpovedajúcu pomeru jej využívania v súvislosti
so zdaniteľnými príjmami; uvedené sa vzťahuje aj
na ostatné výdavky súvisiace s touto nehnuteľnosťou,
ako sú výdavky na technické zhodnotenie, opravy,
údržbu a ostatné výdavky vynaložené v súvislosti
s nehnuteľnosťou,
•

•

•

•

výdavky zamestnávateľa v súvislosti s motorovým
vozidlom zamestnávateľa poskytnutého
zamestnancovi na používanie na služobné aj
súkromné účely, ktorý uplatňuje postup podľa
§ 5 ods. 3 písm. a) ZDP; ak sa však bude jednať
o poskytnutie motorového vozidla zamestnancovi
v 9. roku a v ďalších rokoch od jeho zaradenia
do užívania, keď sa už ustanovenie § 5 ods. 3 písm. a)
ZDP neaplikuje (nezdaňuje sa 1 % zo vstupnej ceny),
zamestnávateľ je povinný postupovať v súlade s § 19
ods. 2 písm. t) ZDP účinného od 1. 1. 2015 a všetky
výdavky súvisiace s týmto motorovým vozidlom a jeho
prevádzkou uplatňovať v daňových výdavkoch
v pomernej časti,
výdavky zamestnávateľa na majetok poskytnutý
zamestnancovi ako zamestnanecký benefit
dohodnutý v pracovnej zmluve, v kolektívnej
zmluve, v internom predpise zamestnávateľa
alebo v inej zmluve, ak je zamestnancovi tento
benefit zdanený ako príjem zo závislej činnosti a
zamestnávateľ uplatňuje daňové výdavky podľa § 19
ods. 1 ZDP,
výdavky na spotrebované pohonné látky, ktoré sú
daňovými výdavkami podľa § 19 ods. 2 písm. l)
ZDP bez ohľadu na to, či sa ostatné výdavky (náklady)
súvisiace s predmetným motorovým vozidlom
uplatňujú vo forme paušálnych výdavkov alebo
v preukázateľnej výške podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP
daň z motorových vozidiel, ktorá je daňovým
výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. j) ZDP bez ohľadu
na rozsah použitia motorového vozidla
na podnikateľské a súkromné účely.

Ďalej sú v informácii uvedené rôzne praktické príklady
používania majetku aj na súkromné účely a posúdenie
súvisiacich nákladov z pohľadu dane z príjmov.
Informácia sa zároveň zaoberá posúdením daňovej
uznateľnosti DPH vzťahujúcej sa k majetku/tovaru/službám
využívaným aj na súkromné účely, ktorá je zaúčtovaná
ako náklad (na odpočítanie ktorej nevznikol nárok na
odpočítanie podľa zákona o DPH). Vo všeobecnosti platí, že
ak takáto DPH prislúcha k daňovým výdavkom, aj samotná
DPH účtovaná ako náklad je daňovým výdavkom a naopak.
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Informácia k zmenám v zdaňovaní
peňažných a nepeňažných plnení
plynúcich poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti od držiteľa
od 1. 1. 2016
•

Splatnosť dane vyberanej zrážkou z nepeňažných
plnení uvedených v § 43 ods. 3 písm. o) ZDP sa mení
z lehoty do konca kalendárneho mesiaca
po uplynutí kalendárneho štvrťroka na lehotu
do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí
kalendárneho roka,

•

lehota na predloženie oznámenia platiteľa dane podľa
§ 43 ods. 17 písm. a) ZDP sa mení z lehoty do konca
kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho
štvrťroka na lehotu do konca kalendárneho mesiaca
po uplynutí kalendárneho roka a

•

lehota na predloženie oznámenia držiteľa podľa § 43
ods. 17 písm. b) ZDP sa mení z lehoty do 15. dňa
po uplynutí kalendárneho štvrťroka na lehotu
do 15. dňa po uplynutí kalendárneho roka.

Uvedené nové lehoty sa prvýkrát použijú pri nepeňažných
plneniach, ktoré boli poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti poskytnuté od držiteľa po 31. 12. 2015.
V nadväznosti na zmenu lehoty splatnosti dane a
na predkladanie oznámenia podľa § 43 ods. 17 písm.
a) ZDP sa s účinnosťou od 1. 1. 2016 mení aj výška
nepeňažného plnenia, z ktorej sa daň neplatí. Daň vyberaná
zrážkou podľa § 43 ods. 17 ZDP sa neplatí, ak nepeňažné
plnenie podľa § 43 ods. 17 ZDP v úhrnnej sume za príslušný
kalendárny rok nepresiahne sumu 40 EUR.

Informácia FR SR k používaniu
nového tlačiva pri oznamovaní
zrážkovej dane
Finančné riaditeľstvo SR vydalo Informáciu týkajúcu sa
používania nového tlačiva „Oznámenie platiteľa dane
o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa
§ 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov“.
Nové tlačivo sa používa s účinnosťou od 1. 1. 2016,
tzn. platiteľ dane toto tlačivo prvýkrát použije pri plnení
oznamovacej povinnosti o zrazenej a odvedenej dani
za január 2016, a to v termíne do 15. 2. 2016.
Oznamovaciu povinnosť za december 2015 (resp.
predchádzajúce mesiace) si daňový subjekt splní na tlačive
platnom od 1.3.2014 („staré“ tlačivo). Predmetné tlačivo je
v elektronickej podobe zverejnené v časti: Daňové a colné
tlačivá, Katalóg elektronických formulárov – Správa daní –
Daň vyberaná zrážkou – Oznámenie o zrazení a odvedení
dane vyberanej zrážkou (platné od 1. 3. 2014).

Priame dane
Informácia FR SR o rozšírení
výnimiek z platenia daňovej licencie
Finančné riaditeľstvo SR vydalo Informáciu týkajúcu sa
rozšírenia výnimiek z platenia daňovej licencie
na pozemkové spoločenstvá a daňovníkov, ktorí podali
návrh na zrušenie bez likvidácie.
Táto výnimka sa týka pozemkových spoločenstiev, ak
dosahujú len príjmy z poľnohospodárskej prvovýroby
a s ňou súvisiaceho spracovania alebo z úpravy
poľnohospodárskych produktov, hospodárenia v lesoch
alebo na vodných plochách a ich celkový obrat nepresiahol
10 000 EUR ročne.
Daňovníkov, ktorí podali podľa § 68 ods. 6 Obchodného
zákonníka návrh na zrušenie bez likvidácie, sa táto výnimka
týka počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom podali návrh
na zrušenie bez likvidácie, okrem situácie, ak základné
imanie prechádza na právneho nástupcu.
Uvedené výnimky sa prvýkrát použijú pri podaní daňového
priznania po 31. decembri 2015. Daňovník, ktorý podal
návrh na zrušenie bez likvidácie v predchádzajúcich
zdaňovacích obdobiach, neplatí daňovú licenciu
za zdaňovacie obdobie roka 2015, za ktoré podáva daňové
priznanie po 31. decembri 2015.

