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Priame dane:
••

Informácia k uplatneniu nájomného do základu dane
Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu k uplatneniu nájomného do základu dane až
po zaplatení.
V súvislosti s vydanou informáciou by sme chceli uviesť, že spoločnosť Deloitte sa
s názorom FRSR nestotožňuje, najmä, čo sa týka odplaty za poskytnutie práva
na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva (licenčné poplatky).
Podľa nášho názoru existujú argumenty, na základe ktorých by licenčné poplatky nemali
byť posudzované ako forma nájmu podliehajúca podmienke zaplatenia. V prípade
záujmu o konzultáciu k danej problematike nás, prosím, kontaktujte.

••

Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu
dane
Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu k uplatneniu odplaty (provízie)
za sprostredkovanie do základu dane.

06

Nepriame dane:
••

Súdny dvor Európskej únie v oblasti DPH
•• C 607/14 Bookit Ltd. – Transakcie týkajúce sa platieb a prevodov – Oslobodenie
od DPH -Spracovanie platby debetnou alebo kreditnou kartou
Oslobodenie od DPH sa neuplatňuje na službu spracovania platby debetnou alebo
kreditnou kartou poskytovanú zdaniteľnou osobou (poskytovateľom tejto služby),
keď si jednotlivec kupuje prostredníctvom tohto poskytovateľa vstupenku
do kina, ktorú predáva v mene a na účet iného subjektu, a za ktorú táto osoba platí
debetnou alebo kreditnou kartou.
•• C 520/14 Gemeente Borsele (obec Borsele) proti Staatssecretaris van Financien
– Služba prepravy žiakov poskytovaná orgánom územnej samosprávy
Orgán územnej samosprávy, ktorý poskytuje služby prepravy žiakov za podmienok,
akými sú podmienky vo veci samej, nevykonáva ekonomickú činnosť v zmysle práva
EÚ, a preto ho nie je možné považovať za zdaniteľnú osobu.
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Právne:

••

Novela Stavebného zákona
Navrhovanou novelou sa plánuje zamedziť rozširovaniu výstavby „čiernych“ stavieb
na cudzom pozemku.

••

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

Nová publikácia spoločnosti Deloitte z oblasti IFRS – iGAAP 2016
V máji 2016 spoločnosť Deloitte zverejnila ďalšie vydanie publikácie „iGAAP 2016 –
A Guide to IFRS Reporting“ (iGAAP 2016 – sprievodca výkazníctvom podľa IFRS)
v anglickom jazyku. Táto publikácia obsahuje podrobný návod pre účtovné jednotky,
ktoré zostavujú svoje účtovné závierky alebo pripravujú reportingový balík v súlade
s IFRS.
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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

Uplatnenie nájomného
do základu dane
V máji 2016 vydalo Finančné riaditeľstvo SR
metodický pokyn, ktorý spresňuje spôsob akým, sa
má uplatňovať nájomné do základu dane.
Informácia uvádza, čo znamená pojem hmotný
a nehmotný majetok, pričom sa odvoláva
na ustanovenia Občianskeho zákonníka. Vzhľadom
na význam pojmu „nájomné“ podľa všeobecnej
úpravy v zmysle Občianskeho zákonníka, resp.
osobitných nájomných vzťahov upravených v iných
právnych predpisoch a s prihliadnutím na zámer
zrušenia znenia § 19 ods. 4 zákona o dani z príjmov
(ďalej len „ZDP“) v znení účinnom do 31. 12. 2014
sa § 17 ods. 19 písm. b) ZDP použije na výdavky
(náklady) na nájomné za prenájom akéhokoľvek
majetku, čiže nielen na nájomné za odpisovaný
a neodpisovaný hmotný a nehmotný majetok, ale aj
na nájomné za hmotný majetok s ocenením
do 1 700 EUR a nehmotný majetok s ocenením
do 2 400 EUR.
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Informácia zároveň spresňuje, čo sa považuje
za príjmy nerezidenta. Sú nimi (okrem iného)
tieto úhrady od rezidentov SR alebo od stálych
prevádzkarní nerezidentov, ak sú umiestnené
na území SR:
•

odplaty za poskytnutie práva na použitie
alebo za použitie predmetu priemyselného
vlastníctva, počítačových programov (softvérov),
návrhov alebo modelov, plánov, výrobnotechnických a iných hospodársky využiteľných
poznatkov (know-how),

•

odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo
za použitie autorského práva alebo práva
príbuzného autorskému právu,

•

nájomné alebo príjmy plynúce z iného využitia
hnuteľných vecí umiestnených na území SR.

