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Priame dane:
••

Schválenie novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZDP“)
Dňa 23. novembra 2016 schválila NR SR novelu ZDP.

••

Nové tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
Ministerstvo financií SR zverejnilo vzor tlačiva k dani z príjmov právnických osôb a poučenie
k vypĺňaniu daňového priznania s lehotou na podanie po 31. decembri 2016.

••

Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Českej republiky ohľadom uznateľnosti
nákladov na projekty výskumu a vývoja
Najvyšší správny súd Českej republiky (ďalej len „NSS“) zrušil rozsudok krajského súdu a súčasne
zrušil rozhodnutie správneho orgánu, ktoré spochybnili projekty daňového subjektu ako činnosti
výskumu a vývoja. NSS konštatuje, že predmetné projekty je potrebné hodnotiť z technického
hľadiska, pričom správca dane nedisponuje nevyhnutnou odbornosťou. Vzhľadom na uvedené
skutočnosti považuje prvú kasačnú sťažnosť za dôvodnú.

••

Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Českej republiky o aplikácii zmluvy
o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s posúdením existencie nákladov a ich
daňovej účinnosti
NSS ČR vo svojom rozsudku rozhodol, že pri určovaní daňovej povinnosti stálej prevádzkarne je
nevyhnutné sa prvotne zaoberať otázkou, či sporné náklady predstavujú náklady na dosiahnutie,
zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov a až následne aplikovať príslušný článok zmluvy
o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „ZZDZ“) upravujúci zisky stálych prevádzkarní
a ustanovenie českého zákona o dani z príjmov upravujúce cenu obvyklú medzi nezávislými
subjektmi.

••

Metodický pokyn k uplatňovaniu nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo metodické usmernenie k problematike
uplatňovania nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 ZDP.

••

Oznámenia Ministerstva financií SR, ktorými sa určujú vzory tlačív podľa zákona o dani
z príjmov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti
Ministerstvo financií SR vydalo oznámenie č. MF/016561/2016-721, ktorým sa určujú vzory tlačív
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („ZDP“) v súvislosti
s príjmami zo závislej činnosti.
Ministerstvo financií SR ďalej vydalo oznámenie č. MF/016563/2016-721, ktorým uverejnilo vzory
odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP.
Vzory tlačív, ktoré tvoria prílohu tohto oznámenia sú uverejnené aj na webovom sídle www.finance.gov.sk.
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Priame dane:
••

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/15394/2016-721, ktorým sa
mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16772/2015-721,
ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
Ministerstvo financií SR ustanovilo vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby,
ktoré sa použijú pri podávaní daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2016. Vzory tlačív
daňových priznaní fyzickej osoby typ A a typ B tvoria prílohu opatrenia.

••

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020689/2016-721 o vydaní
poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov a Oznámenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. MF/020691/2016-721 o vydaní vzorov potvrdení o podaní
daňového priznania k dani z príjmov
Ministerstvo financií SR na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňových priznaní podľa
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vydalo poučenia
k daňovému priznaniu fyzickej osoby typ A a k daňovému priznaniu fyzickej osoby typ B, ktoré sú
súčasťou tohto oznámenia.
Ministerstvo financií SR na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní § 13 ods. 4 zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
odporúča daňovníkom pri podávaní daňového priznania použiť vzor tlačiva potvrdenia o podaní
daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, ktoré sú súčasťou oznámenia.

••

Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie v oblasti dane z príjmov fyzickej osoby
C-548/15
Dňa 10. novembra 2016 bol vydaný rozsudok Súdneho dvora C-548/15 súvisiaci s konaním
holandského daňovníka p. J. J. de Lange, predmetom ktorého je posúdenie výkladu zásady zákazu
diskriminácie na základe veku, ako aj výkladu článku 3 ods. 1 a článku 6 ods. 1 smernice Rady
200/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie
v zamestnaní a povolaní.

••

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré ďalšie zákony.
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Nepriame dane:
••

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty
V zbierke zákonov SR boli zverejnené zákony č. 297/2016 a č. 298/2016, ktorými sa mení a dopĺňa
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnotu v z. n. p. („zákon o DPH“). Zmeny v zákone o DPH
nadobudnú účinnosť od 1. januára 2017 okrem ustanovení týkajúcich sa dovozu tovaru, ktoré
nadobúdajú účinnosť od 31. decembra 2016.

••

Nový vzor a poučenie ku kontrolnému výkazu DPH
V nadväznosti na schválenú novelu zákona o DPH vydalo Ministerstvo financií SR nový vzor
kontrolného výkazu DPH spolu s aktualizovaným poučením na jeho vyplnenie. Nový vzor
kontrolného výkazu k DPH sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie január 2017, resp.
za 1. štvrťrok 2017.
C 24/15 Josef Plöckl proti Finanzamt Schrobenhausen – Právo na oslobodenie od DPH
pri premiestnení tovaru zdaniteľnej osoby v rámci EÚ v prípade nedodržania povinnosti
predložiť IČ DPH členského štátu určenia

2

Členské štáty nemôžu zamietnuť oslobodenie od DPH pri premiestnení tovaru zdaniteľnej
osoby v rámci EÚ z dôvodu, že táto zdaniteľná osoba neoznámila IČ DPH pridelené členským
štátom určenia, ak neexistuje žiadna konkrétna indícia, že by išlo o daňový podvod, tovar bol
prepravený do iného členského štátu EÚ a ostatné podmienky na oslobodenie od DPH sú
rovnako splnené.
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Nepriame dane:
C 432/15 Pavlína Baštová proti Odvolací finanční ředitelství ČR – Poskytnutie koňa
zdaniteľnou osobou usporiadateľovi dostihových závodov – Poskytnutie služieb
za protihodnotu a právo na odpočítanie DPH z nákladov súvisiacich s prípravou koní
na dostihy
Poskytnutie koňa jeho majiteľom usporiadateľovi dostihov na účely účasti tohto koňa
na dostihoch nie je poskytnutím služby za protihodnotu za predpokladu, že za toto poskytnutie
sa nevypláca odmena za účasť alebo iná priama odmena a cenu za umiestnenie, ktorá môže byť
stanovená aj vopred, získavajú iba majitelia tých koní, ktorí sa umiestnili v dostihoch
na ocenenom mieste.
Zdaniteľná osoba, ktorá chová a trénuje svoje vlastné kone, ako aj cudzie kone, má právo
na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe v rámci transakcií súvisiacich s prípravou a účasťou
koní patriacich tejto zdaniteľnej osobe na dostihoch z dôvodu, že náklady súvisiace s týmito
transakciami sú súčasťou všeobecných nákladov súvisiacich s jej ekonomickou činnosťou.
Komplexné poskytnutie služieb, ktoré zahŕňa viaceré zložky, ako je tréning koní, používanie
športových zariadení, ustajnenie koní, kŕmenie a ďalšiu starostlivosť o kone, nemôže podliehať
zníženej sadzbe DPH v prípade, ak tréning koní a používanie športových zariadení tvoria dve
rovnocenné zložky tohto komplexného plnenia, alebo v prípade, ak tréning koní tvorí hlavnú
zložku komplexného plnenia, čo však prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.
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Právne:
••

Novela zákona o e-Governmente
Novela posúva termín povinnej aktivácie elektronickej schránky najneskôr do 30. júna 2017.

••

Novela zákona o cenných papieroch
Novela zosúlaďuje znenie zákona o cenných papierov s právnymi aktmi Európskej únie a odstraňujú
sa nedostatky z aplikačnej praxe.

••

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

Schvaľovanie IFRS v Európskej únii
Dňa 22. novembra 2016 Európska únia prijala nový štandard IFRS 9 Finančné nástroje. Ide o nový
štandard, ktorý komplexne rieši klasifikáciu, oceňovanie a zníženie hodnoty finančných nástrojov
a účtovanie zabezpečenia.

••

Dátum účinnosti pripravovaného štandardu IFRS 17
Rada pre Medzinárodné účtovné štandardy (IASB) odsúhlasila dátum účinnosti pripravovaného
štandardu IFRS 17 Poistné zmluvy na 1. január 2021.
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Iné:
••

Zmeny v transferovom oceňovaní
V Národnej rade Slovenskej republiky bol schválený návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý
prináša zmeny v oblasti transferového oceňovania týkajúce sa definícií základných pojmov,
poplatkov za odsúhlasenie použitia metódy ocenenia a sankcií.

