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Priame dane:
••

Informácia k zmene pravidiel v zdaňovaní sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky informovalo o zmene pravidiel v zdaňovaní sociálnej
výpomoci zo sociálneho fondu.

••

Najčastejšie chyby v daňových priznaniach
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k najčastejším chybám v daňových
priznaniach fyzických osôb.

••

Odpisovanie majetku po novom
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky informovalo o uplatnení odpisovania majetku
po novom, špecificky pri odpise majetku poskytnutého na prenájom a pri odpise majetku,
ktorého zostatková cena je daňovým výdavkom len do výšky príjmu z predaja tohto majetku.

••

Príklad k správnemu určeniu hodnoty sprostredkovateľského obchodu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo príklad k správnemu určeniu hodnoty
sprostredkovateľského obchodu.
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Nepriame dane:
••

Informácia k stavebným činnostiam zatriedeným do sekcie F klasifikácie CPA
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránke pomôcku pre podnikateľov
– tabuľku stavebných činností potrebnú na posúdenie, či sa pri danom dodaní uplatní prenos
daňovej povinnosti na príjemcu plnenia alebo nie. Zoznam bude pravidelne dopĺňaný aj
na základe podnetov od verejnosti.

••

Súdny dvor Európskej únie v oblasti DPH
•• C 229/15 Minister Finansów proti Jan Mateusiak – Zdanenie ponechania si tovaru
pri ukončení ekonomickej činnosti - Názor generálnej advokátky
Investičný majetok zdaniteľnej osoby (ak zdaniteľná osoba odpočítala daň zaplatenú
na vstupe pri jeho nadobudnutí) podlieha zdaneniu daňou z pridanej hodnoty aj v prípade,
že v okamihu ukončenia ekonomickej činnosti už uplynulo zákonom stanovené obdobie
na úpravu odpočítanej dane.
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Právne:

••

Plán kontrol spracúvania osobných údajov na rok 2016
Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil plán kontrol spracúvania osobných údajov na rok 2016.

••

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

Podávanie dodatočných daňových priznaní po novom a sankcie
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky informovalo o zmenách v podávaní dodatočných
daňových priznaní a sankciách.

••

Európska komisia zverejnila avizovaný „Balíček opatrení proti daňovým únikom“
Dňa 28. januára 2016 predstavila Európska komisia svoj „Balíček opatrení proti daňovým únikom“,
ktorý pozostáva zo štyroch častí navrhnutých na obmedzenie daňových únikov nadnárodných
korporácií:
•• návrh Smernice proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti,
•• oznámenie o zahraničnej stratégii pre efektívne zdaňovanie, ktoré predstavuje ráznejší
a ucelenejší prístup Európskej únie k spolupráci s tretími krajinami s ohľadom na efektívnu
správu daní,
•• dodatok k smernici o administratívnej spolupráci pre implementáciu štandardu výkazu
činnosti závislých osôb po jednotlivých krajinách, tzv. country-by-country reporting
(CBCR),
•• odporúčania pre členské štáty Európskej únie so zámerom posilniť súlad vzájomných zmlúv
v oblasti daní s právom Európskej únie.

••

Výzva na podporu rastu výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 26. februára 2016
výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej cieľom je podpora rastu
výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách.

••

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

Informácia k zmenene pravidiel
v zdaňovaní sociálnej výpomoci
zo sociálneho fondu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky informovalo
o zmene pravidiel v zdaňovaní sociálnej výpomoci
zo sociálneho fondu.
Novela zákona o dani z príjmov rozšírila okruh príjmov,
ktoré zamestnávateľ môže zamestnancovi oslobodiť
od dane. Za určitých podmienok možno od dane
oslobodiť sociálnu výpomoc zamestnancovi
zo sociálneho fondu poskytnutú z tohto dôvodu:
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Zdaneniu nepodlieha sociálna výpomoc z prostriedkov
sociálneho fondu vyplatená v úhrnnej výške najviac
2 000 EUR za zdaňovacie obdobie, a to len od jedného
zamestnávateľa. Ak sociálna výpomoc presiahne 2 000
EUR ročne, do základu dane sa zahrnie len plnenie
nad takto ustanovenú sumu.
Nové pravidlo sa použije prvýkrát na sociálnu
výpomoc poskytnutú zamestnancovi po 31. 12. 2015.

Najčastejšie chyby v daňových
priznaniach

•

úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti
zamestnanca (blízkou osobou je príbuzný v priamom
rade, súrodenec a manžel),

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
informáciu k najčastejším chybám v daňových priznaniach
fyzických osôb.