Spoločným znakom týchto príjmov je podľa vydanej
informácie ich podstata, a to, že vlastník poskytuje
inej osobe právo na dočasné užívanie veci počas
dohodnutej doby za dohodnutú odplatu, čo je veľmi
blízke nájomnému v zmysle Občianskeho zákonníka.

Priame dane
Ďalej sa informácia týka výdavkov (nákladov)
súvisiacich s prenájmom nehnuteľnosti u nájomcu. Ak
s prenájmom nehnuteľnosti súvisia aj platby
za ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľnosti
a tieto platby sú u prenajímateľa považované
za zdaniteľné príjmy, u nájomcu budú tie isté
platby súčasťou základu dane až po zaplatení
podľa § 17 ods. 19 písm. b) ZDP. Rovnako sa budú
posudzovať aj platby za energie a ostatné služby
spotrebované nájomcom, ak ich platí nájomca priamo
dodávateľovi energií a služieb, pričom zmluvný vzťah
s dodávateľom energií a služieb má uzatvorený
prenajímateľ.
Ak sú platby v nájomnej zmluve dohodnuté
samostatne za nájom a za služby súvisiace
s prenájmom vrátane energií a nájomca ich platí
prenajímateľovi, na strane prenajímateľa sa všetky
tieto platby považujú za príjmy z prenájmu. Na strane
nájomcu sa všetky tieto výdavky (náklady) posudzujú
podľa § 17 ods. 19 písm. b) ZDP a sú súčasťou
základu dane až po zaplatení.
Na záver informácia rieši problematiku DPH
pri čiastočných úhradách. Zákon o dani z príjmov
neupravuje postup úpravy základu dane podľa
§ 17 ods. 19 písm. a) až f) v prípade čiastočnej úhrady
záväzku prislúchajúceho k nákladu, ktorý je daňovým
výdavkom až po zaplatení. Daňovník, platiteľ DPH, by
mal platbu v pomernej časti priradiť k úhrade DPH
a k úhrade nákladu, ktorý je daňovým výdavkom až
po zaplatení.

obchodu; tento limit sa nevzťahuje na banku
a pobočku zahraničnej banky, Exportno-importnú
banku SR, poisťovňu, pobočku poisťovne z iného
členského štátu a pobočku zahraničnej poisťovne,
zaisťovňu, pobočku zaisťovne z iného členského štátu
a pobočku zahraničnej zaisťovne, ostatné subjekty
podľa osobitného predpisu.

Sprostredkovaný obchod realizovaný počas
viacerých zdaňovacích období
Ak výsledkom činnosti sprostredkovateľa je zmluva
uzatvorená medzi záujemcom a treťou osobou
na dobu určitú (napr. na dva roky), resp.
na nešpecifikované obdobie (tzn. zmluva uzatvorená
na dobu neurčitú), v oboch prípadoch daňovník
(záujemca) posudzuje výšku zaplatenej provízie voči
celkovej hodnote sprostredkovaného obchodu, ktorý
môže byť realizovaný z týchto zmlúv, aj keď bude
realizovaný počas viacerých zdaňovacích období.
V tomto prípade je možné v príslušnom zdaňovacom
období uplatniť do daňových výdavkov iba 20 %
z hodnoty provízie týkajúcej sa sprostredkovaného
a realizovaného obchodu, ktorý sa vzťahuje
na príslušné zdaňovacie obdobie, a rovnako
v nasledujúcom zdaňovacom období uplatniť
zostávajúcu časť provízie, avšak opäť len
do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného
obchodu vzťahujúceho sa na toto obdobie.