Informácia o zmenách v uplatňovaní
výdavkov vynaložených
na zabezpečenie žiakov
Finančné riaditeľstvo SR vydalo Informáciu týkajúcu sa
zmien v uplatňovaní výdavkov vynaložených na hmotné
zabezpečenie žiaka, finančné zabezpečenie žiaka a
na poskytovanie praktického vyučovania na pracovisku
praktického vyučovania.
Ustanovenie § 5 ods. 1 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov (ďalej len „ZDP“) sa doplnilo o nové písmeno
l), podľa ktorého medzi príjmy zo závislej činnosti patrí aj
odmena za produktívnu prácu žiaka strednej školy a príjem
študenta vysokej školy v čase odbornej praxe. Zároveň boli
z ustanovenia §5 ods. 1 písm. a) vypustené príjmy za prácu
študentov a žiakov v rámci praktického vyučovania.
Ustanovenie § 17 ZDP sa dopĺňa novým odsekom 37,
podľa ktorého sa základ dane daňovníka, ktorý poskytuje
praktické vyučovanie žiakovi na základe učebnej zmluvy
podľa § 19 zákona o odbornom vzdelávaní zníži o:
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a)

3 200 EUR na žiaka, ak daňovník poskytne
v zdaňovacom období viac ako 400 hodín
praktického vyučovania,

b)

1 600 EUR na žiaka, ak daňovník poskytne
v zdaňovacom období viac ako 200 hodín
praktického vyučovania.

Na základe znenia § 19 ods. 2 písm. c) štvrtého bodu ZDP
sa od 1. 9. 2015 za daňové výdavky považujú výdavky
(náklady) vynaložené na finančné zabezpečenie a hmotné
zabezpečenie všetkých žiakov za predpokladu, že sú žiakom
poskytnuté v súlade so zákonom o odbornom vzdelávaní.
Zamestnávatelia, ktorí poskytujú žiakom praktické
vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, si
do daňových výdavkov môžu uplatniť výdavky (náklady)
na poskytnutie praktického vyučovania.

Informácia k novele zákona o dani
z príjmov v nadväznosti na zákon
č. 440/2015 Z. z. o športe
Zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“)
sa s účinnosťou od 1. 1. 2016 mení a dopĺňa zákon
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZDP“).
Vykonané zmeny sa týkajú týchto paragrafov:

1. Príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ZDP)
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa novým písmenom m),
v súlade s ktorým sú príjmami zo závislej činnosti príjmy
z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom
vykonávaní športu podľa § 35 zákona o športe. Pokiaľ
pôjde o príjmy z činnosti profesionálneho športovca
uvedeného v § 4 ods. 3 písm. b) zákona o športe, t. j.
napr. profesionálneho športovca vykonávajúceho šport
na základe pracovnoprávneho vzťahu, potom jeho príjmy
plynúce z tejto činnosti patria medzi príjmy zo závislej
činnosti uvedené v § 5 ods. 1 písm. a) ZDP. Rovnako medzi
príjmy zo závislej činnosti uvedené v § 5 ods. 1 písm. a)
ZDP patria aj príjmy amatérskeho športovca, ktorý vykonáva
šport na základe dohody o práci vykonávanej mimo
pracovného pomeru. V oboch prípadoch je však splnená
podmienka závislej práce, ktorú vykonáva športovec –
zamestnanec pre športovú organizáciu t. j. zamestnávateľa.

2. Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti
(§ 6 ods. 2 ZDP)
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa novým písmenom e), podľa
ktorého sa medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej
činnosti zaraďujú príjmy z činnosti športovca alebo
športového odborníka. Za príjmy z inej samostatnej
zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. e) ZDP sa
považujú príjmy:
•

profesionálneho športovca, ktorý vykonáva šport ako
samostatne zárobkovo činná osoba,

Priame dane
•

amatérskeho športovca, ktorý vykonáva šport
na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu,
po splnení podmienok stanovených v zákone o športe,

•

amatérskeho športovca, ktorý vykonáva šport
na základe zmluvy o príprave talentovaného
športovca,

•

amatérskeho športovca, ktorý vykonáva šport
bez zmluvy,

•

športového odborníka – trénera a inštruktora športu,

•

športového odborníka – fyzickej osoby vykonávajúcej
odbornú činnosť v športe na základe odbornej
spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,

•

športového odborníka – fyzickej osoby vykonávajúcej
odbornú činnosť v športe na základe odbornej
spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,

•

športového odborníka – fyzickej osoby vykonávajúcej
činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami
súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje
odborná spôsobilosť.

Súčasťou príjmov vymedzených v § 6 ods. 2 písm. e) ZDP sú
aj príjmy plynúce vyššie uvedeným daňovníkom na základe
zmluvy o sponzorstve v športe uzavretej podľa § 50 a 51
zákona o športe.

3. Ostatné príjmy (§ 8 ZDP)
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa novým písmenom p), podľa
ktorého sa medzi ostatné príjmy zaraďujú príjmy plynúce
športovcovi, ktorý je vymedzený v § 4 ods. 3 písm. a) a b)
zákona o športe, na základe zmluvy o sponzorstve
v športe uzavretej podľa § 50 a 51 zákona o športe. Ide
o tzv. „sponzorské“ prijaté od fyzickej alebo právnickej osoby.
V súlade s novým odsekom 15 doplneným do § 8 ZDP sa
pri príjmoch vymedzených v § 8 ods. 1 písm. p) ZDP
za výdavky považujú všetky výdavky preukázateľne vynaložené
športovcom na základe zmluvy o sponzorstve v športe.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa novým písmenom r), a to
v súvislosti s novelizáciou zákona č. 406/2011 Z. z.
o dobrovoľníctve v znení zákona č. 440/2015 Z. z.,
v ktorom sa zavádza inštitút náhrady za stratu času
dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu.
Takýto príjem sa zaraďuje medzi ostatné príjmy.

4. Príjmy fyzickej osoby oslobodené od dane
(§ 9 ZDP)
§ 8 písmeno r) vymedzuje náhradu za stratu času
dobrovoľníka ako ostatný príjem. Podľa nového písmena
m), ktorým sa dopĺňa § 9 v odseku 1, sú tieto príjmy
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do výšky 500 EUR oslobodené od dane. Ak tieto príjmy
presiahnu 500 EUR, do základu dane sa zahrnú len príjmy
nad takto stanovenú hranicu, pričom výdavky
k príjmom zahrňovaným do základu dane sa určia
rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaných
do základu dane k celkovým príjmom.
Informácia k novele ZDP zároveň obsahuje postup pri
zisťovaní všeobecného základu dane podľa §17 ZDP
pri zahrnutí príjmu do základu dane, ktorý obdržal daňovník
na základe zmluvy o sponzorstve a zároveň upravuje
uplatnenie výdavkov na sponzorské u sponzora na základe
zmluvy o sponzorstve. Takýto postup sa použije po prvýkrát
za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1. 1. 2016