•

odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných
udalostí (napríklad povodeň, záplava, víchrica, úder
blesku a pod.),

•

dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,
ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť
zdaňovacieho obdobia, to znamená, že dočasná
pracovná neschopnosť trvá dlhšie ako pol roka.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby je
povinná podať každá fyzická osoba, ktorej celkové
zdaniteľné príjmy za rok 2015 presiahli sumu 1 901,67
EUR.
Na podanie daňového priznania by sa mal daňovník
vopred pripraviť, aby sa vyhol chybám. Nižšie uvádzame
kroky, ktoré by mal urobiť:

Priame dane
•

pripraviť si platné tlačivo na podanie daňového
priznania,

z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné
zdaňovacie obdobie.

•

nachystať si všetky potrebné podklady na vyplnenie
jednotlivých riadkov tlačiva,

•

zvážiť, či stihne podať daňové priznanie v zákonnej
lehote, alebo v tejto lehote oznámi správcovi dane, že
si lehotu na podanie daňového priznania predlžuje.

Novelou zákona o dani z príjmov dochádza k spresneniu
douplatňovania odpisov z prenajatého majetku
(neuplatnených odpisov z dôvodu, že ich uznateľnosť bola
limitovaná len do výšky príjmov/výnosov z prenájmu)
po skončení doby odpisovania:
•

nesúlad podaného daňového priznania so vzorom
tlačiva platným pre príslušné zdaňovanie obdobie so
vzorom tlačiva zverejnenom vo FS 10/2015,

do výšky ročného odpisu vypočítaného ako pomer
vstupnej ceny a doby odpisovania ustanovenej
pre príslušnú odpisovú skupinu, ak daňovník používa
majetok na svoju činnosť,

•

do výšky príjmov z prenájmu, ak daňovník majetok
naďalej prenajíma.

•

nesprávne označenie zdaňovacieho obdobia alebo
nesprávne vyznačenie druhu priznania (riadne,
opravné, dodatočné),

Odpis majetku, pri ktorom je zostatková cena
daňovým výdavkom len do výšky príjmov z predaja

•

nevypísanie DIČ, resp. rodného čísla na všetkých
listoch tlačiva,

•

nevyznačenie činnosti SK NACE pri príjmoch z
podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,

•

nekompletnosť podania (nepredloženie všetkých strán
daňového priznania) vrátane príloh,

•

nevyznačenie zaškrtávacieho políčka krížikom v
príslušnom oddiele daňového priznania – Vyhlásenie o
poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej
osoby podľa § 50 ZDP, ak daňovník neuplatní tento
postup,

•

nepodpísanie daňovníkom všetkých relevantných častí
daňového priznania,

•

nesprávne vyplnenie príloh daňového priznania, najmä
údajov na účely sociálneho a zdravotného poistenia
v daňovom priznaní fyzickej osoby typ B, ktoré sa
následne z daňového priznania poskytujú sociálnej a
zdravotnej poisťovni.

Pri podávaní daňového priznania tak môže daňovník
predísť týmto chybám, ktoré sa každoročne opakujú:
•

Odpisovanie majetku po novom
Novela zákona o dani z príjmov zmenila niektoré pravidlá a
povinnosti zdaňovania príjmov právnických osôb. Spresňuje
douplatňovanie odpisov z prenajatého majetku po skončení
doby odpisovania. Menia sa pravidlá aj pri odpisoch
majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom
len do výšky príjmov (výnosov) z predaja.
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Daňovým výdavkom je zostatková cena alebo pomerná
časť zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného
majetku pri jeho predaji. Zákon definuje, že pri predaji
taxatívne vymedzeného majetku (napr. osobné automobily,
budovy a stavby zaradené do odpisovej skupiny 6) môže
byť zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky
príjmov (výnosov) z predaja.
Novela umožňuje daňovníkovi v zdaňovacom období,
v ktorom dôjde k predaju takéhoto majetku, uplatniť
do daňových výdavkov odpis vo výške, ktorá pripadá
na počet celých mesiacov toho zdaňovacieho obdobia,
počas ktorého majetok účtoval, alebo evidoval. Takáto
úprava daňovníkovi umožňuje uplatniť si vyššie daňové
odpisy a znížiť si daňovú zostatkovú cenu majetku, ktorá
je uznateľná len do výšky príjmov z predaja. Potenciálna
strata z predaja vymedzeného majetku, ktorá je daňovo
neuznateľná, by tak bola nižšia.
Zároveň sa v tejto súvislosti spresňuje výpočet zostatkovej
ceny a zaokrúhľovanie pomernej časti ročného odpisu
na celé eurá nahor.
Vyššie uvedené prvýkrát daňovníci aplikujú pri podaní
daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2015.