Náklady spojené so sprostredkovaním

Uplatnenie odplaty (provízie)
za sprostredkovanie do základu
dane

Podľa ustanovenia § 647 ods. 1 Obchodného
zákonníka má sprostredkovateľ nárok na dojednanú
províziu, inak obvyklú za sprostredkovanie obdobných
zmlúv v čase uzavretia zmluvy o sprostredkovaní.

V máji 2016 vydalo Finančné riaditeľstvo SR tiež
informáciu k uplatneniu odplaty (provízie)
za sprostredkovanie do základu dane. Informácia
popisuje postup pri uplatnení odplaty (provízie)
za sprostredkovanie do základu dane v šiestich
špecifických prípadoch.

Podľa ustanovenia § 647 ods. 2 Obchodného
zákonníka nárok na úhradu nákladov spojených
so sprostredkovaním má sprostredkovateľ popri
provízii, len vtedy, keď to bolo výslovne dojednané,
a pri pochybnostiach len pri vzniku nároku
na províziu.

Podľa § 17 ods. 19 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení
(okrem iného) sú:

Z ustanovenia § 647 ods. 2 Obchodného zákonníka
tiež vyplýva, že úhrada nákladov spojených
so sprostredkovaním nie je súčasťou provízie, ale
nárok na ňu vzniká popri provízii, ak je to zmluvne
dohodnuté.

odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa
služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe
mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv najviac
do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného
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V súlade s vyššie uvedeným sa ustanovenie § 17 ods.
19 písm. d) ZDP vzťahuje na províziu dojednanú podľa
§ 647 ods. 1 Obchodného zákonníka, a to aj

Priame dane
v prípade, ak táto provízia zahrnuje aj náklady spojené
so sprostredkovaním. Ak je však v súlade
s ustanovením § 647 ods. 2 Obchodného zákonníka
osobitne dojednaný popri provízii aj nárok
na úhradu nákladov spojených so sprostredkovaním,
potom sa u prijímateľa služby na toto plnenie
nevzťahuje ustanovenie § 17 ods. 19 písm. d) ZDP.
Prijímateľ služby si uvedený náklad uplatní
za predpokladu splnenia podmienok vymedzených
v § 2 písm. i) ZDP do daňových výdavkov v súlade
s účtovníctvom nadväzne na § 17 ods. 1 ZDP a výšku
daňového výdavku nebude limitovať sumou 20 %
zo sprostredkovaného obchodu.

Provízia zahrnutá do vstupnej ceny hmotného
majetku
Podľa § 17 ods. 19 písm. d) ZDP provízie
za sprostredkovanie sú u prijímateľa služby súčasťou
základu dane len po zaplatení a najviac do výšky 20 %
z hodnoty sprostredkovaného obchodu.
Nakoľko v zákone o dani z príjmov nie je ustanovená
výnimka pre prípad, keď provízia za sprostredkovanie
vstupuje do obstarávacej ceny hmotného majetku
a do daňových výdavkov sa premietne postupne
prostredníctvom odpisov, aj v tomto prípade sa
uplatní ustanovenie § 17 ods. 19 písm. d) ZDP, tzn.
do obstarávacej ceny hmotného majetku
na účely daňových odpisov je možné zahrnúť len
zaplatenú províziu najviac do výšky 20 % z hodnoty
sprostredkovaného obchodu.

