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Priame dane:
••

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň
z príjmov právnickej osoby od 1. 1. 2017.

••

Informácia o určení nových vzorov tlačív o oznámení a zrazení dane
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu o určení nových vzorov tlačív o oznámení
a zrazení dane.

••

Metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
od držiteľa podľa ZDP
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov plynúcich
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa podľa ZDP.

••

Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C - 593/14
Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C - 593/14 sa týka oslobodenia od dane pre príjmy
z úrokov v nadväznosti na pravidlá nízkej kapitalizácie.

••

Informácia k zápočtu daňovej licencie a k odpočtu daňovej straty na účely vyplnenia tlačiva
daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k zápočtu daňovej licencie a informáciu
k odpočtu daňovej straty.

••

Informácia k zdaňovaniu preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
zamestnancov a zamestnávateľov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k zdaňovaniu preplatkov z ročného
zúčtovania zdravotného poistenia zamestnancov a zamestnávateľov.

••

Informácia k plateniu dane z príjmov z podaného daňového priznania za rok 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k plateniu dane z príjmov z podaného
daňového priznania za rok 2016.

••

Usmernenie k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2017
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo usmernenie k sumám potrebným pre výpočet
daňovej povinnosti fyzických osôb pre rok 2017.
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Nepriame dane:
••

Usmernenie k vráteniu nadmerného odpočtu v prípade zaslania výzvy na odstránenie
nedostatkov v podanom daňovom priznaní, dodatočnom daňovom priznaní, kontrolnom
výkaze a v dodatočnom kontrolnom výkaze po 1. 1. 2017
Na stránke Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky bolo zverejnené usmernenie, ktoré upravuje
prerušenie lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu DPH v prípade zaslania výzvy na odstránenie
nedostatkov v podanom daňovom priznaní, dodatočnom daňovom priznaní, kontrolnom výkaze alebo
dodatočnom kontrolnom výkaze alebo zaslania výzvy na podanie kontrolného výkazu.

••

Metodický pokyn k zrušeniu registrácie pre daň podľa zákona o dani z pridanej hodnoty
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo aktualizovaný metodický pokyn k postupu
pri zrušení registrácie pre DPH osôb registrovaných za platiteľov DPH.

••

Informácia k postupu zahraničnej osoby pri oneskorenej registrácii pre daň z titulu dodania
stavebných prác v tuzemsku inej zahraničnej osobe
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k postupu zahraničnej osoby v prípade
nesplnenia si registračnej povinnosti, resp. pri oneskorenej registrácii pre DPH z titulu dodania
stavebných prác v tuzemsku inej zahraničnej osobe.

••

Súdny dvor Európskej únie v oblasti DPH
C - 208/15 Stock ‘94 Szolgáltató Zrt. – Vedľajšie plnenie a hlavné plnenie
Poskytnutie pôžičky zriaďovateľom pre poľnohospodára, ktorá slúži výlučne na nákup obežného
majetku od tohto zriaďovateľa, predstavuje iba vedľajšie plnenie k hlavnému plneniu, ktorým je
samotné dodanie obežného majetku. Z tohto dôvodu sa má aj na vedľajšie plnenie (fakturáciu
úrokov k pôžičke) použiť sadzba DPH prislúchajúca hlavnému plneniu (dodaniu obežného majetku).

Právne:
••

Novela Obchodného zákonníka
Novelou sa zavádza nový typ kapitálovej obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie.

••

Zákon o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej
porušením práva hospodárskej súťaže
Transponovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých pravidlách upravujúcich žaloby
podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva
hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie do nášho právneho poriadku.

••

Novela Zákonníka práce
Podľa novely nebude možné zamestnancovi nariadiť prácu v maloobchode počas taxatívne
vymedzených dní s výnimkou niektorých typov maloobchodného predaja.
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Účtovníctvo:
••

Vzorová účtovná závierka podľa IFRS 2016
Globálne oddelenie IFRS spoločnosti Deloitte zverejnilo Vzorovú konsolidovanú účtovnú závierku
za rok končiaci sa 31. decembra 2016. Táto účtovná závierka uľahčí spoločnostiam zostaviť účtovnú
závierku za rok 2016.

••

Nová interpretácia IFRIC 22 Transakcie v cudzích menách a vopred uhradené protiplnenie
Dňa 8. decembra 2016 vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) interpretáciu IFRIC 22
„Transakcie v cudzích menách a vopred uhradené protiplnenie“, ktorú vypracoval Výbor
pre interpretácie IFRS s cieľom objasniť účtovanie o transakciách, ktoré zahŕňajú prijatie alebo úhradu
protiplnenia v cudzej mene. Interpretácia je účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa
1. januára 2018 alebo neskôr. Táto interpretácia ešte nebola prijatá Európskou úniou.