Príklad k správnemu určeniu
hodnoty sprostredkovateľského
obchodu

Odpis majetku poskytnutého na prenájom

Finančné riaditeľstvo SR vydalo k správnemu určeniu
hodnoty sprostredkovateľského obchodu tento ilustratívny
príklad:

Prenajímateľ zahrnie do daňových výdavkov odpisy
z hmotného majetku poskytnutého na prenájom najviac
do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov)

Spoločnosť X má so sprostredkovateľom zmluvne
dohodnutú sprostredkovateľskú odmenu 15 % z
hodnoty obchodu. Pre spoločnosť X sprostredkovateľ

Priame dane
sprostredkoval obchod pre nového zákazníka - predaj
tovaru v objeme 24 000 EUR (cena = predajná cena
tovaru * počet kusov). Sprostredkovateľovi za to prislúcha
v zmysle zmluvy odmena 15 %, t. j. 3 600 EUR. Túto
odmenu sprostredkovateľ riadne vyfakturoval a bola mu
aj uhradená. Počas uzatvárania zmluvy sa však spoločnosť
X dohodne s novým odberateľom na zľave pre túto prvú
dodávku s tým, že odberateľ sa zmluvne zaviazal, že sa
stane výhradným odberateľom novej značky tovaru od
spoločnosti X.
Predajná - fakturovaná cena dodávky nebude 24 000
EUR, ale po zľave 11 000 EUR. Po „prepočítaní“ vychádza
provízia na 32,73 %, hoci v zmluve o sprostredkovaní je
vo výške 15 %.
V stanovisku odboru daňovej metodiky k príkladu sa
uvádza, že v súlade s § 17 ods. 19 písm. d) ZDP súčasťou
základu dane daňovníka sú odplaty (provízie)
za sprostredkovanie u prijímateľa služby len po zaplatení,
a to aj vtedy, ak ide o sprostredkovanie na základe
mandátnych alebo obdobných zmlúv, najviac do výšky
20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu.
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Na účel uplatnenia predmetného ustanovenia je potrebné
posudzovať výšku provízie voči celkovej hodnote
sprostredkovaného obchodu, ktorý bol zrealizovaný
na základe zmluvy, na ktorú sa provízia vzťahovala.
Znamená to, že ak na základe zmluvy, na ktorú sa
vzťahovala zaplatená provízia vo výške 3 600 EUR, bol
skutočne zrealizovaný obchod v hodnote 11 000 EUR,
daňovým výdavkom je provízia vo výške 2 200 EUR (20 %
z 11 000 EUR) a suma 1 400 EUR (3 600 EUR – 2 200 EUR)
je položkou zvyšujúcou základ dane.

Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com

Valéria Morťaníková
vmortanikova@deloittece.com

Nepriame dane

Informácia k stavebným
činnostiam zatriedeným do sekcie
F klasifikácie CPA
S účinnosťou od 1. 1. 2016 je platiteľ dane, ktorý je
príjemcom plnenia od iného platiteľa, v zmysle § 69 ods.
12 j) zákona o DPH, povinný platiť daň vzťahujúcu sa na:
•

dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie
F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností
(ďalej klasifikácia CPA),

•

dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy
o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria
do sekcie F klasifikácie CPA,

•

dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak
inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou, ktorá
patrí do sekcie F klasifikácie CPA.

Finančné riaditeľstvo SR v nadväznosti na aplikáciu
tohto ustanovenia vypracovalo prehľad niektorých
činností, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA, resp.,
ktoré nepatria do tejto sekcie. Tento prehľad sa bude
týždenne aktualizovať, resp. dopĺňať o ďalšie ešte
nezatriedené činnosti. Uvedený zoznam možno nájsť
na https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/
Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/
dph/2016/2016_03_14_Zatriedovanie_CPA_upr.pdf
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Doterajší postup platiteľov, ktorí do zverejnenia tohto
prehľadu postupovali pri uplatňovaní dane podľa
prehľadu zatriedených činností zverejneného
v časti „Daňoví a colní špecialisti – Dane – Metodické
usmernenia – Nepriame dane“ alebo podľa stanovísk
vypracovaných Finančným riaditeľstvom SR, nebude
finančná správa pozastavovať.