Zmluvy o sprostredkovaní uzatvorené
s maklérmi
Provízia za sprostredkovanie zaplatená realitnej
kancelárii, ktorá zabezpečuje služby spojené
so sprostredkovaním predaja a kúpy nehnuteľností,
bude u jej klienta, ktorý je daňovníkom dane
z príjmov, zahrnutá do daňových výdavkov najviac
v úhrnnej výške 20 % z hodnoty sprostredkovaného
obchodu, t. j. z ceny, za ktorú bola nehnuteľnosť
predaná.
Ak realitné kancelárie zabezpečujú služby spojené
so sprostredkovaním prostredníctvom maklérov,
províziu zaplatenú maklérom (za predpokladu,
že nejde o zamestnancov realitnej kancelárie)
dohodnutú vo výške stanoveného percenta
z provízie realitnej kancelárie, si môže realitná
kancelária zahrnúť do daňových výdavkov v plnej
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výške, pričom sa nepostupuje podľa § 17 ods. 19
písm. d) ZDP, nakoľko limitu podlieha len provízia
realitnej kancelárie, v mene ktorej maklér obchod
sprostredkoval. To znamená, že na províziu maklérov
sa nevzťahuje ustanovenie § 17 ods. 19 písm. d) ZDP,
pretože by išlo o províziu z provízie.

Sprostredkovanie pracovnej sily
Ustanovenie § 17 ods. 19 písm. d) ZDP, podľa ktorého
je odplata (provízia) za sprostredkovanie u prijímateľa
služby súčasťou základu dane najviac do výšky 20 %
z hodnoty sprostredkovaného obchodu, sa vzťahuje aj
na vyplatenú províziu za sprostredkovanie pracovnej
sily. Za hodnotu sprostredkovaného obchodu
sa považuje mzdový náklad sprostredkovaného
zamestnanca zaúčtovaný v príslušnom zdaňovacom
období na účte 521 – Mzdové náklady.

Poskytovateľ spotrebiteľského úveru
V § 17 ods. 19 písm. d) ZDP sa uvádzajú medzi
výnimkami, na ktoré sa nevzťahuje limit 20 %
z hodnoty sprostredkovaného obchodu, aj subjekty
podľa osobitného predpisu. Patria sem aj subjekty
uvedené v § 4 písm. b) a § 6 až 12 zákona č. 186/2009
Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 186/2009 Z. z.“). V súlade s § 4 písm. b)
zákona č. 186/2009 Z. z. sa finančnou inštitúciou
rozumie okrem iného aj osoba poskytujúca
spotrebiteľské úvery podľa zákona č. 129/2010
Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch
a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 129/2010
Z. z.“).