••

Zmena sadzieb stravného
S účinnosťou od 1. decembra 2016 sa menia sadzby stravného poskytovaného na tuzemskej
pracovnej ceste, výška stravných lístkov, výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie
zamestnancov a výška stravného pre samostatne zárobkovo činné osoby.

••

Novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré ďalšie zákony.

••

Novela zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
Vláda SR dňa 23. 11. 2016 schválila novelu zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode
z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

••

Novela zákona o poisťovníctve
Vláda SR dňa 22. 11. 2016 schválila novelu zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony.

••

Novela zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií
V Zbierke zákonov bola dňa 20. 10. 2016 zverejnená novela zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom
odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

••

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

Schválenie novely zákona o dani
z príjmov
Medzi najvýznamnejšie zmeny, ktoré novela zákona
od roku 2017 zavádza, patrí zdaňovanie dividend
u fyzických osôb a zníženie sadzby dane z príjmov
právnických osôb na 21 %. Medzi daňové výdavky sa
zaraďujú aj výdavky vynaložené daňovníkom formou
darov poskytnutých za účelom materiálnej humanitárnej
pomoci do zahraničia na základe darovacej zmluvy
uzatvorenej s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Okruh daňovo neuznaných výdavkov definovaných v §21
ZDP bol rozšírený o výdavky na technické zhodnotenie,
prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci
a nehnuteľnosti využívanej na základe zmluvy o výpožičke
okrem výdavkov na energie vynaložených užívateľom
v súvislosti s užívaním takejto hnuteľnej veci alebo
nehnuteľnosti.

Nové tlačivo daňového priznania
k dani z príjmov právnických osôb
Ministerstvo financií SR zverejnilo vzor tlačiva k dani
z príjmov právnických osôb a poučenie k vypĺňaniu
daňového priznania s lehotou na podanie po 31. decembri
2016. Uverejnený vzor tlačiva a poučenie k vyplneniu sú
v porovnaní s aktuálne platnou verziou bez zmien.

5

Rozhodnutie Najvyššieho správneho
súdu Českej republiky ohľadom
uznateľnosti nákladov na projekty
výskumu a vývoja
Rozhodnutie NSS ČR 1 Afs 174/2016 - 38
Správca dane dodatočne vyrubil daňovému subjektu
daň z príjmov právnických osôb a penále z dôvodu
neoprávneného odpočtu nákladov na realizáciu projektov
výskumu a vývoja. Správca dane konštatuje, že činnosti nie
je možné považovať za projekty výskumu a vývoja, nakoľko
ide maximálne o technické zdokonalenie už existujúceho
výrobku použitím vhodnejšieho materiálu
a nie je tu prítomný výrazný prvok novosti. Daňový subjekt
argumentoval, že v rámci projektu sa musel vysporiadať
s prvkom technickej neistoty spočívajúcej v tom, či bude
možné dosiahnuť zvýšenú životnosť ohybov, pričom
skutočnosť, že sa tak stalo, je bezpochyby oceniteľným
prvkom novosti, nakoľko do tej doby na trhu podobný
produkt nebol. Konštatovanie správcu dane, že ide výlučne
o zámenu materiálu, vyplývalo podľa daňového subjektu
z neznalosti v oblasti výroby obalov. Nakoľko správca dane
nedisponuje nevyhnutnou odbornosťou, NSS ČR rozhodol,
že je potrebné vypracovanie znaleckého posudku, ktorý
umožní správnemu orgánu komplexne zistiť a posúdiť
všetky skutkové okolnosti spočívajúce v charaktere projektu
a následne rozhodnúť, či daňový subjekt uplatnil odpočet
nákladov na výskum a vývoj oprávnene.

Priame dane
Rozhodnutie Najvyššieho správneho
súdu Českej republiky o aplikácii
zmluvy o zamedzení dvojitého
zdanenia v súvislosti
s posúdením existencie nákladov
a ich daňovej účinnosti

Za zdaňovacie obdobie roku 2016
•

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
za zdaňovacie obdobie (rok) – nové tlačivo

•

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov
zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým
zamestnancom bez ohľadu na to, či ide
o peňažné alebo nepeňažné plnenie
za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených
preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii
a o daňovom bonuse (ďalej len „hlásenie“) – vzor
tlačiva bol uverejnený oznámením Ministerstva
financií SR č. MF/021619/2014-721 dňa 19. 9.
2014 na zdaňovacie obdobie roku 2014 a má sa
použiť aj pre rok 2016.

Rozhodnutie NSS ČR 10 Afs 147/2016 - 45
Organizačnej zložke bola dorubená daň z príjmov
právnických osôb a penále z dôvodu neuznania nákladov
na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných
príjmov uplatnených na základe faktúry za technickú
prípravu na zákazkách, ktorú fakturoval slovenský
zriaďovateľ svojej českej organizačnej zložke. Krajský súd
rozhodnutie správcu dane zrušil z dôvodu nesprávnej
aplikácie čl. 7 ZZDZ, ktorá definuje zdaňovanie ziskov
stálej prevádzkarne. Správca dane následne podal
kasačnú sťažnosť, pretože podľa neho sa Krajský súd
nedostatočne zaoberal splnením podmienky pre
všeobecný test daňovej uznateľnosti nákladov. NSS
sa stotožňuje s názorom správcu dane a konštatuje,
že je najskôr nutné posúdiť existenciu nákladov a ich
daňovú uznateľnosť a až následne, pri splnení uvedených
podmienok, sa môže ť aplikovať článok 7 ZZDZ
a upravovaný základ dane.

Metodický pokyn k uplatňovaniu
nezdaniteľných častí základu dane
podľa § 11 zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
metodický pokyn k problematike uplatňovania
nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 ZDP. Podľa
metodického pokynu ostáva suma nezdaniteľnej časti
pre rok 2016 nezmenená vzhľadom na nezmenenú sumu
životného minima.

Na zdaňovacie obdobie roku 2017
•

Vzory tlačív, ktoré tvoria prílohu tohto oznámenia, sú
uverejnené aj na webovom sídle www.finance.gov.sk.
2.

OZNÁMENIE Č. MF/016563/2016-721
(„OZNÁMENIE“), KTORÝM SA URČUJE VZOR
TLAČIVA, KTORÉ ODPORÚČA POUŽÍVAŤ
DAŇOVNÍKOM V SÚVISLOSTI S POUKÁZANÍM
SUMY ZAPLATENEJ DANE DO VÝŠKY 2 %, RESP.
3 % ZO ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ
OSOBY.
Za zdaňovacie obdobie roku 2016
•

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej
dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie
obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov
na daň z príjmov zo závislej činnosti – vzor
tlačiva bol uverejnený oznámením Ministerstva
financií SR č. MF/021447/2015-721 dňa 12. 10.
2015 na zdaňovacie obdobie roku 2015 a má sa
použiť aj pre rok 2016.

•

V prípade, že sa daňovník rozhodne použiť
vlastné tlačivo, Ministerstvo financií SR ďalej
odporúča uviesť údaje uvedené vo vzore tlačiva,
ktoré je prílohou tohto oznámenia uverejnené
aj na webovom sidle www.finance.gov.sk.

Oznámenia Ministerstva financií SR,
ktorými sa určujú vzory tlačív podľa
zákona o dani z príjmov v súvislosti
s príjmami zo závislej činnosti
S cieľom zabezpečiť jednotný postup pri používaní tlačív
v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti ustanovilo
Ministerstvo financií SR:
1.
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OZNÁMENIE Č. MF/016561/2016-721
(„OZNÁMENIE“), KTORÝM URČUJE VZORY TLAČÍV:

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré
zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej
len „zamestnávateľ“) zamestnancom vyplatil, o
zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za
uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“)
– vzor tlačiva bol uverejnený oznámením
Ministerstva financií SR č. MF/021444/2015-721
dňa 12. 10. 2015 na zdaňovacie obdobie roku
2016 a má sa použiť aj pre rok 2017.