Informácia o zmenách v uplatňovaní
výdavkov vynaložených
na hmotné zabezpečenie žiaka,
finančné zabezpečenie žiaka a
na poskytovanie praktického
vyučovania na pracovisku
praktického vyučovania
Od 1. septembra 2015 sa v zákone č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („ZDP“)
v nadväznosti na zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave dopĺňa § 5 o písmeno l), ktoré
definuje odmenu za produktívnu prácu žiaka strednej školy
a príjem študenta vysokej školy v čase odbornej praxe ako
príjem zo závislej činnosti. Zároveň boli z ustanovenia
§ 5 ods. 1 písm. a) vypustené príjmy za prácu študentov a
žiakov v rámci praktického vyučovania.
§ 17 ZDP sa dopĺňa o odsek 37, podľa ktorého sa základ
dane daňovníka, ktorý poskytuje praktické vyučovanie
žiakovi na základe učebnej zmluvy podľa § 19 zákona
o odbornom vzdelávaní zníži o:
•

3 200 EUR na žiaka, ak daňovník poskytne v
zdaňovacom období viac ako 400 hodín praktického
vyučovania,

•

1 600 EUR na žiaka, ak daňovník poskytne
v zdaňovacom období viac ako 200 hodín praktického
vyučovania.

Na základe znenia § 19 ods. 2 písm. c) štvrtého bodu
ZDP sa od 1. 9. 2015 za daňové výdavky považujú
výdavky vynaložené na finančné zabezpečenie a hmotné
zabezpečenie všetkých žiakov za predpokladu, že sú žiakom
poskytnuté v súlade so zákonom o odbornom vzdelávaní.
Zamestnávatelia, ktorí poskytujú žiakom praktické
vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, si
do daňových výdavkov môžu uplatniť výdavky
na poskytnutie praktického vyučovania.

Priame dane
Informácia k zmenám v zdaňovaní
peňažných a nepeňažných plnení
plynúcich poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti od držiteľa
od 1. 1. 2016 a o určení vzorov tlačív
v súvislosti s týmito príjmami
S účinnosťou od 1. 1. 2016 dochádza k zmene lehoty
splatnosti dane a oznamovacej povinnosti podľa § 43
ods. 17 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov („ZDP“).
Nové lehoty sa prvýkrát použijú pri nepeňažných plneniach,
ktoré boli poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
poskytnuté od držiteľa po 31. 12. 2015.
Lehoty splatnosti dane a oznamovacej povinnosti sa
menia takto:
•

splatnosť dane vyberanej zrážkou z nepeňažných
plnení uvedených v § 43 ods. 3 písm. o) ZDP sa mení
z lehoty do konca kalendárneho mesiaca
po uplynutí kalendárneho štvrťroka na lehotu
do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí
kalendárneho roka,

•

lehota na predloženie oznámenia platiteľa dane podľa
§ 43 ods. 17 písm. a) ZDP sa mení z lehoty do konca
kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho
štvrťroka na lehotu do konca kalendárneho mesiaca
po uplynutí kalendárneho roka a

•

lehota na predloženie oznámenia držiteľa podľa § 43
ods. 17 písm. b) ZDP sa mení z lehoty do 15. dňa
po uplynutí kalendárneho štvrťroka na lehotu do 15.
dňa po uplynutí kalendárneho roka.

S účinnosťou od 1. 1. 2016 sa mení aj výška nepeňažného
plnenia, z ktorej sa daň neplatí. Daň vyberaná zrážkou
podľa § 43 ods. 17 ZDP sa neplatí, ak nepeňažné plnenie
podľa § 43 ods. 17 ZDP v úhrnnej sume za príslušný
kalendárny rok nepresiahne sumu 40 EUR.
S cieľom spresniť oznamovaciu povinnosť prijímateľa
nepeňažného plnenia od držiteľa, ktorý nemá pridelené
číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka je
prijímateľ povinný oznámiť správcovi dane začatie
poberania nepeňažných plnení do konca kalendárneho
mesiaca, v ktorom nepeňažné plnenie prijal.
Od 1. 1. 2016 sa oznámenie o začatí poberania
nepeňažných plnení podáva na vzore tlačiva, ktoré
zverejnilo FR SR: „Oznámenie platiteľa dane podľa
§ 43 ods. 18 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov o začatí poberania
nepeňažných plnení podľa § 43 ods. 3 písm. o)
zákona.“ Vzor tlačiva je dostupný na webovom portáli
finančného riaditeľstva.
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S účinnosťou od 1. 1. 2016 je od dane z príjmov
fyzickej osoby oslobodená okrem nepeňažného plnenia
poskytnutého držiteľom vo forme účasti poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti na sústavnom vzdelávaní podľa
osobitného predpisu, aj hodnota stravy uhradená
držiteľom za poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávací
účel a na sústavnom vzdelávaní, avšak len do výšky stravy
určenej pre zamestnancov podľa zákona o cestovných
náhradách. Hodnota stravy vo výške presahujúcej výšku,
aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného
predpisu, nie je oslobodená od dane, t.j. je zdaniteľným
príjmom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Informácia k zmene spôsobu
zdaňovania príjmov autorov
od 1. 1. 2016
S účinnosťou od 1. 1. 2016 sa príjmy z vytvorenia diela
a podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm.
a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov („ZDP“) (aktívne autorské príjmy) a
príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa
§ 6 ods. 4 ZDP (pasívne autorské príjmy) budú zdaňovať
daňou vyberanou zrážkou (§ 43 ods. 3 písm. h) ZDP), a
to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o príspevky do novín,
časopisov alebo ide, napr. aj o prednáškovú činnosť alebo
umelecký výkon. Daňová povinnosť daňovníka z týchto
príjmov sa považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky
dane a daňovník daň vyberanú zrážkou nemôže považovať
za preddavok na daň. Príjmy zdanené zrážkou už daňovník
neuvádza v daňovom priznaní k dani z príjmov.
Takéto príjmy nebudú podliehať zrážkovej dani len
v prípade, že daňovník uplatní postup podľa § 43 ods.
14 ZDP a vopred sa písomne dohodne s platiteľom dane,
že sa daň vyberaná zrážkou neuplatní. Daňovník je v
takomto prípade povinný predmetný príjem zdaniť sám,
prostredníctvom podaného daňového priznania. Platiteľ
dane je povinný takúto dohodu oznámiť správcovi dane
najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho
roka, v ktorom bola uzavretá. Na oznámenie nie je
k dispozícii predpísané tlačivo.