Valéria Morťaníková
vmortanikova@deloittece.com
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Súdny dvor Európskej únie
v oblasti DPH
C‑607/14 – Bookit Ltd. – Transakcie
týkajúce sa platieb a prevodov –
Oslobodenie od DPH – Spracovanie platby
debetnou a kreditnou kartou
Spoločnosť Bookit Ltd. (ďalej „Bookit“) patrí
do skupiny vlastnenej spoločnosťou Odeon Cinemas
Holding Limited (ďalej „Odeon“), ktorá vlastní
a prevádzkuje sieť kín vo Veľkej Británii. Obchodná
činnosť spoločnosti Bookit spočíva v spracovaní
platieb, ktoré zákazníci nakupujúci vstupenky
do kina realizujú prostredníctvom debetnej alebo
kreditnej karty.
V prípade, ak zákazníci nakupujú vstupenky
do kina cez telefón alebo na internete, sú povinní
okrem ceny vstupenky uhradiť aj poplatok
za služby spracovania platby debetnou alebo
kreditnou kartou poskytované spoločnosťou Bookit.
Spoločnosť Bookit vystupuje v uvedenom prípade
pri predaji vstupeniek ako zástupca spoločnosti
Odeon a poskytuje osobám kupujúcim vstupenky
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do kina služby spracovania platby kartou, ktoré
zahŕňajú získanie informácií týkajúcich sa platobnej
karty od zákazníka (meno a adresa držiteľa karty,
číslo karty a kryptogram uvedený na zadnej strane
karty), zaslanie týchto informácií prijímajúcej banke
(banka spracúvajúca platby, ktoré spoločnosť Bookit
prijala od zákazníkov kupujúcich si vstupenky do kín
Odeon), získanie autorizačného kódu
od prijímajúcej banky (autorizačný kód vydáva banka
držiteľa karty – vydávajúca banka – pričom tento kód
osvedčuje platnosť karty a disponibilitu finančných
prostriedkov) a preposlanie informácií týkajúcich
sa karty, vrátane autorizačného kódu, prijímajúcej
banke v rámci procesu vyrovnania.
Spoločnosť Bookit považovala poskytované služby
spracovania platby debetnou alebo kreditnou kartou
za služby oslobodené od DPH, keďže výsledkom
prenosu údajov týkajúcich sa platobných kariet
vrátane autorizačných kódov na prijímajúcu banku je
prevod finančných prostriedkov na účet spoločnosti
Bookit vedený v tejto banke.
Daňová a colná správa sa naopak domnievala, že
spoločnosť Bookit neuskutočňuje prevod finančných
prostriedkov zákazníkov spoločnosti Odeon, keďže
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tento prevod uskutočňuje prijímajúca banka spoločne
s vydávajúcimi bankami. Služby spoločnosti Bookit,
ktoré spočívajú v spracovaní platieb debetnou alebo
kreditnou kartou, by teda nemali byť považované
za služby oslobodené od DPH a mali by podliehať
bežnej sadzbe DPH.
Vnútroštátny súd sa v tejto súvislosti obrátil na SD
EÚ s otázkou, či sa oslobodenie od DPH uplatňuje
aj na služby, ktoré síce vedú k prevodu finančných
prostriedkov, ale ktoré nezahŕňajú úlohu spočívajúcu
vo vytvorení debetu, resp. kreditu na bankovom účte.
Rovnako sa vnútroštátny súd pýta, či nárok
na oslobodenie od DPH ovplyvňuje skutočnosť, akým
spôsobom poskytovateľ služieb získa autorizačné
kódy, t. j. či ich poskytovateľ služieb získa sám priamo
od vydávajúcej banky alebo ich získa prostredníctvom
svojej prijímajúcej banky.
V tejto súvislosti SD EÚ uviedol, že uvedené transakcie
oslobodené od DPH (transakcie týkajúce sa prevodov
platieb) sú definované v závislosti od povahy
poskytovaných služieb a nie v závislosti
od poskytovateľa či príjemcu služby. SD EÚ ďalej
uviedol, že v zmysle judikatúry SD EÚ predstavujú
uvedené transakcie, pri ktorých sa uplatňuje
oslobodenie od DPH, autonómne pojmy, ktorých
cieľom je vyhnúť sa rozdielnemu uplatňovaniu
systému DPH v jednotlivých členských štátoch EÚ
a rovnako zdôraznil, že výrazy použité na označenie
transakcií oslobodených od DPH je potrebné vykladať
reštriktívne, keďže tieto oslobodenia
od DPH predstavujú výnimky zo všeobecného
pravidla, podľa ktorého sa DPH vyberá z každej
transakcie predstavujúcej poskytnutie služieb
uskutočnené zdaniteľnou osobou za protihodnotu.
SD EÚ na základe predchádzajúcej judikatúry
konštatoval, že prevod je transakcia pozostávajúca
z vykonania príkazu na prevod určitej peňažnej sumy
z jedného bankového účtu na iný. Charakteristická je
preň predovšetkým skutočnosť, že vyvoláva zmenu
existujúcej právnej a finančnej situácie jednak medzi
osobou vydávajúcou príkaz a príjemcom a jednak
medzi nimi a ich príslušnou bankou, prípadne aj
medzi bankami. Nakoľko prevod je iba prostriedkom
prevedenia finančných prostriedkov, funkčné aspekty
sú rozhodujúce pre určenie, či transakcia predstavuje
prevod, ktorý je v zmysle práva EÚ oslobodený
od DPH. Za týmto účelom je predovšetkým potrebné
preskúmať rozsah zodpovednosti poskytovateľa
služieb a určiť, či je táto zodpovednosť obmedzená
iba na technické aspekty alebo sa vzťahuje aj
na plnenie osobitných a podstatných úloh.
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SD EÚ v tejto súvislosti uviedol, že získanie údajov
týkajúcich sa platobnej karty poskytovateľom služby
od kupujúceho, ich zaslanie týmto poskytovateľom
svojej prijímajúcej banke, prijatie autorizačného kódu
zaslaného vydávajúcou bankou týmto poskytovateľom
a ani preposlanie súboru na účely vyrovnania, ktorý
preberá najmä autorizačné kódy súvisiace
s uskutočneným predajom týmto poskytovateľom
svojej prijímajúcej banke v rámci dennej uzávierky,
nemožno samotne ani spoločne považovať
za okolnosti plniace osobitnú a podstatnú úlohu
transakcie týkajúcej sa platby alebo prevodu, ktoré
sú v zmysle práva EÚ oslobodené od DPH. Podľa
SD EÚ súbory na účely vyrovnania, ktoré predkladá
poskytovateľ služby svojej prijímajúcej banke, sú
vo svojej podstate žiadosťou o prijatie platby
v elektronickej podobe. Preposlanie takéhoto súboru
v rámci dennej uzávierky má teda za úlohu informovať
predmetný platobný systém o tom, že vopred
schválený predaj bol riadne uskutočnený,
a preto sa nemôže považovať za uskutočňovanie
platby, prevodu a ani za okolnosť vedúcu k splneniu
ich osobitných a podstatných úloh.
SD EÚ konštatoval, že poskytovateľ služby spracovania
platby debetnou alebo kreditnou kartou o akého ide
vo veci samej, sa nezúčastňuje osobitným
a podstatným spôsobom na zmenách existujúcej
právnej a finančnej situácie, ktoré sú výsledkom
prevodu vlastníctva finančných prostriedkov, ale
obmedzuje sa na využitie technických
a administratívnych prostriedkov, ktoré mu
umožňujú zhromaždiť informácie a oznámiť ich svojej
prijímajúcej banke, ako aj tým istým spôsobom prijať
informácie, vďaka ktorým je možné uskutočniť predaj
a prijať zodpovedajúce finančné prostriedky.
SD EÚ rozhodol, že oslobodenie od DPH v súvislosti
s transakciami týkajúcimi sa platieb a prevodov nie
je možné uplatniť na tzv. služby spracovania platby
debetnou alebo kreditnou kartou, o aké ide vo veci
samej, t. j. na služby poskytované zdaniteľnou osobou
v prípade, ak jednotlivec nakupuje prostredníctvom
tohto poskytovateľa služby vstupenky do kina, ktoré
poskytovateľ služby predáva v mene a na účet iného
subjektu, a za ktoré tento jednotlivec platí debetnou
alebo kreditnou kartou.
K rovnakému záveru dospel SD EÚ aj v prípade
C-130/15 - National Exhibition Centre Limited,
v rámci ktorého zdaniteľná osoba (poskytovateľ
služby) poskytovala jednotlivcom služby spracovania
platby debetnou alebo kreditnou kartou pri predaji
vstupeniek na koncert alebo iné predstavenie, ktoré
poskytovateľ služby predával v mene a na účet inej
osoby.