Priame dane
Opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky
č. MF/15394/2016-721, ktorým
sa mení a dopĺňa opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. MF/16772/2015-721,
ktorým sa ustanovujú vzory tlačív
daňových priznaní k dani z príjmov
Ministerstvo financií SR ustanovilo vzory tlačív daňových
priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B,
ktoré sa použijú pri podávaní daňových priznaní k dani
z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roka
2016. Vzory tlačív daňových priznaní fyzickej osoby typ A
a typ B tvoria prílohu opatrenia.
Zmeny v tlačivách daňových priznaní k dani
z príjmov fyzických osôb za rok 2016:
1.

tlačivo typ A – v tlačive daňového priznania typu A
nedošlo oproti zdaňovaciemu obdobiu 2015
k zásadnejším zmenám

2.

tlačivo typ B – v tlačive daňového priznania typ B
nastali zmeny v súvislosti so zmenou ustanovenia
§ 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov, na základe čoho sa
bude počítať osobitný základ dane z kapitálového
majetku a daň z tohto základu dane sa bude
počítať so sadzbou 19 %.

Oznámenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky
č. MF/020689/2016-721 o vydaní
poučení na vyplnenie daňových
priznaní k dani z príjmov
a Oznámenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky
č. MF/020691/2016-721 o vydaní
vzorov potvrdení o podaní
daňového priznania k dani
z príjmov
Ministerstvo financií SR na zabezpečenie jednotného
postupu pri vypĺňaní daňových priznaní podľa zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov vydalo poučenia k:
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1.

daňovému priznaniu k dani z príjmov fyzickej osoby
typ A,

2.

daňovému priznaniu k dani z príjmov fyzickej osoby
typ B,

3.

daňovému priznaniu k dani z príjmov právnickej
osoby platnému pri podávaní daňového priznania u
daňovníka, ktorému posledný deň lehoty na podanie
daňového priznania uplynul po 31. 12. 2016.

Poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam sú
súčasťou tohto oznámenia.
Ministerstvo financií SR na zabezpečenie jednotného
postupu pri uplatňovaní § 13 ods. 4 zákona č. 563/2009
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov odporúča daňovníkom
pri podávaní daňového priznania použiť vzor tlačiva
potvrdenia o podaní daňového priznania k dani
z príjmov fyzickej osoby typ A, k dani z príjmov fyzickej
osoby typ B a k dani z príjmov právnickej osoby, ktoré sú
súčasťou oznámenia.

Rozhodnutie Súdneho dvora
Európskej únie v oblasti dane
z príjmov fyzickej osoby
C-548/15 – J. J. de Lange – posúdenie výkladu zásady
zákazu diskriminácie na základe veku, ako aj výkladu
článku 3 ods. 1 a článku 6 ods. 1 smernice Rady
200/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje
všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie
v zamestnaní a povolaní
V priebehu roka 2008, keď mal J. J. de Lange 32
rokov, začal s výcvikom dopravného pilota. Vo svojom
daňovom priznaní pre daň z príjmov a príspevky
na sociálne zabezpečenie za rok 2009 uviedol ako
osobnú odpočítateľnú položku sumu 44 057 EUR
zodpovedajúcu nákladom na tento výcvik.
Na základe holandského daňového práva sa náklady
na štúdium považujú za daňový odpočet, ak celková
suma presiahne 500 EUR, mimo štandardnej dĺžky
štúdia však len do celkovej sumy 15 000 EUR.
Za štandardnú dĺžku štúdia sa považuje daňovníkom
špecifikované obdobie najviac 16 kalendárnych
štvrťrokov, v ktorom daňovník po dosiahnutí 18. roku
života, ale pred dosiahnutím 30. roku života, venuje
čas určený na prácu z väčšej časti príprave
na povolanie s takou mierou záťaže, že popri príprave
na povolanie nie je možný pracovný pomer na plný
úväzok.
Na základe vyššie uvedeného holandská daňová správa
p. J. J. Lange priznala paušálny odpočet iba do výšky 15
000 EUR. Vzhľadom na to, že žaloba, ktorú podal J. J. de
Lange proti tomuto rozhodnutiu, bola zamietnutá
v prvom stupni aj v odvolacom konaní, p. J. J. Lange
podal dovolanie na vnútroštátny súd.

Priame dane
Najvyšší súd Holandska Hoge Raad der Nederlanden
rozhodol prerušiť konanie a položil Súdnemu dvoru
tieto prejudiciálne otázky:
•

Má sa článok 3 smernice Rady 2000/78 z 27.
novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný
rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní
a povolaní vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje
na daňovú úľavu v zmysle daňových predpisov,
na základe ktorej náklady na štúdium môžu byť
za určitých podmienok odpočítané od zdaniteľných
príjmov?

že daňové zaobchádzanie s nákladmi na odbornú
prípravu vynaloženými osobou je rozdielne
v závislosti od jej veku, sa vzťahuje vecná
pôsobnosť tejto smernice v rozsahu, v akom má
za cieľ podporiť prístup mladých pracovníkov
k vzdelávaniu.
•

V prípade zápornej odpovede na prvú
prejudiciálnu otázku:
•

Má sa zákaz diskriminácie na základe veku ako
všeobecná zásada práva Únie uplatňovať aj
na daňovú úľavu, na základe ktorej náklady na
štúdium môžu byť uplatnené pre daňový odpočet
len za určitých podmienok, aj keď takáto daňová
úľava nespadá do vecnej pôsobnosti smernice
2000/78 a tento režim nevykonáva právo Únie?

V prípade kladnej odpovede na prvú alebo druhú
prejudiciálnu otázku:
•

Je možné odôvodniť rozdielne zaobchádzanie,
nezlučiteľné so zásadou zákazu diskriminácie
na základe veku ako všeobecnou zásadou práva
Únie, podmienkami stanovenými v článku 6
smernice 2000/78?

•

Ak nie, aké kritériá platia na uplatňovanie
tejto zásady alebo odôvodnenie rozdielneho
zaobchádzania podľa veku?

•

Má sa článok 6 smernice 2000/78 a/alebo zásada
zákazu diskriminácie na základe veku vykladať
v tom zmysle, že rozdielne zaobchádzanie
na základe veku je odôvodnené, ak dôvod
pre takéto rozdielne zaobchádzanie sa týka len
časti prípadov, na ktoré sa vzťahuje uvedené
rozdielne zaobchádzanie?

•

Je možné rozdielne zaobchádzanie na základe
veku odôvodniť stanoviskom zákonodarcu, že
od určitého veku nie je potrebné poskytovať
daňovú úľavu, pretože nárokujúca si osoba je
„sama (finančne) zodpovedná“ za dosiahnutie cieľa
sledovaného touto úľavou?

Novela zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov
Dňa 23. novembra 2016 Národná rada Slovenskej
republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene
a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Najdôležitejšie zmeny v oblasti zdaňovania fyzických
osôb, ktoré novela zákona prinesie k 1. januáru 2017,
sú:
1. Zdaňovanie podielov na zisku tzv. dividend
Predmetom dane je aj:
•

podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku
obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného
na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich
základnom imaní, alebo členom štatutárneho
orgánu alebo členom dozorného orgánu tejto
obchodnej spoločnosti alebo družstva, podiel
na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti
alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na výsledku
podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi,

•

podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému
spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podiel
na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti

Súdny dvor v predmetnom spore rozhodol takto:
•
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Článok 3 ods. 1 písm. b) smernice 2000/78/ES,
ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké
zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa má
vykladať v tom zmysle, že na režim zdanenia, akým
je režim dotknutý vo veci samej, ktorý stanovuje,

Článok 6 ods. 1 smernice 2000/78 sa má vykladať
v tom zmysle, že nebráni režimu zdanenia, akým
je režim v dotknutej veci, ktorý umožňuje osobám,
ktoré nedosiahli vek 30 rokov, odpočítať v celom
rozsahu za určitých podmienok náklady
na odbornú prípravu od ich zdaniteľných príjmov,
zatiaľ čo toto právo na odpočet je obmedzené
pre osoby, ktoré dosiahli tento vek, pokiaľ je
jednak tento režim objektívne a primerane
odôvodnený legitímnym cieľom týkajúcim sa politiky
zamestnanosti a trhu práce a jednak prostriedky
na dosiahnutie tohto cieľa sú primerané
a nevyhnutné. Vnútroštátnemu súdu však prináleží
overiť, či ide o tento prípad v konaní vo veci samej.