Informácie k podávaniu daňových
priznaní k dani z príjmov fyzickej
osoby typu A a B za zdaňovacie
obdobie 2015
Finančné riaditeľstvo SR vydalo Informáciu k podávaniu
daňových priznaní typu A a typu B za zdaňovacie obdobie
2015. Vo vydanej informácii sa uvádza:

Priame dane
1. Povinnosť podať daňové priznanie

3. Spôsob platenia dane

Daňové priznanie typu A k dani z príjmov zo závislej
činnosti za zdaňovacie obdobie 2015 má povinnosť podať
fyzická osoba, ktorá dosiahla v zdaňovacom období 2015
zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti presahujúce
sumu 1 901,67 EUR, ak:

Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2015 na základe
podaného daňového priznania typu A a typu B platí
daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou
na účet č. 500208 – základné číslo účtu (OÚD) – 8180.
Variabilný symbol je 1700992015. Ak daň platí daňovník
s obmedzenou daňovou povinnosťou z príjmov zo zdroja
na území Slovenskej republiky, na platbu dane použije
predčíslie účtu 500216.

•

plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane
ani zahraničným platiteľom dane,

•

plynú zo zdrojov v zahraničí,

•

zamestnávateľ nemohol z týchto príjmov zraziť
preddavok na daň (poskytol len nepeňažný príjem),

•

zamestnanec nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania preddavkov na daň,

•

o ročné zúčtovanie požiadal, ale nepredložil na jeho
vykonanie potrebné doklady,

•

je povinný zvýšiť základ dane,

•

došlo k zániku zamestnávateľa bez právneho
nástupcu.

Povinnosť podať daňové priznanie typu B k dani z príjmov
za zdaňovacie obdobie 2015 vzniká daňovníkovi v prípade,
ak jeho zdaniteľné príjmy v roku 2015 presiahli sumu
1 901,67 EUR, pričom povinnosť podať daňové priznanie
za príslušné zdaňovacie obdobie má aj daňovník, ktorého
celkové zdaniteľné príjmy nepresiahli uvedenú sumu, ale
vykazuje daňovú stratu.

2. Lehota na podanie daňového priznania
Daňové priznanie k dani z príjmov typu A a typu B
za zdaňovacie obdobie 2015 je fyzická osoba povinná
podať v termíne do 31. 3. 2016. V tejto lehote je povinná
daň aj zaplatiť.
Lehotu na podanie daňového priznania si môže každá
fyzická osoba predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace,
a to podaním oznámenia príslušnému správcovi dane. Ak
súčasťou príjmov fyzickej osoby sú zdaniteľné príjmy
zo závislej činnosti plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže si
fyzická osoba lehotu na podanie daňového priznania
k dani z príjmov predĺžiť najviac o šesť celých kalendárnych
mesiacov.
Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov
typu B si na základe oznámenia nemôže predĺžiť daňovník
v konkurze. Daňovník v konkurze môže požiadať správcu
dane o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania,
pričom žiadosť musí byť podaná najneskôr
do 17. 3. 2016 (najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty
na podanie daňového priznania). Správca dane potom na
základe žiadosti rozhodne o predĺžení lehoty na podanie
daňového priznania u daňovníka v konkurze.
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Daňovník, ktorému do lehoty na podanie daňového
priznania správca dane neoznámil jeho základné číslo účtu
(OÚD), je povinný daň zaplatiť až v lehote do ôsmich dní
od doručenia oznámenia o čísle účtu. Ak ôsmy deň lehoty
pripadne na víkend alebo sviatok, posúva sa splatnosť dane
na najbližší pracovný deň.
Jednotlivé informácie obsahujú návod na vyplnenie tlačív
daňového priznania typu A a B, zmeny pri vyplňovaní tlačív
daňových priznaní a zároveň udávajú zoznam povinných
príloh daňových priznaní. Základné číselné údaje súvisiace
s podaním daňového priznania k dani z príjmov
za zdaňovacie obdobie 2015 sú k dispozícii na internetovej
stránke finančnej správy: www.financnasprava.sk.

Metodický pokyn k zdaňovaniu
príjmov plynúcich FO za výkup
odpadu podľa zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov
V nadväznosti na zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov, („ZDP“)
od 1. 1. 2016 vykonané zákonom 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o odpadoch“) bol vydaný metodický
pokyn k zdaňovaniu príjmov, ktoré plynú FO za výkup
odpadu od 1. 1. 2016.
Definovanie druhu príjmu za výkup odpadu závisí
od skutočnosti, či odpad odovzdáva FO s príjmami podľa
§ 6 ods.1 a 2 ZDP, ktorá mala takýto odpad zaradený
v obchodnom majetku alebo FO, ktorá odovzdáva iný
odpad. Príjmy za výkup odpadu sa na základe týchto
skutočností zaradia buď medzi príjmy podľa § 6 ods. 1 a
2 ZDP alebo medzi ostatné príjmy podľa § 8 ZDP.
Metodický pokyn zároveň stanovuje zdanenie príjmov
za výkup odpadu, a to buď daňou vyberanou zrážkou
podľa § 43 ZDP v prípade ak ide o príjem podľa § 8 alebo
tieto príjmy za výkup odpadu sú súčasťou základu dane
daňovníka z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP a daňovník
si ich zdaní osobne prostredníctvom podaného daňového
priznania t. j. tieto príjmy nepodliehajú dani vyberanej
zrážkou.

Priame dane
Informácia k zdaňovaniu príjmov
FO z predaja pozemkov a prijatých
náhrad za vyvlastnenie pozemkov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky informuje
o zdaňovaní príjmov FO z predaja pozemkov a prijatých
náhrad za vyvlastnenie pozemkov.
Do daňového priznania k dani z príjmov sa uvádzajú len
zdaniteľné príjmy, čiže príjmy, ktoré sú predmetom dane a
nie sú od dane oslobodené podľa zákona 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („ZDP“) resp.
medzinárodnej zmluvy.
Príjmy z predaja pozemkov plynúce fyzickej osobe, ktoré
nie sú od dane oslobodené, sú zdaniteľnými príjmami a ak
nejde o príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej
činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, sa zaraďujú medzi
ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. b) ZDP. Pri tomto
druhu príjmu daňovník nemôže vykázať daňovú stratu.
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Daňovník si daňovú povinnosť zo zdaniteľných príjmov
z predaja pozemkov vyrovná podaním daňového priznania.
V prípade prijatej náhrady za vyvlastnenie pozemkov
vo verejnom záujme je takáto náhrada v súlade s § 9 ods.
2 písm. r) ZDP od dane z príjmov oslobodená, a preto sa
nezahŕňa do základu dane a daňovník ho neuvádza
do daňového priznania.

Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com

Valéria Morťaníková
vmortanikova@deloittece.com

Nepriame dane

Opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky ustanovujúce
vzor kontrolného výkazu k DPH
Opatrenie Ministerstva financií SR stanovilo vzor
kontrolného výkazu k DPH, ktorý sa prvýkrát použije
pri podávaní kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie
apríl 2016 alebo druhý štvrťrok 2016.
V tejto súvislosti bolo aktualizované aj Poučenie
na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty,
ktoré vychádza z poučenia, ktoré bolo vydané v roku 2013,
z dodatku č. 1 z roku 2013, z dodatku č. 2 z roku 2015, a
reaguje na zmeny pri uvádzaní údajov o odpočítaní dane
zo zjednodušených faktúr od 1. apríla 2016.