Súdny dvor Európskej únie
v oblasti DPH
C‑229/15 - Minister Finansów proti - Jan
Mateusiak: Zdanenie ponechania si
tovaru pri ukončení ekonomickej činnosti
- Názor generálnej advokátky
Pán Mateusiak postavil v rokoch 1997 - 1999 budovu,
ktorá mu od začiatku slúžila čiastočne na súkromné
účely a sčasti na jeho notársku činnosť. Právo na
odpočítanie dane využil pán Mateusiak len pri tých
plneniach, ktoré prijal na účely výstavby časti budovy
využívanej na podnikateľské účely.
Poľská daňová správa zastáva názor, že v prípade
ukončenia notárskej činnosti musí pán Mateusiak časť
budovy využívanej na podnikateľské účely zdaniť daňou
z pridanej hodnoty, a to aj po uplynutí obdobia

Nepriame dane
na úpravu odpočítanej dane pri investičnom majetku. Pán
Mateusiak s týmto názorom nesúhlasil a podal žalobu.
Generálna advokátka sa zaoberala otázkou, či investičný
majetok zdaniteľnej osoby (ak zdaniteľná osoba odpočítala
daň zaplatenú na vstupe pri jeho nadobudnutí) v prípade
ukončenia jej ekonomickej činnosti podlieha zdaneniu
daňou z pridanej hodnoty aj po uplynutí zákonom
stanoveného obdobia na úpravu odpočítanej dane.
Ustanovenia o úprave odpočítanej dane pri investičnom
majetku stanovujú priamo právo na odpočítanie dane už
v čase nadobudnutia tovaru, na základe jeho plánovaného
využitia. Upravujú, pri akom druhu použitia tovaru sa
poskytuje právo na odpočítanie dane a po nadobudnutí
tovaru sa sleduje, do akej miery ho zdaniteľná osoba aj
skutočne používa na účely, ktoré zakladajú právo
na odpočítanie dane.
Ustanovenia o zdanení použitia tovaru na súkromné účely
nevychádzajú z práva na odpočítanie dane, ale bez toho,
aby bolo dotknuté odpočítanie dane, ktoré sa už raz
priznalo, stanovujú, že použitie tovaru na súkromné účely
podlieha DPH.
Oba regulačné systémy - úprava odpočítanej dane a
zdanenie súkromného použitia - majú zabrániť tomu, aby
zdaniteľná osoba mohla získať neoprávnenú výhodu
v porovnaní s koncovým spotrebiteľom.
Podobnú formuláciu používa judikatúra aj pri ukončení
ekonomickej činnosti zdaniteľnej osoby: zdanenie má
zabrániť tomu, aby tovar bol predmetom nezdaneného
konečného spotrebovania po ukončení zdaniteľnej činnosti.

Zdaniteľná osoba, ktorá pre svoju súkromnú konečnú
spotrebu získa majetok zo svojho podniku, teda má byť
daňou z pridanej hodnoty zaťažená rovnako, ako keby daný
majetok nadobudla od inej zdaniteľnej osoby. Dodanie
od tretej osoby je teda rovnocenné s dodaním sebe
samému.
Znenie článku týkajúceho sa zdaňovania v prípade
ukončenia ekonomickej činnosti neobsahuje časové
obmedzenie zdanenia ani neodkazuje na článok vzťahujúci
sa k úprave odpočítanej dane.
Zdanením investičného majetku zdaniteľnej osoby v prípade
ukončenia ekonomickej činnosti ide v zásade o rovnaké
daňové zaobchádzanie, ktoré by nastalo, ak by pán
Mateusiak budovu v tom istom čase predal. Z toho vyplýva,
že takéto zdanenie, ktoré sa uskutočňuje nezávisle
od uplynutia obdobia na úpravu odpočítanej dane, zaručuje
neutralitu DPH systému, a to do tej miery, že neovplyvňuje
ekonomické rozhodnutia zdaniteľnej osoby.
Názor generálnej advokátky v zmysle vyššie uvedených
argumentov je, že investičný majetok podlieha zdaneniu
daňou z pridanej hodnoty aj v prípade, že v okamihu
ukončenia ekonomickej činnosti zdaniteľnou osobou
už uplynulo obdobie na úpravu odpočítanej dane pri
investičnom majetku.

Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@deloittece.com
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Právne

Plán kontrol spracúvania osobných
údajov na rok 2016
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(„Úrad“) zverejnil na svojej internetovej stránke plán
kontrol spracúvania osobných údajov v roku 2016.
Podľa zverejnených informácii sa Úrad zameria najmä
na tieto subjekty:
•

zamestnávateľov, ktorí uplatňujú kontrolný
mechanizmus v zmysle Zákonníka práce
(t. j. monitorovanie zamestnancov na pracovisku,
kontrolovanie elektronickej pošty a pod.),

•

agentúry dočasného zamestnávania a

•

prevádzkovateľov bankových a nebankových
registrov klientskych informácií.

Kontroly budú zamerané najmä na dodržiavanie
základných povinností v zmysle zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov, existenciu
primeraného právneho základu, plnenie informačnej
povinnosti, existenciu primeraných technických,
organizačných a personálnych opatrení, vedenie
evidencie informačného systému a pod.
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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

Iné

Podávanie dodatočných daňových
priznaní po novom a sankcie

Zmeny v systéme výpočtu pokút:
•

Daňovému subjektu, ktorý podá dodatočné daňové
priznanie pred začatím kontroly alebo do 15 dní
po jej začatí, bude uložená sankcia v nižšej sadzbe ako
daňovému subjektu, ktorý daňové priznanie nepodal
vôbec.

•

Ak správa dane vyrubí daň alebo rozdiel dane na základe
výsledkov daňovej kontroly alebo určenia dane podľa
pomôcok, bez toho, že by subjekt podal dodatočné
daňové priznanie, uloží pokutu vo výške 10 % ročne
zo sumy vyrubenej dane alebo rozdielu dane.

•

V prípade, že si daňový subjekt podaním dodatočného
daňového priznania prizná vyššiu výšku dane, výška
pokuty bude 3 % pri podaní dodatočného daňového
priznania do začatia daňovej kontroly alebo 7 % pri
podaní dodatočného daňového priznania do 15 dní
po začatí daňovej kontroly.

•

Pokuta sa určí minimálne vo výške 1 % z vyrubenej sumy,
pričom môže byť vyššia ako vyrubená suma.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky informovalo
o zmenách v podávaní dodatočných daňových priznaní.
Novela daňového poriadku zaviedla zmenu v možnosti podať
dodatočné daňové priznanie do 15 dní po začatí daňovej
kontroly, ktorá začala spísaním zápisnice. Zákon umožní
daňovým subjektom podať dodatočné daňové priznanie
po doručení oznámenia o daňovej kontrole s nižšími
následkami, aké by boli po odhalení nedostatkov. Rovnako sa
mení systém výpočtu pokút zavedením časového prvku, t. j. čím
neskôr bude vyrubený rozdiel dane, tým vyššia bude sankcia.
Podľa doterajšej právnej úpravy nebolo možné podať
dodatočné daňové priznanie počas daňovej kontroly
vykonávanej za príslušné zdaňovacie obdobie, a to odo dňa
spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, resp. doručenia
oznámenia o daňovej kontrole.
Novelizované ustanovenie daňového poriadku umožňuje
podať dodatočné daňové priznanie aj po začatí daňovej
kontroly, a to do 15 dní do:
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•

dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly,

•

doručenia oznámenia o daňovej kontrole,

•

doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly
na iné zdaňovacie obdobie alebo o inú daň, ktorej by sa
dodatočné daňové priznanie týkalo.

Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com

Iné
Európska komisia zverejnila
avizovaný „Balíček opatrení proti
daňovým únikom“
Dňa 28. januára 2016 predstavila Európska Komisia svoj
„Balíček opatrení proti daňovým únikom“, ktorý pozostáva
zo štyroch častí navrhnutých na obmedzenie daňových
únikov nadnárodných korporácií.
Prvá časť, návrh Smernice proti vyhýbaniu sa daňovej
povinnosti, obsahuje prvky boja proti erózii základu dane
a presunu ziskov (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS),
ako aj iné body. Kľúčové súčasti tohto návrhu sú:
•

Úrokové obmedzenia; keď úrokové náklady prekročia
finančný výnos, odpočítanie finančných nákladov by
malo byť obmedzené na 30 % z daňového základu
EBITDA (zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a
amortizáciou).

•

Zdaňovanie aktív opúšťajúcich krajinu (exit tax). Daň
by mohla byť platená v splátkach počas 5 rokov
(alebo v momente ich prevodu na tretiu stranu, ak je
toto obdobie kratšie).

•

Doložka o prechode od metódy oslobodenia od dane
k metóde započítania pre podiely na zisku vyplácané
z tretích krajín, ktoré boli zdanené nízkou sadzbou
dane (switch-over clause).