Priame dane
a komplementára komanditnej spoločnosti
a podiel spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti
a komplementára komanditnej spoločnosti
na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti
a vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka
vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku
účasti komplementára v komanditnej spoločnosti,
Takéto dividendy sú predmetom osobitného
základu dane. Sadzba dane je 7 % a pre daňovníka
nezmluvného štátu je sadzba 35 %.
Pokiaľ sú dividendy vyplácané slovenskou spoločnosťou,
uplatní sa zrážková daň vo výške 7 % (alebo sadzbou
podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia), resp.
zrážková daň vo výške 35 %, ak budú vyplácané
daňovníkovi z nezmluvného štátu.
Dividendy vyplácané zahraničnou spoločnosťou sa
zdaňujú prostredníctvom daňového priznania, sú
súčasťou osobitného základu dane a uplatní sa osobitná
sadzba dane vo výške 7 % a pokiaľ sú vyplácané
zahraničnou spoločnosťou so sídlom v nezmluvnom
štáte, v daňovom priznaní sa uplatní osobitná sadzba
dane vo výške 35 %.
Na dividendy z hospodárskeho výsledku vykázaného
za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003
vyplatené v zdaňovacom období začínajúcom najskôr
od 1. januára 2017 sa uplatní rovnaký postup, ako sa
uvádza vyššie pre „nové“ dividendy.
Zároveň sa rozširuje aj okruh príjmov zo závislej
činnosti, ktoré sú zdaniteľné, a to podiel na zisku
vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom
zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto
spoločnosti alebo družstva.

2. Zvýšenie hranice paušálnych výdavkov u
samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO)
Zvyšuje sa hranica paušálnych výdavkov pre SZČO, ktoré
nie sú platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo sú
platiteľom tejto dane len časť zdaňovacieho obdobia,
na 60 % z úhrnu príjmov, maximálne do výšky 20 000
EUR ročne.
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3. Zdaňovanie podielov členov pozemkového
spoločenstva
Predmetom dane fyzickej osoby je aj podiel člena
pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom
pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
alebo podiel na likvidačnom zostatku pozemkového
spoločenstva s právnou subjektivitou. Ak však takýto
príjem v príslušnom zdaňovacom období nepresiahne
500 EUR od jednotlivého pozemkového spoločenstva
s právnou subjektivitou, je takýto príjem od dane
oslobodený. Pričom ak takto vymedzený príjem
presiahne 500 EUR:
•

daň z tohto príjmu sa vyberie zrážkou podľa
§ 43 ods. 3 písm. r) len zo sumy presahujúcej 500
EUR od jednotlivého platiteľa dane v príslušnom
zdaňovacom období,

•

zahrnie sa do osobitného základu dane podľa
§ 51e len v sume presahujúcej 500 EUR
od jednotlivého pozemkového spoločenstva
s právnou subjektivitou v príslušnom zdaňovacom
období.

Valéria Morťaniková
vmortanikova@deloittece.com

Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com

Nepriame dane

Zmeny v zákone o dani z pridanej
hodnoty
V Zbierke zákonov SR boli dňa 15. novembra 2016
vyhlásené zákony č. 297/2016 a č. 298/2016, ktorými
sa mení a dopĺňa zákon o DPH. Medzi najdôležitejšie
zmeny patria:
•

Odloženie účinnosti samozdanenia dovozu
tovaru z tretích krajín, ktorá bude aplikovaná
v závislosti od výšky dlhu verejnej správy SR.

•

Právna fikcia pri uplatňovaní prenosu
daňovej povinnosti v sektore stavebníctva
– príjemca plnenia je osobou povinnou platiť
daň v prípade, ak dodávateľ má za to, že ním
dodané stavebné práce alebo tovar s inštaláciou a
montážou podliehajú prenosu daňovej povinnosti
a ním vyhotovená faktúra obsahuje slovnú
informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“.

•
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Uvádzanie faktúr s prenosom daňovej
povinnosti v sektore stavebníctva
dodávateľom v kontrolnom výkaze DPH –
dodávateľ má povinnosť uvádzať tieto dodania
v časti A.2 kontrolného výkazu DPH aj napriek
tomu, že ich neuvádza vo svojom DPH priznaní.

•

Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu
počas daňovej kontroly – nárok na úrok
z nadmerného odpočtu vzniká platiteľovi, ak
daňový úrad začal daňovú kontrolu v lehote
na vrátenie nadmerného odpočtu a ak obdobie
zadržania nadmerného odpočtu je viac ako šesť
mesiacov odo dňa uplynutia lehoty na vrátenie
nadmerného odpočtu. Platiteľ nemusí o priznanie
úroku z nadmerného odpočtu žiadať, daňový úrad
mu o jeho priznaní vydá rozhodnutie z úradnej
moci. Nárok na úrok z nadmerného odpočtu sa
vzťahuje aj na prebiehajúce daňové kontroly, ktoré
neboli ukončené k 1. januáru 2017.

Uvedené zmeny nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017
okrem ustanovení týkajúcich sa dovozu tovaru, ktoré sú
účinné od 31. decembra 2016.

Nový vzor a poučenie ku
kontrolnému výkazu DPH
V nadväznosti na schválenú novelu zákona
o DPH bol vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2016
publikovaný nový vzor kontrolného výkazu DPH, ako aj
aktualizované poučenie na jeho vyplnenie.

Nepriame dane
Nový vzor kontrolného výkazu si vyžiadala zmena
zákona o DPH, v zmysle ktorej bude dodávateľ
od 1. januára 2017 povinný uvádzať faktúry, pri ktorých
sa bude uplatňovať prenos daňovej povinnosti
na príjemcu v sektore stavebníctva, v časti A.2
kontrolného výkazu DPH. Štruktúra a forma kontrolného
výkazu DPH však zostáva nezmenená a jedinou zmenou
je aktualizovaný popis časti A.2 kontrolného výkazu
DPH, ktorý je doplnený v tom zmysle, že sa vzťahuje aj
na plnenia, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň
príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona
o DPH.
Nový vzor kontrolného výkazu DPH sa prvýkrát použije
za zdaňovacie obdobie január 2017, resp. za 1. štvrťrok
2017.
Spolu s novým vzorom kontrolného výkazu DPH
zverejnilo Ministerstvo financií SR aj aktualizované
poučenie na jeho vyplnenie, ktoré bolo doplnené najmä
v súvislosti s vyššie uvedeným uvádzaním faktúr
s prenosom daňovej povinnosti v sektore stavebníctva
v časti A.2 kontrolného výkazu DPH.