Informácie k vráteniu nadmerného
odpočtu
S účinnosťou od 1. 1. 2016 sa upravuje lehota a
podmienky vrátenia nadmerného odpočtu. Platiteľovi,
ktorému vznikne nadmerný odpočet v poslednom
zdaňovacom období, v ktorom prestal byť platiteľom
dane (daňový úrad zrušil registráciu pre daň), vráti
daňový úrad tento nadmerný odpočet do 30 dní
od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania
za toto zdaňovacie obdobie.
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Pri posudzovaní splnenia podmienok na vrátenie
nadmerného odpočtu sa skrátila doba, počas ktorej
sa skúma platobná disciplína platiteľa z 12 na 6
kalendárnych mesiacov, pričom suma nedoplatkov
(daňových, colných a na poistnom) v súhrnnej výške
do 1 000 EUR sa na tieto účely neberie do úvahy.
Uvedené sa prvýkrát uplatní na nadmerné odpočty
za zdaňovacie obdobie december 2015.
Skrátila sa lehota zániku nároku na vrátenie nadmerného
odpočtu zo 6 na 3 mesiace. Ak platiteľ neumožní
vykonať daňovú kontrolu do 3 mesiacov
odo dňa jej začatia, nárok na vrátenie nadmerného
odpočtu v plnej výške zaniká posledným dňom tretieho
mesiaca. Uvedené sa uplatní najskôr na nadmerné
odpočty za zdaňovacie obdobie január 2016.

Informácia k osobitnej úprave
uplatňovania DPH na základe
prijatia platby za dodanie tovaru
alebo služby
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnenou
informáciou popisuje lehotu a spôsob oznámenia
začatia uplatňovania osobitnej úpravy. Platiteľ, ktorý
splnil podmienky, uplatňuje osobitnú úpravu od prvého
dňa zdaňovacieho obdobia. V prípade, keď v zmysle

Nepriame dane
zákona o DPH k cene tovaru alebo služby uplatňuje DPH, je
povinný na faktúrach uvádzať informáciu „daň sa uplatňuje
na základe prijatia platby“. Túto informáciu nemusí uvádzať
na zjednodušenej faktúre, ktorá je vystavená oproti prijatej
platbe.

Rozhodnutia Súdneho dvora
Európskej únie v oblasti DPH

Oznámenie o uplatňovaní osobitnej úpravy dane je platiteľ
povinný doručiť finančnej správe výlučne prostredníctvom
elektronického formulára, ktorého vzor je na portáli
Finančnej správy SR, a to najneskôr do konca kalendárneho
mesiaca, v ktorom začal uplatňovať osobitnú úpravu.

Spoločnosť A Beheer NV, ktorá je súčasťou spoločnosti
Fiscale Eenheid X NV cs, uzatvorila zmluvy o poskytovaní
služieb s troma nezávislými spoločnosťami so sídlom
v Holandsku, ktoré boli založené viacerými penzijnými
fondmi, a ktoré sa zaoberali predovšetkým získavaním
podielnikov, nákupom a predajom nehnuteľností a ich
správou. V súlade s týmito zmluvami spoločnosť A Beheer
NV (alebo tretie osoby na jej účet) prevzala všetky výkonné
činnosti holandských spoločností vrátane kúpy, predaja
a správy nehnuteľností, za čo jej bola vyplácaná zmluvne
dohodnutá odmena.

Priebežne aktualizovaný zoznam platiteľov uplatňujúcich
osobitnú úpravu by mal byť zverejnený na portáli
Finančného riaditeľstva SR.

Metodický pokyn k úprave
odpočítanej dane pri investičnom
majetku
Finančné riaditeľstvo SR zverejneným metodickým pokynom
ruší doposiaľ platný pokyn, z ktorého sa do nového pokynu
preberajú všetky časti, ktorých sa novela zákona o DPH
nedotkla.
Metodický pokyn je aktualizovaný o informácie a praktické
príklady reagujúce na doplnenie § 54 ods. 7 zákona
o DPH, ktorým sa rozširuje možnosť odpočítania DPH
z investičného majetku počas obdobia na úpravu
odpočítanej dane.
Pokyn súčasne popisuje možnosť odpočítania DPH v
prípade obstarania tovaru od platiteľa využívajúceho
osobitnú úpravu uplatňovania DPH na základe prijatia
platby za dodanie tovaru a služby. Keďže právo na
odpočítanie DPH vzniká platiteľovi, ktorý obstará tovar
od platiteľa uplatňujúceho osobitnú úpravu, až po zaplatení
svojmu dodávateľovi, môžu nastať situácie, kedy nárok
na odpočítanie dane vznikne až v kalendárnom roku
nasledujúcom po roku, v ktorom začalo plynúť obdobie
na úpravu odpočítanej dane z nadobudnutia investičného
majetku.
V uvedených prípadoch je platiteľ pri odpočítaní DPH
povinný zohľadniť zmeny účelu použitia investičného
majetku aj v predchádzajúcich rokoch.
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C-595/13 - Fiscale Eenheid X NV cs Zvláštne investičné fondy

Daňový úrad sa domnieval, že služby, ktoré poskytovala
spoločnosť Fiscale Eenheid X NV cs sama alebo
prostredníctvom tretej osoby by nemali byť v zmysle
legislatívy platnej v Holandsku považované za oslobodené
od DPH a zaslal spoločnosti dodatočný platobný výmer
DPH.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či investičné spoločnosti,
v ktorých kapitál zhromažďujú viacerí investori za účelom
nákupu, držby, správy a predaja nehnuteľností s cieľom
dosiahnuť zisk, ktorý bude rozdelený medzi podielnikov
formou dividend, je možné považovať za zvláštne
investičné fondy.
SD EÚ uviedol, že členské štáty majú v zmysle DPH smernice
právomoc definovať v rámci svojho vnútroštátneho práva,
ktoré investičné fondy sa považujú za zvláštne investičné
fondy, avšak neprináleží im, aby rozdelili zvláštne investičné
fondy na tie, ktoré budú oslobodené od DPH a tie, ktoré
oslobodeniu od DPH nebudú podliehať.
SD EÚ tiež konštatoval, že v prípade zvláštnych investičných
fondov nie je podstatná forma investovania ani aktíva,
do ktorých sú fondy investované, a preto je potrebné tento
pojem vykladať v širšom zmysle a neuplatňovať ho iba
v prípadoch kolektívneho investovania do cenných papierov.
V súvislosti s pojmom riadenia zvláštnych investičných
fondov SD EÚ na základe predchádzajúcej judikatúry
konštatoval, že pod pojmom „riadenie“ zvláštnych
investičných fondov treba rozumieť nielen riadenie investícií
zahŕňajúce výber a prevod aktív, ktoré sú predmetom tohto
riadenia, ale aj plnenie administratívnych a účtovných úloh,
ako sú výpočet a príprava prognóz výnosov, výpočet ceny
podielov alebo akcií fondov, oceňovanie aktív, vedenie
účtovníctva či príprava výkazov a účtovných závierok.