Nepriame dane
C‑520/14 – Gemeente Borsele
(obec Borsele) proti Staatssecretaris
van Financien – Služba prepravy
žiakov poskytovaná orgánom územnej
samosprávy
Obec Borsele zabezpečuje na účely školskej
dochádzky prepravu vybraných žiakov medzi
bydliskom žiaka a základnou školou, ktorú žiak
navštevuje. Na tento účel využíva obec Borsele služby
dopravných spoločností, pričom časť nákladov
na prepravu je financovaná formou príspevkov
od rodičov žiakov využívajúcich túto prepravu
a zvyšnú časť obec Borsele financuje prostredníctvom
verejných zdrojov.
Obec Borsele sa domnievala, že z titulu poskytovania
služieb prepravy žiakov je považovaná za zdaniteľnú
osobu na účely DPH, čo jej umožňuje uplatniť si
nárok na odpočítanie DPH zo služieb prepravy
žiakov, ktoré jej poskytovali dopravné spoločnosti.
Príslušné daňové orgány však namietali, že obec
Borsele neposkytuje plnenia za protihodnotu, a teda
nevykonáva ekonomickú činnosť.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či orgán územnej
samosprávy, ktorý poskytuje služby prepravy žiakov
za podmienok ako sú podmienky vo veci samej, koná
ako zdaniteľná osoba.
SD EÚ na úvod pripomenul, že v zmysle práva EÚ je
zdaniteľnou osobou každá osoba, ktorá nezávisle
na akomkoľvek mieste vykonáva ekonomickú
činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto
činnosti. Ekonomickou činnosťou sa pritom rozumie
akákoľvek činnosť výrobcov, obchodníkov alebo osôb
poskytujúcich služby vrátane ťažobných
a poľnohospodárskych činností a činností
vykonávaných ako slobodné povolanie.