Súdny dvor Európskej únie
v oblasti DPH
C‑24/15 – Josef Plöckl proti Finanzamt
Schrobenhausen – Právo na oslobodenie od DPH pri
premiestnení tovaru zdaniteľnej osoby v rámci EÚ
v prípade nedodržania povinnosti predložiť IČ DPH
členského štátu určenia
V roku 2006 obstaral pán Josef Plöckl (ďalej len „pán
Plöckl“) v mene a na účet svojej spoločnosti HD
Equipment motorové vozidlo. V priebehu roku 2006 bolo
toto vozidlo prepravené z Nemecka do Španielska, kde
bolo v roku 2007 predané španielskej spoločnosti D SL.
Pán Plöckl v danej súvislosti deklaroval v roku 2007
vo svojom nemeckom DPH priznaní dodanie vozidla
španielskej spoločnosti D SL ako dodanie tovaru v rámci
EÚ, ktoré je oslobodené od DPH.
Príslušné daňové orgány sa však domnievali, že pán
Plöckl si premiestnil v roku 2006 dané vozidlo
z Nemecka do Španielska, pričom takéto premiestnenie
tovaru má podliehať DPH v Nemecku, nakoľko pán
Plöckl neoznámil IČ DPH pridelené Španielskom,
a teda nepredložil dôkaz, ktorý sa požaduje na účely
preukázania oslobodenia od DPH.
Vnútroštátny súd sa obrátil na SD EÚ s otázkou, či
môžu členské štáty odmietnuť oslobodiť od DPH
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premiestnenie tovaru zdaniteľnej osoby v rámci EÚ
z dôvodu, že táto zdaniteľná osoba neoznámila IČ
DPH pridelené členským štátom určenia, ak ostatné
podmienky pre oslobodenie od DPH sú splnené,
t. j. tovar bol prepravený do iného členského štátu
a zároveň neexistuje žiadna konkrétna indícia, že by išlo
o daňový podvod.
SD EÚ uviedol, že premiestnenie vlastného tovaru
zdaniteľnou osobou v rámci EÚ musí byť oslobodené
od DPH v členskom štáte pôvodu v rozsahu, v akom by
bola transakcia oslobodená v zmysle práva EÚ, ak by sa
uskutočnila v prospech inej zdaniteľnej osoby.
SD EÚ ďalej uviedol, že stanovenie podmienok
pre oslobodenie od DPH pri premiestnení tovaru
zdaniteľnou osobou v rámci EÚ je v kompetencii
členských štátov, ktoré majú prijať také opatrenia,
ktoré zabezpečia správny výber DPH a predchádzanie
daňovým podvodom, a ktoré nebudú presahovať rámec
toho, čo je potrebné na dosiahnutie týchto cieľov.
SD EÚ konštatoval, že vnútroštátne opatrenie ako je
vo veci samej, ktoré podriaďuje právo na oslobodenie
od DPH dodržaním formálnych požiadaviek
bez zohľadnenia vecných požiadaviek a najmä
bez preskúmania, či tieto vecné požiadavky boli splnené,
presahuje rámec toho, čo je potrebné
na zabezpečenie správneho výberu DPH a navyše je
v rozpore so zásadou daňovej neutrality, v zmysle ktorej
sa má uplatniť oslobodenie od DPH, ak sú splnené
vecné požiadavky, hoci určité formálne požiadavky boli
zdaniteľnou osobou zanedbané.
SD EÚ ďalej konštatoval, že povinnosť oznámiť IČ
DPH pridelené členským štátom určenia predstavuje
formálnu požiadavku z hľadiska práva na oslobodenie
od DPH, pričom jeho predloženie by malo predstavovať
dôkaz, že premiestnenie tovaru v rámci EÚ sa
uskutočnilo za účelom podnikania danej zdaniteľnej
osoby, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby
v danom členskom štáte. Ako však ďalej uvádza SD EÚ,
v rámci práva EÚ sa pojem „zdaniteľná osoba“ nevykladá
tak, že dotknutá osoba musí nevyhnutne disponovať IČ
DPH, a preto predloženie IČ DPH nepredstavuje vecnú,
ale formálnu požiadavku na účely oslobodenia od DPH.
SD EÚ na záver pripomenul, že na základe ustálenej
judikatúry SD EÚ, je možné zamietnuť právo
na oslobodenie od DPH v prípade nesplnenia
formálnych požiadaviek iba v dvoch prípadoch. Ak
sa zdaniteľná osoba zámerne zúčastnila daňového
podvodu alebo v prípade, ak neexistujú dôkazy o tom,
že boli splnené vecné požiadavky na účely oslobodenia
od DPH.

Nepriame dane
SD EÚ rozhodol, že členské štáty nemôžu zamietnuť
oslobodenie od DPH pri premiestnení tovaru zdaniteľnej
osoby v rámci EÚ z dôvodu, že táto zdaniteľná osoba
neoznámila IČ DPH pridelené členským štátom určenia,
ak neexistuje žiadna konkrétna indícia, že by išlo
o daňový podvod, tovar bol prepravený
do iného členského štátu EÚ a ostatné podmienky
na oslobodenie od DPH sú rovnako splnené.

C‑432/15 – Pavlína Baštová proti Odvolací finanční
ředitelství ČR – Poskytnutie koňa zdaniteľnou osobou
usporiadateľovi dostihových závodov – Poskytnutie
služieb za protihodnotu a právo na odpočítanie DPH
z nákladov súvisiacich s prípravou koní na dostihy
Pavlína Baštová (ďalej len „pani Baštová“) prevádzkuje
dostihovú stajňu, v ktorej chová a trénuje na účely
pretekania na dostihoch vlastné kone, ako aj cudzie
kone. Okrem toho sú tu ustajnené aj kone, ktoré pani
Baštová využíva na agroturistiku a tréning mladých koní,
ako aj chovné kobyly a žriebätá určené na predaj.
Príjmy, ktoré dosahuje pani Baštová prevádzkovaním
dostihovej stajne, zahŕňajú na jednej strane odmeny
a ceny získané vlastnými koňmi za umiestnenie
na ocenenom mieste a trénerské podiely z cien
získaných za umiestnenie cudzích koní na ocenenom
mieste, a na druhej strane príjmy získané od majiteľov
cudzích koní za prevádzku dostihovej stajne t. j.
za ustajnenie, kŕmenie a prípravu ich koní na dostihy.
Náklady, ktoré vznikajú v súvislosti s prevádzkovaním
dostihovej stajne, sa týkajú vlastných aj cudzích koní
a patria sem najmä náklady na prihlášku, na štartovné
a asistenciu na dostihoch, náklady na krmivo a výstroj
jazdca, veterinárne služby a zabezpečenie liečiv
pre kone, poradenské služby a ďalšie prevádzkové
náklady (napr. spotreba elektriny v stajni, spotreba nafty
pri prevoze koní, náklady na rotačné zariadenie
na výrobu sena atď.).
Vnútroštátne daňové orgány sa domnievali, že pani
Baštová nemá nárok na odpočítanie DPH z vyššie
uvedených prijatých plnení v plnom rozsahu, nakoľko
časť z týchto plnení sa používa na starostlivosť
a prípravu jej vlastných koní na dostihy. Zároveň tiež
spochybnili zaradenie poskytovania služieb prevádzky
dostihovej stajne pre majiteľov cudzích koní do zníženej
sadzby DPH.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či poskytnutie koňa
usporiadateľovi dostihov možno považovať
za poskytnutie služby za protihodnotu a v prípade, ak to
možné nie je, či aj napriek tomu má zdaniteľná osoba,
ktorá podniká v oblasti chovu a tréningu vlastných
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a cudzích dostihových koní, nárok na odpočítanie DPH
zaplatenej na vstupe v plnom rozsahu z dôvodu, že tieto
náklady sú súčasťou všeobecných výdavkov súvisiacich
s ekonomickou činnosťou tejto zdaniteľnej osoby. Okrem
toho sa SD EÚ tiež zaoberal otázkou, či jediné komplexné
plnenie tvorené viacerými zložkami spočívajúcimi najmä
v tréningu koní, využívaní športových zariadení, ustajnení
koní, kŕmení a ďalšej starostlivosti môže byť predmetom
zníženej sadzby DPH.
SD EÚ na úvod pripomenul, že poskytnutie služieb
za protihodnotu vyžaduje v zmysle práva EÚ existenciu
priamej a bezprostrednej súvislosti medzi poskytovanou
službou a protihodnotou získanou zdaniteľnou osobou,
pričom takáto priama súvislosť je považovaná
za preukázanú vtedy, ak existuje právny vzťah,
v rámci ktorého dôjde k výmene vzájomných plnení
a odmena prijatá poskytovateľom predstavuje skutočnú
protihodnotu za službu poskytnutú príjemcovi služby.
V tejto súvislosti SD EÚ uviedol, že službu, ktorá spočíva
v umožnení účasti koňa na dostihoch nie je možné
považovať za skutočnú protihodnotu poskytnutia koňa
usporiadateľovi dostihov, nakoľko v uvedenom prípade
je skutočnou protihodnotou k tejto službe poplatok
za prihlásenie a štartovné koňa na dostihoch uhrádzaný
majiteľmi koní. SD EÚ ďalej uviedol, že za skutočnú
protihodnotu poskytnutia koňa usporiadateľovi dostihov
nie je možné považovať ani odmenu, ktorá je vyplácaná
usporiadateľom dostihov za dosiahnutie určitých
výsledkov resp. za umiestnenie koňa na ocenených
miestach, nakoľko získanie takejto odmeny závisí do istej
miery od náhody.
SD EÚ konštatoval, že neistota a náhodný charakter,
pokiaľ ide o samotnú odmenu, vylučujú existenciu
priamej súvislosti medzi poskytnutím koňa
usporiadateľovi dostihov a získaním ceny. Navyše,
ak by sa získaná cena považovala za skutočnú
protihodnotu za poskytnutie koňa usporiadateľovi
dostihov, posudzovanie uvedenej služby ako zdaniteľnej
transakcie by záviselo od výsledkov, ktoré daný kôň
v dostihoch dosiahne, čo by bolo v rozpore
s ustálenou judikatúrou SD EÚ, v zmysle ktorej má
pojem „poskytovanie služieb“ objektívnu povahu
a použije sa bez ohľadu na účel a výsledky dotknutých
transakcií.
SD EÚ ďalej uviedol, že právo na odpočítanie DPH
z prijatých plnení môže zdaniteľná osoba uplatniť aj
napriek tomu, že neexistuje priama a bezprostredná
súvislosť medzi konkrétnou transakciou na vstupe
a jedinou alebo viacerými transakciami na výstupe,
ak náklady na takéto prijaté plnenia bezprostredne
súvisia s jej ekonomickou činnosťou resp. tvoria súčasť
celkových nákladov vynaložených zdaniteľnou osobou