Nepriame dane
SD EÚ rozhodol, že za zvláštne investičné fondy možno
považovať aj také investičné spoločnosti, v ktorých kapitál
zhromažďujú viacerí investori znášajúci riziko spojené
s riadením aktív t. j. nákupom, držbou, správou a predajom
nehnuteľností s cieľom dosiahnuť zisk, ktorý sa rozdelí
medzi všetkých podielnikov vo forme dividend
pod podmienkou, že tieto spoločnosti podliehajú
osobitnému štátnemu dohľadu. Pojem „riadenie“ sa
nevzťahuje na skutočnú správu nehnuteľností zvláštneho
investičného fondu.

C-419/14 – WebMindLicences Kft.: Miesto
dodania interaktívnych audiovizuálnych
služieb poskytovaných nezdaniteľným
osobám – zneužitie práva s cieľom získania
daňovej výhody
Spoločnosť WebMindLicences je obchodná spoločnosť
registrovaná pre DPH v Maďarsku, ktorá v roku 2009
bezodplatne nadobudla know-how na prevádzkovanie
internetovej stránky, prostredníctvom ktorej sa poskytovali
interaktívne audiovizuálne služby nezdaniteľným osobám
usadeným v rámci územia EÚ aj mimo EÚ. Spoločnosť
WebMindLicences následne previedla toto know-how
licenčnou zmluvou na spoločnosť Lalib — Gestão
e Investimentos Lda („Lalib“) so sídlom v Portugalsku,
ktorá z uvedených elektronických služieb poskytovaných
nezdaniteľným osobám odvádzala DPH v Portugalsku.
Daňový úrad na základe dôkazov získaných v rámci daňovej
kontroly a paralelne prebiehajúceho konania trestnoprávnej
povahy dospel k záveru, že uvedené elektronické služby
neboli v skutočnosti poskytované portugalskou spoločnosťou
Lalib, ktorá nadobudla licenciu, ale spoločnosťou
WebMindLicences, a že cieľom uzavretia licenčnej zmluvy
bolo získanie daňovej výhody, ktorá plynie z nižšieho
daňového zaťaženia v Portugalsku. Daňový úrad sa teda
domnieval, že miestom dodania elektronických služieb by
malo byť Maďarsko a z tohto dôvodu dorubil spoločnosti
WebMindLicences maďarskú DPH, ktorá mala byť
spoločnosťou uplatnená na elektronické služby poskytované
nezdaniteľným osobám v priebehu rokov 2009 až 2011.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či licenčná zmluva, ktorej
predmetom bolo poskytnutie know-how
na prevádzkovanie internetovej stránky, predstavuje
zneužitie práva s cieľom získať prospech z nižšej základnej
sadzby DPH uplatňovanej v Portugalsku. V tejto súvislosti sa
tiež SD EÚ zaoberal otázkou, ako postupovať v prípade, ak
by sa preukázalo takéto zneužitie práva, následkom čoho
by bolo nesprávne určenie miesta dodania elektronických
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služieb a zaplatenie DPH v členskom štáte inom ako v tom,
v ktorom by sa miesto dodania týchto služieb určilo, ak by
k takémuto zneužitiu práva nedošlo.
SD EÚ sa tiež zaoberal otázkou, či nie je v rozpore s právom
EÚ a Chartou základných práv EÚ, aby daňové orgány
za účelom stanovenia, či došlo k zneužitiu práva v oblasti
DPH, použili dôkazy zhromaždené počas súbežne vedeného
a doposiaľ neukončeného konania trestnoprávnej povahy
voči zdaniteľnej osobe získané prostredníctvom odpočúvania
telefónnych hovorov a zaistenia elektronickej pošty.
SD EÚ pripomenul, že miestom dodania služieb nezdaniteľnej
osobe je v zmysle DPH smernice miesto, kde má poskytovateľ
tejto služby sídlo alebo stálu prevádzkareň, a ak takéto sídlo
alebo stála prevádzkareň neexistujú, je to miesto, kde má
trvalé bydlisko, alebo kde sa obvykle zdržiava.
SD EÚ ďalej uviedol, že výška základnej sadzby DPH v rámci
EÚ nie je plne harmonizovaná, avšak táto skutočnosť sa
nemôže sama o sebe považovať za daňovú výhodu.
Na základe predchádzajúcej judikatúry SD EÚ tiež
konštatoval, že zdaniteľná osoba má slobodu zvoliť si takú
organizačnú štruktúru a taký spôsob uskutočňovania plnení,
ktoré považuje za najvhodnejšie pre svoju činnosť, a ak má
možnosť výberu medzi dvoma plneniami, nemá povinnosť
vybrať si to, ktoré predstavuje pre ňu vyššie daňové
zaťaženie.
SD EÚ rozhodol, že prináleží vnútroštátnemu súdu, aby
určil, či v danom prípade došlo k zneužitiu práva
s cieľom získania daňovej výhody, resp. aby preukázal, že
uzatvorenie licenčnej zmluvy bolo účelovým rozhodnutím,
ktorého cieľom bolo vyvolať dojem, že elektronické služby
boli poskytované spoločnosťou Lalib, pričom
v skutočnosti ich poskytovala spoločnosť
WebMindLicences. Vnútroštátny súd by mal v tejto
súvislosti najmä analyzovať všetky skutkové okolnosti
a preveriť, či sídlo portugalskej spoločnosti Lalib, ktorá
nadobudla licenciu, je pravé, či uvedená spoločnosť vlastní
na účely dotknutej ekonomickej činnosti vhodnú štruktúru
z hľadiska priestorov, personálneho a technického
vybavenia, či spoločnosť vykonáva ekonomickú činnosť
vo vlastnom mene a na svoj účet, na svoju zodpovednosť a
vlastné riziko.
SD EÚ ďalej rozhodol, že v prípade, ak sa preukáže, že
uzatvorením licenčnej zmluvy došlo k zneužitiu práva,
ktorého dôsledkom je, že DPH nebola zaplatená
v členskom štáte, v ktorom bolo skutočné miesto dodania
elektronických služieb, majú daňové orgány dotknutého
členského štátu právo dorubiť DPH na tieto plnenia, a to aj
napriek tomu, že DPH už bola zaplatená v inom členskom
štáte v súlade s jeho právnou úpravou.

Nepriame dane
V otázke použitia dôkazov zhromaždených počas súbežne
vedeného a doposiaľ neukončeného konania trestnoprávnej
povahy, ktoré boli získané prostredníctvom odpočúvania
telefónnych hovorov a zaistenia elektronickej pošty
spoločnosti WebMindLicences, SD EÚ rozhodol, že právo
EÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni použitiu takto
získaných dôkazov za predpokladu, že spôsob ich získania
a použitia bol v súlade so zákonom a Chartou základných
práv EÚ, že tieto dôkazy boli považované za nevyhnutné a
zdaniteľná osoba mala možnosť prístupu k týmto dôkazom
a bola v súvislosti s nimi vypočutá, čo prináleží preveriť
vnútroštátnemu súdu.

Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@deloittece.com
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Právne

Rozhodnutie Európskeho súdu
pre ľudské práva vo veci Barbulescu
proti Rumunsku (61496/08)
Prípad sa týkal pána Barbulescu, s ktorým jeho
zamestnávateľ (súkromná spoločnosť) ukončil pracovný
pomer z dôvodu používania internetu a počítača počas
pracovnej doby v rozpore s vnútornými nariadeniami
zamestnávateľa. Pán Barbulescu sa obrátil na Európsky
súd pre ľudské práva, nakoľko sa domnieval, že došlo
k porušeniu článku 8 Dohovoru o ochrane ľudských
práv a základných slobôd („Dohovor“), ktorý ustanovuje
právo na rešpektovanie súkromného a rodinného
života, obydlia a korešpondencie.
Pán Barbulescu si na príkaz zamestnávateľa vytvoril
konto na Yahoo messenger, ktoré malo slúžiť výlučne
na komunikáciu so zákazníkmi. Zároveň vnútorné
predpisy zamestnávateľa zakazovali používať
počítač (vrátane Yahoo messengera) na súkromné
účely, pričom zamestnávateľ bol oprávnený aktivity
zamestnancov počas pracovnej doby monitorovať.
Napriek tomu si pán Barbulescu počas pracovnej doby
dopisoval s priateľkou a rodinnými príslušníkmi, o čom
zamestnávateľ pánovi Barbulescu predložil výpis
z komunikácie z Yahoo messengera a pána Barbulescu
prepustil.
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Európsky súd pre ľudské práva dňa 12. 1. 2016
rozhodol, že v uvedenom prípade nedošlo k porušeniu
článku 8 Dohovoru. Toto rozhodnutie Európsky súd
pre ľudské práva odôvodňuje najmä tým, že sledovanie
komunikácie pána Barbulescu cez Yahoo messenger
bolo legitímne, nakoľko tento mal byť využívaný iba
na firemné účely a bolo v záujme zamestnávateľa, aby
monitoroval plnenie pracovných úloh zamestnancov
v pracovnom čase. Navyše pán Barbulescu nevysvetlil,
prečo využíval Yahoo messenger na súkromné účely.

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

Čo prináša nový štandard IFRS 16
Lízingy
Ako sme už informovali v januárovom čísle Deloitte
News, dňa 13. januára 2016 Rada pre medzinárodné
účtovné štandardy (IASB) zverejnila nový štandard
IFRS 16 Lízingy. Podľa nového štandardu sa v prípade
nájomcov väčšina lízingov vykazuje v súvahe na základe
jednotného modelu, pričom sa odstraňuje rozdiel
medzi operatívnym a finančným prenájmom. Účtovanie
na strane prenajímateľa však zostáva z veľkej miery
nezmenené a rozdiel medzi operatívnym a finančným
prenájmom sa zachováva. IFRS 16 nahrádza IAS 17
Lízingy a súvisiace interpretácie.
Úvod
V júli 2006 bol program rady IASB rozšírený o projekt
úpravy účtovania lízingov. Projekt sa realizoval ako
spoločný projekt s Radou pre finančné účtovné
štandardy USA (FASB), pričom snahou oboch tvorcov
štandardov bolo vyvinúť prístup, podľa ktorého musia
nájomcovia vykazovať majetok a záväzky súvisiace
s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z prenájmov.
V nasledujúcich rokoch bol zverejnený diskusný materiál
tzv. discussion paper, a dve pracovné verzie
na verejnú odbornú diskusiu, tzv. exposure draft,
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pričom obidve rady podnikli významné aktivity, aby
získali názory odbornej verejnosti. Rada IASB teraz
vydala konečný štandard s jednotným modelom
účtovania na strane nájomcu, pričom rada FASB sa
v štandarde, ktorý pripravuje, rozhodla pre duálny
model účtovania na strane nájomcu; obidve rady však
vyžadujú, aby sa majetok a záväzky (s obmedzenými
výnimkami) vykazovali.
Identifikovanie prenájmu
Zmluva predstavuje alebo obsahuje prenájom,
ak ňou poskytuje právo kontrolovať používanie
identifikovaného majetku na určité časové obdobie
výmenou za odplatu. Kontrola sa prevádza, ak má
zákazník právo riadiť používanie identifikovaného
majetku a zároveň získať v podstate všetky ekonomické
úžitky plynúce z tohto používania.
Prehľad nového modelu účtovania v IFRS 16
Podľa IFRS 16 nájomca vykazuje majetok s právom
používania (right-of-use asset) a záväzok z lízingu.
Majetok s právom používania sa účtuje podobne ako
ostatný nefinančný majetok a podľa toho sa aj odpisuje,
pri záväzku sa úroky časovo rozlišujú. Výsledkom toho
bude profil vyšších počiatočných nákladov (pričom

Účtovníctvo
operatívne prenájmy podľa IAS 17 by mali rovnomerné
náklady), pretože predpokladané rovnomerné odpisovanie
majetku s právom používania a znižujúci sa úrok
zo záväzku bude viesť k celkovému poklesu nákladov
počas účtovného obdobia.
Záväzok z lízingu sa prvotne oceňuje súčasnou hodnotou
lízingových splátok splatných počas doby trvania
prenájmu, diskontovaný implicitnou úrokovou sadzbou
lízingu, ak ju možno jednoducho určiť. Ak sa táto sadzba
nedá jednoducho určiť, nájomca použije svoju marginálnu
úrokovú sadzbu (incremental borrowing rate).
Podľa IFRS 16, rovnako ako podľa jeho predchodcu IAS 17,
prenajímatelia klasifikujú prenájmy podľa charakteru ako
operatívne a finančné. Prenájom sa klasifikuje ako finančný
prenájom, ak sa ním prevádzajú v podstate všetky riziká a
odmeny plynúce z vlastníctva podkladového majetku.
V opačnom prípade sa prenájom klasifikuje ako operatívny
prenájom.
V prípade finančných prenájmov vykazuje prenajímateľ
finančné výnosy počas doby trvania prenájmu na základe
štruktúry, ktorá zohľadňuje konštantnú periodickú mieru
návratnosti čistej investície. Prenajímateľ vykazuje splátky
pri operatívnom prenájme ako výnosy na rovnomernom
základe alebo na inom systematickom základe, ak lepšie
zohľadňuje štruktúru, v ktorej je úžitok z používania
podkladového majetku znížený.

IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi. Tento štandard
ešte nebol prijatý Európskou úniou.
Zdroj: IAS Plus Summary na našej stránke
www.iasplus.com

Dodatky k IAS 12 – Vykázanie
odložených daňových pohľadávok
z nerealizovaných strát
Dodatky k IAS 12 Dane z príjmov by mali priniesť
konzistenciu v praxi pri vykazovaní odloženej daňovej
pohľadávky, ktorá súvisí s dlhovými nástrojmi oceňovanými
reálnou hodnotou. Dodatky obsahujú niekoľko
vyjasňujúcich odsekov a ilustratívny príklad.
Zmeny
Úpravy v rámci Vykázania odložených daňových
pohľadávok z nerealizovaných strát vyjasňujú nasledujúce
oblasti:
•

V súvislosti s nerealizovanými stratami pri dlhových
nástrojoch oceňovaných v účtovníctve reálnou
hodnotou a oceňovaných obstarávacou cenou
pre daňové účely vzniká odpočítateľný dočasný
rozdiel bez ohľadu na to, či držiteľ dlhového nástroja
očakáva, že účtovnú hodnotu dlhového nástroja
realizuje predajom alebo používaním.

•

Účtovná hodnota aktíva nepredstavuje obmedzenie
pre odhad pravdepodobných budúcich zdaniteľných
ziskov.

•

Odhady budúcich zdaniteľných ziskov nezahŕňajú
daňové odpočty, ktoré vyplývajú zo zrušenia
odpočítateľných dočasných rozdielov.

•

Účtovná jednotka vyhodnotí konkrétnu odloženú
daňovú pohľadávku v kombinácii s ostatnými
odloženými daňovými pohľadávkami.

Výnimky vykazovania
Namiesto uplatnenia požiadaviek vykazovania podľa
IFRS 16, ktoré sa uvádzajú vyššie, si môže nájomca zvoliť
účtovanie lízingových splátok ako nákladov
na rovnomernom základe počas doby trvania prenájmu
alebo iný systematický základ pre tieto dva druhy
prenájmov:
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•

prenájmy s dobou prenájmu 12 mesiacov alebo
menej, ktoré neobsahujú predkupné právo – táto
možnosť sa realizuje podľa triedy podkladového
majetku; a

•

prenájmy, pri ktorých má nový podkladový majetok
nízku hodnotu (napr. osobné počítače alebo malé
položky kancelárskeho nábytku) – táto možnosť sa
môže uplatniť podľa jednotlivých prípadov prenájmu.

Dátum účinnosti

Dátum účinnosti

Dodatky k IAS 12 sú účinné pre ročné účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára 2017 alebo neskôr, s možnosťou
skoršieho uplatnenia. Tieto dodatky ešte neboli prijaté
Európskou úniou.

Štandard IFRS 16 je účinný pre ročné účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára 2019 alebo neskôr. Skoršie
uplatnenie je povolené, ak bol uplatnený aj štandard

Zdroj: IAS Plus Summary na našej stránke
www.iasplus.com

Účtovníctvo
Dodatky k IAS 7 – Iniciatíva
pre zverejňovanie informácií
Dodatky k IAS 7 Výkaz peňažných tokov: Iniciatíva
pre zverejňovanie informácií prichádzajú s cieľom zaviesť
povinnosť pre účtovné jednotky zverejňovať informácie,
ktoré umožnia používateľom účtovných závierok zhodnotiť
zmeny v záväzkoch vyplývajúcich z finančných činností.
Aby sa tento cieľ dosiahol, rada IASB požaduje
zverejňovanie týchto zmien v záväzkoch vyplývajúcich
z finančnej činnosti (v potrebnom rozsahu):
(i)

zmeny z peňažných tokov z financovania,

(ii)

zmeny, ktoré vyplývajú z nadobudnutia alebo
straty kontroly nad dcérskymi spoločnosťami
alebo inými podnikmi,

(iii)

vplyvy zmien menových kurzov,

(iv)

zmeny v reálnych hodnotách a

(v)

iné zmeny.

Rada IASB definuje záväzky vyplývajúce z finančných
činností ako záväzky „pre ktoré sa peňažné toky
klasifikovali alebo pre ktoré sa budúce peňažné toky budú
klasifikovať vo výkaze peňažných tokov ako peňažné
toky z finančných činností.“ Zároveň zdôrazňuje, že nové
požiadavky na zverejňovanie sa vzťahujú tiež na zmeny
vo finančných aktívach, ak spĺňajú rovnakú definíciu.
V dodatkoch sa uvádza, že jedným zo spôsobov, ako
splniť novú požiadavku na zverejňovanie je zabezpečiť
odsúhlasenie počiatočných a konečných zostatkov
vo výkaze o finančnej situácii, ktoré sa týkajú záväzkov
vyplývajúcich z finančných činností.
V dodatkoch sa ďalej uvádza, že zmeny v záväzkoch
vyplývajúcich z finančných činností sa musia zverejňovať
osobitne od zmien v ostatných aktívach a záväzkoch.
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Prechodné ustanovenia a dátum účinnosti
Dodatky k IAS 7 sú účinné pre ročné účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára 2017 alebo neskôr, s možnosťou
skoršieho uplatnenia. Pretože dodatky boli vydané menej
ako jeden rok pred dátumom ich účinnosti, účtovné
jednotky nemusia pri ich prvom uplatnení poskytnúť
porovnateľné informácie. Tieto dodatky ešte neboli prijaté
Európskou úniou.
Zdroj: IAS Plus Summary na našej stránke
www.iasplus.com

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloittece.com

Iné

Výzva na podporu priemyselných
výskumno-vývojových centier
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky vyhlásilo dňa 3. februára 2016 výzvu
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

výnimkami právnické osoby. Partnermi žiadateľa môžu byť
vymedzené subjekty zo štátneho a neziskového sektora
uskutočňujúce výskum a vývoj, vysoké školy a vymedzené
subjekty z podnikateľského sektora. Daná výzva je otvorená
až do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov
stanovených pre túto výzvu.

V rámci tejto výzvy budú podporované projekty základného
výskumu, priemyselného výskumu a experimentálneho
vývoja zamerané na jednu alebo viaceré oblasti špecializácie
z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít,
akými sú materiálový výskum a nanotechnológie;
informačno-komunikačné technológie; biotechnológie
a biomedicína; pôdohospodárstvo a životné prostredie,
vrátane moderných chemických technológií šetrných
k životnému prostrediu; či udržateľná energetika a energie.
Cieľom výzvy je podporiť nové alebo existujúce výskumno–
vývojové centrá a ich výskumno-vývojové aktivity v rámci
dlhodobých projektov, pričom sa očakáva vytvorenie
dlhodobého partnerstva podniku a kvalitných výskumných
inštitúcií alebo podpora už existujúcich partnerstiev.
Na výzvu je vyčlenených 200 000 000 EUR. Maximálna
intenzita pomoci pre súkromný sektor na projekt môže byť
do výšky 80 % v závislosti od typu projektu a prijímateľa,
pričom minimálna výška príspevku na projekt je 1 000 000
EUR a maximálna 7 000 000 EUR.
Realizácia aktivít projektu by mala byť v rozmedzí 36
až 72 mesiacov. Oprávnenými žiadateľmi sú s určitými
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Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových
prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete v odkazoch:
Dbriefs Veľká Británia
www.emeadbriefs.com
Globálne Dbriefs
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/dbriefs-webcasts/
upcoming-webcasts.html

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