••

Rada IASB vydala úpravy štandardu IAS 40
Dňa 8. decembra 2016 vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) dodatky k IAS 40
Investície do nehnuteľností: Prevody investícií do nehnuteľností, ktoré vyjasňujú prevody nehnuteľností
do kategórie a z kategórie investície do nehnuteľností. Dodatky sú účinné pre ročné účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr. Tieto dodatky ešte neboli prijaté Európskou úniou.

••

Rada IASB vydala Ročný projekt zvyšovania kvality IFRS (cyklus 2014 – 2016)
Dňa 8. decembra 2016 vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) dodatky k trom
štandardom (IFRS 5, IFRS 12 a IAS 28) v rámci ročného projektu zvyšovania kvality IFRS. Tieto dodatky
ešte neboli prijaté Európskou úniou.

Novinky v Deloitte:
••
taxCube™ je špecializovaný program vyvinutý spoločnosťou Deloitte, ktorý umožňuje výrazné
zefektívnenie procesu prípravy riadnych aj dodatočných daňových priznaní k DPH, kontrolných výkazov
a súhrnných výkazov. taxCube™ zjednodušuje a automatizuje proces prípravy DPH výkazov, znižuje
náklady aj riziko chybovosti a skráti dobu ich prípravy z dní na hodiny.
taxCube™ vykonáva široké spektrum kontrol importovaných údajov. taxCube™ rešpektuje Vami
používané IT prostredie, účtovné postupy a metodiku (použitie menových kurzov, uplatňovanie
dobropisov, nastavenie daňových kódov a pod.). Individuálne nastavenie programu „šité na mieru“
spoločnosti vykonajú odborníci z Deloitte.
••

Analýza dát DPH
Spoločnosť Deloitte vyvinula nástroj umožňujúci hromadne preveriť celý súbor dokladov, ktoré
vstupujú do DPH priznania, súhrnného výkazu a kontrolného výkazu. Vstupom je dátový súbor
z účtovného systému, ktorý obsahuje detailné informácie o jednotlivých účtovných dokladoch.
Tím špecialistov spoločnosti Deloitte pripravil viac ako 70 testov, ktoré po nahraní dátového súboru
prekontrolujú správnosť uplatnenia DPH pravidiel a identifikujú konkrétne účtovné doklady, ktoré
môžu byť nesprávne.
Bližšie informácie Vám poskytne Ján Skorka na adrese jskorka@deloittece.com.
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Novinky v Deloitte:
••

Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku - Február 2017 (http://kalendar.deloitte.sk/)
Pracovné raňajky – Strategické HR
Bratislava, Einstainova 23, 9. február 2017
Zistite viac | Zaregistrujte sa

••

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

••

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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Priame dane

Metodický pokyn k plateniu
preddavkov na daň z príjmov
právnickej osoby
Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov
právnickej osoby obsahuje informácie týkajúce sa výšky
preddavkov a lehoty na ich zaplatenie, postup pri vyrovnaní
rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch
na daň do lehoty na podanie daňového priznania,
platenie preddavkov na daň novými daňovníkmi, platenie
preddavkov na daň právnym nástupcom a pri zmene
právnej formy daňovníka alebo pri zmene zdaňovacieho
obdobia na hospodársky rok, postup pri započítaní
preddavkov na daň na úhradu a vrátení preddavkov na daň
alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň.

V súvislosti so schválenou novelou zákona
o dani z príjmov si Vás dovoľujeme
upozorniť, že od 1. januára 2017 je
potrebné prepočítať výšku preddavkov
na daň z príjmov právnických osôb, ktoré
sa platia zo základu dane vykázaného
za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
pri použití sadzby dane platnej v tom
zdaňovacom období, na ktoré sa
preddavky uhrádzajú t. j. 21 %.
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Informácia o určení nových vzorov
tlačív o oznámení a zrazení dane
Nový vzor tlačív podľa § 17 ods. 6, § 43 ods. 11, 13, 15,
17a, 17b a § 44 ods. 3 ZDP je uverejnený aj na webovom
sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v časti
Formuláre – Katalóg daňových a colných formulárov –
Zoznam vzorov tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ.