Nepriame dane
a podstatným spôsobom sa podieľajú na cene tovarov
alebo služieb, ktoré táto zdaniteľná osoba poskytuje.
SD EÚ v tejto súvislosti konštatoval, že v prípade, ak
sú kone patriace prevádzkovateľovi dostihovej stajne
určené na predaj alebo ich účasť na dostihoch, je
nesporné, že skúsenosti koňa ako aj dobré meno, ktoré
získa v súvislosti s účasťou na dostihoch, majú vplyv
na predajnú cenu koňa, pričom úspechy koní
v dostihoch prinášajú so sebou aj zviditeľnenie
a reklamu danej dostihovej stajne, čo v konečnom
dôsledku môže ovplyvniť aj cenu služieb za prípravu
a tréning cudzích koní. Poskytnutie vlastných koní
na dostihy tak môže v konečnom dôsledku podporovať
celkovú ekonomickú činnosť tejto dostihovej stajne, čo
prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.
V súvislosti s uplatnením zníženej sadzby DPH
na poskytovanú službu prevádzky dostihovej stajne
pre majiteľov cudzích koní, SD EÚ uviedol, že zníženú
sadzbu DPH je v zmysle práva EÚ možné uplatniť
v prípade tzv. používania športových zariadení, ktoré sa
týka práva používať zariadenia určené na vykonávanie
športu a telesnej výchovy a tiež ich využívania
na tento účel, pričom je úlohou vnútroštátneho súdu,
aby posúdil, či niektorá zo zložiek danej poskytovanej
služby napĺňa uvedenú definíciu používania športových
zariadení.
SD EÚ pripomenul, že každé plnenie sa má
za normálnych okolností považovať za odlišné
a nezávislé, avšak viaceré odlišné plnenia, ktoré sa môžu
poskytovať aj oddelene, sa musia považovať za jediné
plnenie, ak nie sú nezávislé. O takéto jediné plnenie
ide najmä vtedy, ak sú viaceré prvky či úkony tak úzko
zviazané, že objektívne tvoria jedno plnenie, ktorého
rozčlenenie by bolo neprirodzené. V takom prípade
je potrebné sa na jednu alebo viacero zložiek plnenia
pozerať ako na hlavné plnenie, zatiaľ čo na jednu alebo
viacero iných zložiek treba hľadieť ako na jedno alebo
viacero vedľajších plnení, ktoré podliehajú rovnakému
daňovému režimu ako hlavné plnenie. V prípade, ak nie
je možné identifikovať hlavné a vedľajšie plnenia, zložky
tvoriace toto plnenie je potrebné považovať
za rovnocenné.
SD EÚ konštatoval, že v prípade, ak vnútroštátny súd
potvrdí, že služba poskytovaná pani Baštovou majiteľom
cudzích koní, ktorá spočíva v tréningu koní, vo využívaní
športových zariadení a ustajnení koní, ich kŕmenia a
ďalšej starostlivosti o tieto kone je jediným komplexným
plnením, nebude možné uplatniť na toto komplexné
plnenie zníženú sadzbu DPH, nakoľko sa z dostupných

informácií zdá, že služby spočívajúce v tréningu
a používaní športových zariadení tvoria v rámci
komplexného plnenia dve hlavné zložky, ktoré majú
z hľadiska cieľa rovnocenný význam, zatiaľ čo plnenia
súvisiace s ustajnením, kŕmením a starostlivosťou
o kone sú vo vzťahu k týmto dvom zložkám vedľajšie.
SD EÚ rozhodol, že poskytnutie koňa jeho majiteľom
usporiadateľovi dostihov na účely účasti tohto koňa
na dostihoch nie je poskytnutím služby za protihodnotu
za predpokladu, že za toto poskytnutie sa nevypláca
odmena za účasť alebo iná priama odmena a cenu
za umiestnenie, ktorá môže byť stanovená aj vopred,
získavajú iba majitelia tých koní, ktorí sa umiestnili
v dostihoch na ocenenom mieste. Naopak, poskytnutie
koňa usporiadateľovi dostihov by bolo považované
za poskytnutie služby za protihodnotu v prípade, ak by
usporiadateľ poskytol odmenu nezávisle
od umiestnenia koňa v dostihoch.SD EÚ ďalej rozhodol,
že zdaniteľná osoba, ktorá chová a trénuje svoje vlastné
kone, ako aj cudzie kone, má právo na odpočítanie
DPH zaplatenej na vstupe v rámci transakcií súvisiacich
s prípravou a účasťou koní patriacich tejto zdaniteľnej
osobe na dostihoch z dôvodu, že náklady súvisiace
s týmito transakciami sú súčasťou všeobecných
nákladov súvisiacich s jej ekonomickou činnosťou, avšak
pod podmienkou, že náklady vynaložené
na každú z predmetných transakcií vykazujú priamu
a bezprostrednú súvislosť s celou touto činnosťou.
Môže sa to týkať situácie, keď takto vynaložené náklady
súvisia s dostihovými koňmi určenými na predaj alebo
ak príprava uvedených koní slúži z objektívneho hľadiska
na podporu ekonomickej činnosti, čo však prináleží
overiť vnútroštátnemu súdu.
V otázke uplatnenia zníženej sadzby DPH SD EÚ
rozhodol, že jediné komplexné poskytnutie služieb,
ktoré zahŕňa viaceré zložky, ako je tréning koní,
používanie športových zariadení, ustajnenie koní,
kŕmenie a ďalšia starostlivosť o kone, nemôže podliehať
zníženej sadzbe DPH, ak tréning koní a používanie
športových zariadení tvoria dve rovnocenné zložky
tohto komplexného plnenia, alebo v prípade, ak tréning
koní tvorí hlavnú zložku komplexného plnenia, čo však
prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.
Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@deloittece.com
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Právne

Novela zákona o e-Governmente
Národná rada v skrátenom legislatívnom konaní schválila
novelu zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), ktorá
predlžuje proces aktivácie elektronickej schránky
pre právnické osoby najneskôr do 30. júna 2017.
Právnickým osobám a organizačným zložkám so sídlom
na území Slovenskej republiky zapísaným do obchodného
registra bude elektronická schránka aktivovaná prvým
prihlásením do 30. júna 2017. Tým, ktorí sa
do elektronickej schránky neprihlásia, bude po tomto
dátume elektronická schránka aktivovaná automaticky.
Ak prezident novelu podpíše, nadobudne účinnosť
31. decembra 2016.