SD EÚ uviedol, že v zmysle ustálenej judikatúry SD
EÚ sa poskytnutie služieb vykonáva za protihodnotu,
a teda je predmetom DPH v tom prípade, ak medzi
poskytovateľom a príjemcom existuje právny vzťah,
v rámci ktorého dôjde k vzájomnej výmene plnení,
pričom odmena prijatá poskytovateľom predstavuje
skutočnú protihodnotu za službu poskytnutú
príjemcovi.
SD EÚ ďalej uviedol, že príspevky na prepravu žiakov
nie sú povinní platiť všetci rodičia a v skutočnosti ich
platí iba tretina rodičov žiakov využívajúcich prepravu,
pričom výška týchto príspevkov
od rodičov pokrýva iba 3 % z celkovej sumy nákladov
vynaložených na prepravu žiakov a zvyšná časť je
financovaná z verejných zdrojov. Tento rozdiel medzi
celkovými nákladmi na prevádzku a sumou získanou
za poskytovanie služieb prepravy žiakov môže
indikovať, že suma platená niektorými rodičmi žiakov
predstavuje skôr príspevok rodičov ako odmenu
za poskytnuté služby prepravy žiakov.
V nadväznosti na vyššie uvedené je SD EÚ toho
názoru, že neexistuje priama súvislosť medzi
zaplatenou sumou a poskytnutými službami a vzťah
medzi službami prepravy žiakov poskytovanou obcou
Borsele a príspevkom, ktorý majú zaplatiť rodičia,
nemá požadovanú priamu povahu na to, aby sa
mohol uvedený príspevok považovať za protihodnotu
predstavujúcu odmenu za túto službu a aby sa mohla
uvedená služba považovať za ekonomickú činnosť
v zmysle práva EÚ.
SD EÚ rozhodol, že orgán územnej samosprávy, ktorý
poskytuje služby prepravy žiakov za podmienok,
akými sú podmienky vo veci samej, nevykonáva
ekonomickú činnosť v zmysle práva EÚ, a preto ho nie
je možné považovať za zdaniteľnú osobu.

Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@deloittece.com
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Právne

Novela Stavebného zákona
Do parlamentu bol predložený návrh novely zákona
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(Stavebný zákon), ktorým sa navrhuje zaviesť
povinnosť odstrániť stavby postavené
bez stavebného povolenia na cudzom pozemku.
V tejto súvislosti by mal mať stavebný úrad
oprávnenie nariadiť vlastníkovi stavby postavenej
bez stavebného povolenia, resp. bez písomného
oznámenia pri stavbách, ktoré treba ohlásiť,
odstránenie takejto stavby v prípade, že bola
postavená na cudzom pozemku bez písomného
súhlasu jeho vlastníka (ďalej ako „čierna stavba“).
Navrhnúť odstránenie takejto čiernej stavby bude
môcť v zmysle navrhovanej novely aj vlastník
pozemku, na ktorom je čierna stavba postavená,
alebo obec so súhlasom dotknutého vlastníka.
Podľa navrhovanej novely bude mať povinnosť
odstrániť čiernu stavbu vlastník čiernej stavby,
ktorý je stavebníkom, alebo nájomca čiernej
stavby, ak ide o stavebnú úpravu, nadstavbu
alebo udržiavacie práce. V prípade, že tieto osoby
nebude možné zistiť, bude mať povinnosť odstrániť
čiernu stavbu obec.
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Ak čierna stavba nebude odstránená do 10 dní
odo dňa vykonateľnosti rozhodnutia o odstránení
stavby, čiernu stavbu bude môcť odstrániť
stavebný úrad na náklady osoby, ktorá mala
povinnosť túto čiernu stavbu odstrániť.
Navrhovaná účinnosť novely je 1. novembra 2016.