•

Všeobecné pravidlo Európskej únie proti zneužívaniu
(GAAR). Toto pravidlo navrhuje, aby vytvorenie
účelovej daňovej štruktúry s cieľom vyhnutia sa
plateniu dani z príjmov právnických osôb bolo
ignorované a definuje toto usporiadanie ako účelové
vtedy, keď nie je zavedené v rozsahu skutočných
obchodných úmyslov, ktoré by odzrkadľovali
ekonomickú realitu. Možno očakávať, že krajiny,
ktoré uplatňujú GAAR, ho budú chcieť aplikovať
v širšom rozsahu, ako len na daň z príjmov
právnických osôb, čo ale môže vytvoriť viacero
pravidiel proti zneužívaniu pre rôzne dane.

•

Pravidlo pre príjmy presunuté do kontrolovaných
zahraničných spoločností (CFC).

•

Pravidlo pre hybridné entity a hybridné nástroje.

Druhá časť tohto balíčka s názvom Zahraničná
stratégia pre efektívne zdaňovanie predstavuje
ráznejší a ucelenejší prístup Európskej únie k spolupráci
s tretími krajinami s ohľadom na efektívnu správu daní.
Tento prístup zahŕňa predovšetkým plánovaný rozvoj
transparentnosti Európskej únie, férové pravidlá daňovej
konkurencie a nastavenia skríningového procesu, ktoré
by malo viesť k zoznamu krajín, ktoré tieto kritériá
neplnia. Možné protiopatrenia voči takýmto krajinám,
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ako sú zrážková daň alebo daňová neuznateľnosť určitých
transakcií by mali členské štáty určiť a zverejniť ich do
konca roka 2016.
Tretia časť balíčka zavádza povinný výkaz po krajinách
(CBCR) pre nadnárodné korporácie (s konsolidovaným
obratom presahujúcim 750 miliónov EUR), ktorého
vzor obsahuje finančné a daňové informácie za účelom
ich sprístupnenia správcom daní. Balíček je v súlade s
mechanizmom výmeny informácií podľa odporúčania
článku 13 BEPS.
Posledná časť balíčka obsahuje odporúčania pre členské
štáty Európskej únie so zámerom posilnenia súladu ich
vzájomných zmlúv v oblasti daní s právom Európskej únie;
predovšetkým ako začleniť do zmlúv tzv. „test hlavného
účelu“ (principle purpose test, PPT), aby sa zabránilo
zneužitiu zmlúv prostredníctvom tzv. „treaty shoppingu“.
Situáciu ohľadom balíčka budeme monitorovať a prípadný
vývoj Vám priblížime v niektorom z ďalších vydaní našich
Daňových správ.

Martin Sabol
msabol@deloittece.com

Výzva na podporu rastu výskumnovývojových a inovačných kapacít
v priemysle a službách
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky vyhlásilo dňa 26. februára 2016 výzvu
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
V rámci tejto výzvy budú podporované projekty zamerané
na inovácie produktu, inovácie procesu a organizačnú
inováciu, ktorá je v kombinácii s inováciou produktu alebo
inováciou procesu. Pomoc bude poskytnutá na počiatočnú
investíciu do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka
založenia novej prevádzkarne, alebo diverzifikácie výroby
prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým
v prevádzkarni nevyrábali alebo zásadnej zmeny celkového
výrobného procesu existujúcej prevádzkarne.
Cieľom výzvy je podporiť projekty realizované s cieľom
zníženia technologickej medzery Slovenskej republiky,
projekty realizujúce technologický transfer z prostredia
vedecko-výskumných organizácií a projekty realizujúce
ostatné inovačné opatrenia s cieľom dosiahnutia inovácie
produktu a/alebo procesu (prípadne aj organizačnej
inovácie).

Iné
Na výzvu je vyčlenených 75 000 000 EUR. Maximálna
intenzita pomoci pre súkromný sektor na projekt môže
byť do výšky 45 % v závislosti od veľkosti prijímateľa
a miesta realizácie projektu, pričom minimálna výška
príspevku na projekt je 50 000 EUR a maximálna 5 000
000 EUR. Realizácia aktivít projektu by nemala presiahnuť
18 mesiacov. Oprávnenými žiadateľmi sú s určitými
výnimkami právnické osoby zo súkromného sektoru, a
to mikro, malé, stredné aj veľké podniky. Táto výzva je
otvorená až do vyčerpania celkovej alokácie finančných
prostriedkov stanovených pre výzvu

Michal Bezák
mbezak@deloittece.com
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