Novela zákona o cenných papieroch
Národná rada schválila novelu zákona o cenných
papieroch a investičných službách (ďalej ako „Zákon“).
Cieľom novely je úprava a zosúladenie Zákona
s nariadením EP a Rady EÚ č. 909/2014 o zlepšení
vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej
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únii, centrálnych depozitárov cenných papierov (ďalej
ako „Nariadenie CSD“) a smernicou Komisie č. 2015/2392
o nariadení EP a Rady EÚ č. 596/2014 a odstránenie
nedostatkov z aplikačnej praxe.
Novelou sa zavádzajú najmä zmeny v ustanovení o:
•

investičných certifikátoch, kde sa zavádza
možnosť použitia investičného certifikátu ako
trvalého finančného nástroja bez povinnosti jeho
vyrovnania. Taktiež sa zavádza možnosť vydávania
„hybridných nástrojov“ podľa nariadenia EP a Rady
č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách
na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti
v súlade so Zákonom vo forme investičného
certifikátu v prípade, ak v emisných podmienkach
investičných certifikátov emitent uviedol, že ide
o trvalý finančný nástroj bez povinnosti jeho
vyrovnania, alebo ak obsahuje skutočnosť, ktorá
znižuje hodnotu investičného certifikátu a umožňuje
jeho konverziu na nástroje vlastného kapitálu podľa
nariadenia č. 575/2013.
Tieto investičné certifikáty môžu byť ponúknuté
len profesionálnym klientom (odborne spôsobilým
rozhodovať o investíciách a posudzovať riziká s tým
spojené),

Právne
•

zániku cenného papiera, kde sa dopĺňa
povinnosť vymazať zaknihovaný cenný papier
bezodkladne potom (pred novelou Zákona
bez uvedenia lehoty) ako sa osoba, ktorá vedie
evidenciu zaknihovaných cenných papierov
(pred novelou centrálny depozitár alebo člen
centrálneho depozitára) dozvie o takej skutočnosti,

•

príspevkoch obchodníkov s cennými papiermi
do fondu, v ktorom sa novelou Zákona upravujú
výšky vstupných, ročných a iných príspevkov,

•

centrálnom depozitári (ďalej ako „CD“), ktorým sa
odstraňuje duálna úprava medzi Zákonom
a Nariadením CSD. Novelou sa upravuje právny
režim fungovania CD (postavenie, rozsah,
podmienky činnosti CD, režim udeľovania
príslušných povolení). Nariadenie CSD určuje
podmienky a postupy povoľovania CD, dohľad
nad CD, poskytovanie služieb CD v inom členskom
štáte a úpravu vzťahov s tretími krajinami. Zavádza
sa nový paragraf týkajúci sa vzdania sa povolenia
na činnosť CD, podľa ktorého CD oznámi Národnej
banke SR úmysel vzdať sa povolenia
na svoju činnosť a doručením oznámenia sa začne
konanie o odňatí povolenia. Národná banka SR
určí podmienky prevodu aktív a prípadne splnenia
povinností a po ukončení konania o odňatí
povolenia vydá rozhodnutie.

Novela nadobudla účinnosť 1. decembra 2016.
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Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových
prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete
pod nasledovným odkazom: http://www2.deloitte.
com/global/en/pages/about-deloitte/articles/
dbriefs-legal.html

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloittece.com

Účtovníctvo

Schvaľovanie IFRS v Európskej únii
EEurópska poradná skupina pre finančné výkazníctvo
(EFRAG) aktualizovala správu, v ktorej sa uvádza stav
schvaľovania IFRS, t. j. štandardov, interpretácií a ich
úprav dňa 29. novembra 2016. Dňa 22. novembra 2016
Európska komisia schválila na použitie v Európskej únii
nový štandard IFRS 9 – Finančné nástroje. Tento štandard
bol zverejnený v Úradnom vestníku EÚ (Official Journal of
the European Union) dňa 29. novembra 2016.
Štandard IFRS 9 je účinný pre ročné účtovné obdobia
začínajúce 1. januára 2018 alebo neskôr, s možnosťou
skoršieho uplatnenia. Štandard IFRS 9 sa má uplatniť
retrospektívne s určitými výnimkami.
Viac informácií na: IASplus summary na našej stránke
www.iasplus.com.
Slovenské znenie štandardu nájdete kliknutím na túto
stránku http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/
TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:323:FULL&from=SK.
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Dátum účinnosti pripravovaného
štandardu IFRS 17
Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB)
rozhodla, že dátum účinnosti pripravovaného štandardu
IFRS 17 – Poistné zmluvy bude 1. január 2021. IASB
nasledovala zdôvodnenie pracovného kolektívu, že
za predpokladu, že pripravovaný štandard IFRS 17 –
Poistné zmluvy bude vydaný v prvej polovici 2017, dátum
účinnosti 2021 by poskytol účtovným jednotkám 3, 5 až
4 roky od vydania do záväzného dátumu účinnosti. IASB
zároveň rozhodla, že účtovná jednotka môže uplatniť
IFRS 17 pred 1. januárom 2021 ale nie skôr, ako uplatní
IFRS 9 – Finančné nástroje a IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv
so zákazníkmi.
Zdroj: IASplus summary na našej stránke
www.iasplus.com.
Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloittece.com

Iné

Zmeny v transferovom oceňovaní
Návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
ktorý pripravilo Ministerstvo financií SR, bol schválený
na úrovni Národnej rady SR. Nižšie uvádzame zhrnutie
najvýznamnejších schválených zmien týkajúcich sa
transferového oceňovania:
Zmeny v základných pojmoch
•

•
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Dopĺňa sa definícia pojmu „kontrolovaná
transakcia“, pričom tento nový pojem nahrádza
pôvodný pojem „vzájomný obchodný vzťah“.
Ustanovenie o rozdiele, ktorý má byť súčasťou
základu dane závislej osoby, bude obsahovať
spojenie “ceny alebo podmienky“, čo bolo
odôvodnené skutočnosťou, že na základ dane
pri kontrolovaných transakciách môže mať
vplyv nielen cena, ale aj ďalšie podmienky
transakcií.

Poplatok za žiadosť o odsúhlasenie použitia
metódy ocenenia
•

Výška poplatku sa v zmysle novely nebude odvíjať
od hodnoty obchodného prípadu, ale bude pevne
stanovená. Táto úprava bola vykonaná
z dôvodu problémov pri stanovení výšky hodnoty
obchodného prípadu. Podľa najnovších zmien
bude hodnota poplatku za žiadosť o odsúhlasenie
použitia metódy ocenenia rozdielna, a to
v závislosti od toho, či ide o:
• jednostranné odsúhlasenie správcom dane
(tuzemské kontrolované transakcie) – v tomto
prípade bude výška poplatku 10 000 EUR
• odsúhlasenie na základe uplatnenia zmluvy
o zamedzení dvojitého zdanenia (cezhraničné
kontrolované transakcie) – výška poplatku
bude 30 000 EUR.

Iné
Sankcie v prípade transferového oceňovania
•

Výška sankcie sa zdvojnásobuje pre subjekty
uplatňujúce ustanovenia týkajúce sa transferového
oceňovania spôsobom, ktorý by bol posúdený ako
zneužitie zákona (§ 50a) alebo bez ekonomického
opodstatnenia a s daňovým benefitom (druhá veta
z § 3 ods. 6 daňového poriadku). Zdvojnásobenie
sankcie sa ale neuplatní, ak sa daňovník proti
rozhodnutiu neodvolá a v lehote na podanie
odvolania zaplatí dorubený rozdiel dane.

Najdôležitejšie zmeny k 1. januáru 2017, ktoré
novela zákona priniesla sú nasledovné:
1. Osobný rozsah zdravotného poistenia:
•

„povinne verejne zdravotne poistená osoba“ je
definovaná ďalej už len ako „verejne zdravotne
poistená osoba“,

•

verejne zdravotne poistená nie je fyzická osoba,
ktorá je zdravotne poistená v inom členskom štáte,

•

verejne zdravotne poistená osoba, ktorá nemá
trvalý pobyt v SR a zároveň nie je zdravotne
poistená v inom členskom štáte EÚ alebo
v zmluvnom štáte Dohody o EHP a vo Švajčiarsku je
aj nezaopatrené dieťa s povolením na pobyt
na území SR, ktoré má verejne zdravotne
poisteného na území SR aspoň jedného zákonného
zástupcu alebo fyzickú osobu, ktorej bolo zverené
do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
(v tejto súvislosti boli upravené aj povinnosti
zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby, ktorej
bolo dieťa zverené do starostlivosti na základe
rozhodnutia súdu ohľadom podania prihlášky
za takéto dieťa).