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/
about-deloitte/articles/dbriefs-legal.html

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloittece.com

Účtovníctvo

Nová publikácia spoločnosti
Deloitte z oblasti IFRS –
iGAAP 2016

Publikácia približuje, ako riešiť zložité praktické
otázky a prináša názorné príklady aplikácie IFRS
v praxi.

Spoločnosť Deloitte už každoročne vydáva
publikáciu s názvom „iGAAP 2016 – A Guide to IFRS
Reporting“ (iGAAP 2016 – sprievodca výkazníctvom
podľa IFRS). V máji 2016 bolo zverejnené jej nové
vydanie.

Nové vydanie publikácie iGAAP obsahuje tieto
nové materiály:

Táto publikácia je určená hlavne účtovným
jednotkám, ktoré zostavujú svoju individuálnu
alebo konsolidovanú účtovnú závierku v súlade
s IFRS alebo pripravujú reportingový balík
pre materskú spoločnosť podľa IFRS.
Je to návod na aplikáciu IFRS v praxi. V tejto
publikácii sa uvádzajú odpovede na viaceré
otázky vrátane analýzy kľúčových informácií,
ktoré majú účtovné jednotky vziať do úvahy, jasné
a jednoznačné vysvetlenia požiadaviek IFRS.
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•

aktualizované pokyny k aplikácii štandardu
IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi a

•

nové požiadavky štandardu IFRS 9 Finančné
nástroje, ktorý je účinný od 1. januára 2018.

Publikácia je dostupná v tlačenej verzii, ako
elektronická kniha alebo online. Možné je zakúpiť si
celý balíček alebo jednotlivé diely.
Diel A: Sprievodca výkazníctvom podľa IFRS
Tento diel sa skladá z dvoch častí a obsahuje
všetky štandardy IFRS okrem tých, ktoré sa venujú
finančným nástrojom.

Účtovníctvo
Diel B: Finančné nástroje – IFRS 9 a súvisiace
štandardy

Diel D: Zverejňovanie informácií podľa IFRS
v praxi

Tento diel obsahuje pokyny k použitiu všetkých
štandardov IFRS, ktoré sa venujú finančným
nástrojom, a je určený účtovným jednotkám, ktoré
prijali alebo sa chystajú prijať IFRS 9 Finančné
nástroje.

Tento nový diel, ktorý vychádza zo skúseností
s vykazovaním podľa IFRS z celého sveta, zahŕňa veľa
rôznych oblastí štandardov a poskytuje praktické
príklady správneho zverejňovania informácií. Je
k dispozícii iba ako elektronická kniha.

Diel C: Finančné nástroje – IAS 39 a súvisiace
štandardy
Tento diel obsahuje pokyny k použitiu všetkých
štandardov IFRS, ktoré sa venujú finančným
nástrojom, a je určený účtovným jednotkám, ktoré
zatiaľ neprijali IFRS 9.

11

Ďalšie informácie o týchto publikáciách spoločnosti
Deloitte nájdete na našej stránke iGAAP2016
a podrobnosti o objednávkach nájdete tu.

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloittece.com

Iné

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
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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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Zdaňovanie fyzických osôb

Korean Desk

Ľubica Dumitrescu
ldumitrescu@deloitteCE.com

Kyu-Mann Huh
kmhuh@deloitteCE.com

DPH a clá

Právne oddelenie

Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloitteCE.com

Transferové oceňovanie
Michal Antala
mantala@deloitteCE.com
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