Martin Sabol
msabol@deloittece.com

Zmena sadzieb stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
č. 309/2016 Z. z., ktorým ustanovuje nové sumy stravného.
Opatrením sa od 1. decembra 2016 sumy stravného zvýšia
pre časové pásma tuzemskej pracovnej cesty takto:

2. Vymeriavací základ:
•

od 1. 1. 2017 je zrušený maximálny vymeriavací
základ pre výpočet zdravotného poistenia,

1.

pre časové pásmo 5 až 12 hodín zo sumy 4,20 EUR
na 4,50 EUR,

•

2.

pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín
zo sumy 6,30 EUR na 6,70 EUR,

3.

pre časové pásmo nad 18 hodín zo sumy 9,80 EUR
na sumu10,30 EUR.

dividendy, ktoré nie sú predmetom dane
z hospodárskeho výsledku vykázaného za obdobia
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2016 vyplatené v období
začínajúcom najskôr od 1. januára 2017 budú
predmetom zdravotných odvodov a platí
pre ne maximálny vymeriavací základ (60-násobok
priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve
spred dvoch rokov),

•

povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné
poistenie sa nevzťahuje na dividendy vyplácané
zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa
začalo 1. januára 2017 alebo neskôr.

Uvedená zmena súm stravného neovplyvňuje len
výšku stravného poskytovaného na pracovnej ceste,
ale aj ďalšie dôležité veličiny ako je suma stravných
lístkov poskytovaných zamestnancom, suma príspevku
zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov a taktiež
suma stravného, ktorú si môže SZČO dať do daňových
výdavkov.

3. Platenie poistného:
•

Novela zákona č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení
Dňa 30. novembra 2016 Národná rada Slovenskej
republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony.

18

v súvislosti s platením poistného sa dopĺňa odsek,
podľa ktorého je platiteľ poistného povinný
pri platení poistného platbu identifikovať variabilným
symbolom určeným zdravotnou poisťovňou
a pri platení preddavku na poistné po lehote
splatnosti aj špecifickým symbolom. Rovnakým
spôsobom musí platiteľ postupovať aj pri platení
nedoplatku na poistnom. Ak platiteľ poistného
neidentifikuje platbu, spôsob zaevidovania
a priradenia platby k rozhodujúcemu obdobiu
určí zdravotná poisťovňa, ak nie je možná jej
jednoznačná identifikácia.

Iné
4. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia:
•

ak mal poistenec v kalendárnom roku viac príslušných
zdravotných poisťovní, ročné zúčtovanie poistného
vykoná tá príslušná zdravotná poisťovňa, ktorá vykonávala
naposledy verejné zdravotné poistenie poistenca,

•

zdravotná poisťovňa má povinnosť zaslať údaje potrebné
na výpočet ročného zúčtovania poistného zdravotnej
poisťovni, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné
poistenie poistenca, ktorý mal počas roka viac príslušných
zdravotných poisťovní na základe jej žiadosti
do 31. augusta nasledujúce kalendárneho roka.

5. Iné:
•

•

•

ak zamestnávateľ nepredloží zdravotnej poisťovni
podklady potrebné na správny výpočet preddavku
na poistné, môže zdravotná poisťovňa vyčísliť
preddavok z priemernej mesačnej mzdy. Ak
samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ
nepredloží potrebné podklady, môže zdravotná
poisťovňa vyčísliť preddavok na poistné a poistné
z minimálneho základu,
poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej
poisťovni najneskôr do ôsmich dní zmenu mena,
priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu, avšak
táto povinnosť nevzniká, ak je poistenec štátnym
občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom
na území Slovenskej republiky. Poistenec je povinný
oznámiť tiež skutočnosti rozhodujúce pre zánik
verejného zdravotného poistenia, avšak už nemá
povinnosť vrátiť preukaz poistenca,
dlžník zdravotnej poisťovne sa definuje ako
poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému
príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu
zverejnenia zoznamu dlžníkov pohľadávku na
preddavku na poistnom po lehote splatnosti
najmenej za tri mesiace, na nedoplatku alebo
pohľadávku na poistnom, ktorú bol povinný uhradiť
odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik
verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia
prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou,
v celkovej sume vyššej ako 100 EUR,

•

rozširuje sa okruh informácií, ktoré si zdravotné
poisťovne a Sociálna poisťovňa vymieňajú
za účelom výkonu jednotlivých druhov poistení,

•

zamestnanec na účely zákona o zdravotnom
poistení nie je v období od 1. januára 2017
do 31. decembra 2018 fyzická osoba, ktorá
odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu
na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní
športu podľa osobitného predpisu,

•

od 1. januára do 31. decembra 2017 je sadzba
poistného pre štát 3,78 % z vymeriavacieho základu.
Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com
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Novela zákona o osobitnom odvode
z podnikania v regulovaných
odvetviach
Vláda SR dňa 23. 11. 2016 schválila novelu zákona
č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania
v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
s účinnosťou od 31. 12. 2016.
Uvedenou novelou sa ustanovuje, že osobitný odvod
nebude platený len do konca roka 2016, ale účinnosť
zákona sa posúva na neurčito. Danou novelou sa taktiež
upravuje sadzba odvodu, ktorá sa zvýši zo súčasných
0,00363 na 0,00726.
Zvýšená sadzba odvodu sa prvý raz uplatní na odvodové
obdobie január 2017. V odvodových obdobiach rokov
2019 a 2020 bude sadzba odvodu 0,00545
a od roku 2021 neskôr 0,00363. Novelou sa taktiež mení
základ odvodu, t. j. odvod bude platený len z výnosov
generovaných z regulovanej činnosti. Regulované osoby
nebudú povinné platiť osobitný odvod, ak výška odvodu
za príslušné odvodové obdobie nepresiahne 1 000 EUR.

Novela zákona o poisťovníctve
Vláda SR dňa 22. 11. 2016 schválila novelu zákona
č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
s účinnosťou od 1. 1. 2017. Uvedenou novelou sa
rozširuje platenie odvodu z prijatého poistného
z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
aj na ostatné druhy neživotného poistenia. V prípade
ostatných druhov neživotného poistenia sa bude odvod
platiť vo výške 8 % z poistného prijatého
od 1. 1. 2017 a neskôr.
Uvedený odvod sa bude vzťahovať len na poistné
zmluvy uzavreté od 1. 1. 2017 a neskôr. Tento odvod
bude príjmom štátneho rozpočtu, pričom správcom
odvodu bude Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty.
Osobami povinnými platiť odvod budú poisťovne
a pobočky zahraničných poisťovní zo svojich činností
vykonávaných na území SR.
Za mesiace január až november bude osobitný odvod
splatný do konca decembra príslušného kalendárneho
roka, a za mesiac december do konca januára
nasledujúceho kalendárneho roka. V rovnakej lehote
budú mať osoby povinné platiť odvod povinnosť oznámiť
správcovi dane odvedenie tohto odvodu vrátane údajov
vstupujúcich do výpočtu základu pre odvod poistného.

Iné
Novela zákona o osobitnom odvode
vybraných finančných inštitúcií
V Zbierke zákonov bola dňa 20. 10. 2016 zverejnená
novela zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode
vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov s rovnakou
účinnosťou. Predmetná novela upravuje sadzbu tohto
osobitného odvodu, ktorá sa už nebude odvíjať od výšky
pomeru celkovej sumy uhradených odvodov k celkovým
aktívam slovenského bankového sektora, ale je pevne
stanovená vo výške 0,2 % pre roky 2017 až 2020.
Od roku 2021 bude sadzba odvodu 0 %.
Hana Hlaváčková
hhlavackova@deloittece.com
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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/dbriefswebcasts/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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lbuzgova@deloitteCE.com

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
Martin Sabol
msabol@deloitteCE.com
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