Metodický pokyn k zdaňovaniu
príjmov plynúcich poskytovateľovi
zdravotnej starostlivosti od držiteľa
podľa ZDP
V súvislosti so zdaňovaním peňažných a nepeňažných
plnení, ktoré sú poskytované poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti od vymedzeného okruhu osôb, okrem príjmov
z vykonávania klinického skúšania, sa s účinnosťou
od 1. januára 2017 spresnili a doplnili tieto ustanovenia
ZDP § 2 písm. y), § 43 ods. 23.
S účinnosťou od 1. januára 2017 sa medzi držiteľov
uvedených v § 2 písm. y) ZDP doplnil aj držiteľ povolenia
na poskytovanie lekárenskej starostlivosti zadefinovaný
v zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch.
S rovnakou účinnosťou sa v ZDP ustanovil spôsob
zamedzenia medzinárodného dvojitého zdanenia

Priame dane
peňažných a nepeňažných plnení daňovníka
s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynúcich
zo zdrojov v zahraničí prostredníctvom oznámenia platiteľa
dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP.

Rozsudok Súdneho dvora Európskej
únie vo veci C - 593/14
Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci
C - 593/14 (ďalej len „rozsudok SD EÚ“) sa týka
oslobodenia od dane pre príjmy z úrokov
v nadväznosti na pravidlá nízkej kapitalizácie. Dánska
vnútroštátna právna úprava priznávala spoločnosti
oslobodenie príjmu z úrokov od dane, ak tieto úroky platí
dcérska spoločnosť usadená v Dánsku, ktorá nemôže
vykonať odpočítanie nákladov na úroky vzhľadom
na ustanovenie o podkapitalizácii. V prejednávanom
rozsudku však dcérska spoločnosť usadená v Nemecku
platila úroky dánskej materskej spoločnosti. Dánska
materská spoločnosť nemala právo na oslobodenie
príjmov z úrokov od dane platených dcérskou
spoločnosťou, ktorá nemohla vykonať odpočítanie
nákladov na úroky vzhľadom na obmedzenie odpočtu
úrokov v prípade podkapitalizácie, nakoľko dcérska
spoločnosť nebola rezidentom Dánska.

informáciu k zdaňovaniu preplatkov z ročného zúčtovania
zdravotného poistenia zamestnancov a zamestnávateľov.
V zmysle § 19 zákona 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 (ďalej len „zákon o ZZP“) bola zdravotná poisťovňa
povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného za rok 2015
za poistenca a jeho zamestnávateľa v lehote
do 30. septembra 2016.
V prípade, ak mal platiteľ poistného predĺženú lehotu
na podanie daňového priznania za rok 2015, poisťovňa
vykonala ročné zúčtovanie do 31. októbra 2016.
O výsledku ročného zúčtovania poistného informuje
príslušná zdravotná poisťovňa výkazom nedoplatkov, ak
výsledkom ročného zúčtovania poistného je nedoplatok
alebo oznámením o výsledku ročného zúčtovania
poistného, ak je výsledkom preplatok.
Spôsob zdanenia preplatku z ročného zúčtovania
zdravotného poistenia:
1.

Zdaňovanie preplatku z ročného zúčtovania
zdravotného poistenia vzniknutého
zamestnancovi, ktorý bol vyplatený
zamestnancovi priamo zdravotnou poisťovňou
– tento preplatok bude podliehať dani vyberanej
zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZDP“). Zrážku dane vykoná zdravotná
poisťovňa pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní
úhrady v prospech zamestnanca. Vykonaním zrážky
dane je u zamestnanca splnená daňová povinnosť
a zamestnancovi nevznikajú žiadne iné povinnosti
v súvislosti s týmto druhom príjmu.

2.

Zdaňovanie preplatku z ročného zúčtovania
zdravotného poistenia vzniknutého
zamestnancovi, ktorý bol vrátený
zamestnancovi prostredníctvom jeho
zamestnávateľa – preplatok z ročného zúčtovania
zdravotného poistenia vyplatený zamestnancovi
priamo zamestnávateľom nepodlieha dani vyberanej
zrážkou, ale zamestnávateľ je povinný započítať
preplatok do zdaniteľných príjmov zamestnanca
v lehote podľa § 19 ods. 18 ZZP a zdaniť
preddavkovým spôsobom podľa § 35 ZDP.

3.

Preplatok vzniknutý zamestnávateľovi
z poistného plateného za svojich zamestnancov
– tento preplatok nepodlieha dani vyberanej
zrážkou a je súčasťou základu dane daňovníka ako
zamestnávateľa.

Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že vnútroštátna
právna úprava odporuje článkom deklarujúcim
slobodu usadiť sa a právo vykonávať činnosť v inom
členskom štáte prostredníctvom dcérskej spoločnosti,
organizačnej zložky alebo obchodného zastúpenia.

Informácia k zápočtu daňovej
licencie a k odpočtu daňovej straty
uplatnenej v tlačive daňového
priznania k dani z príjmov
právnickej osoby
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
informáciu k zápočtu daňovej licencie a k odpočtu
daňovej straty a vyplneniu tabuľky D a K tlačiva
daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.
Informácie obsahujú podrobný postup na vyplnenie tlačiva
daňového priznania k DPPO vrátane praktických príkladov.

Informácia k zdaňovaniu preplatkov
z ročného zúčtovania zdravotného
poistenia zamestnancov
a zamestnávateľov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
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Priame dane
Informácia k plateniu dane
z príjmov z podaného daňového
priznania za rok 2016

Usmernenie k sumám potrebným
pre výpočet daňovej povinnosti
fyzických osôb na rok 2017

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
informáciu k plateniu dane z príjmov z podaného
daňového priznania za rok 2016, v ktorej sa uvádzajú:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
usmernenie k sumám potrebným pre výpočet daňovej
povinnosti fyzických osôb na rok 2017.

1.

Detaily platby dane z príjmov:

•

pre platbu dane je potrebné použiť príslušné
predčíslie a základné číslo účtu daňovníka v tvare
IBAN,

Sumy nezdaniteľných častí základu dane, daňového
bonusu a iné sumy uvedené v zákone č. 595/2003
Z. z. (ďalej len „ZDP“) sa upravujú v nadväznosti
na zvýšenie sumy životného minima alebo zvýšenie sumy
minimálnej mzdy.

•

správny formát platobnej inštrukcie pre SEPA prevody,
resp. pre korešpondenčné bankovníctvo-SWIFT.

2.

Lehota na zaplatenie dane z príjmov

•

je rovnaká ako lehota na podanie daňového priznania
t. j. 31. 3. 2017,

•

v prípade, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie
daňového priznania, predlžuje sa aj lehota
na zaplatenie dane z príjmov,

•

ak daňovníkovi do lehoty na podanie daňového
priznania nebolo oznámené jeho základné číslo účtu,
daň je splatná v lehote do ôsmich dní od doručenia
tohto oznámenia, ak mu bolo oznámenie doručené
po lehote na podanie daňového priznania.

3.

Spôsob platby:

•

platbu možno uskutočniť bezhotovostným
prevodom z účtu daňového subjektu na účet
správcu dane alebo v hotovosti poštovým poukazom
typu RI.

Ustanovené sumy životného mimina neboli k 1. júlu 2016
upravené a suma životného minima na jednu plnoletú
fyzickú osobu je aj naďalej 198,09 EUR.
Nariadením vlády SR č. 280/2016, ktorým sa
ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017
s účinnosťou od 1. januára 2017, je suma minimálnej
mzdy na rok 2017 pre zamestnanca odmeňovaného
mesačnou mzdou vo výške 435,00 EUR za mesiac.
Prílohou usmernenia je prehľad jednotlivých súm
potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických
osôb na rok 2017.

Valéria Morťaniková
vmortanikova@deloittece.com

Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com
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Nepriame dane

Usmernenie k vráteniu nadmerného
odpočtu v prípade zaslania výzvy
na odstránenie nedostatkov
v podanom daňovom priznaní,
dodatočnom daňovom priznaní,
kontrolnom výkaze a dodatočnom
kontrolnom výkaze po 1. 1. 2017
V nadväznosti na novelizované znenie ustanovenia
§ 79 ods. 4 a 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon
o DPH“), ktoré je s účinnosťou od 1. 1. 2017 doplnené
o skutočnosť, na základe ktorej neplynie lehota
na vrátenie nadmerného odpočtu, vydalo Finančné
riaditeľstvo SR usmernenie, ktoré upravuje
prerušenie lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu
DPH v prípade zaslania výzvy na odstránenie
nedostatkov v podanom daňovom priznaní,
dodatočnom daňovom priznaní, kontrolnom výkaze
alebo v dodatočnom kontrolnom výkaze alebo
zaslania výzvy na podanie kontrolného výkazu
(ďalej len „výzva na odstránenie nedostatkov“).
Výzva na odstránenie nedostatkov musí byť platiteľovi
dane doručená v lehote na vrátenie nadmerného
odpočtu DPH, pričom správca dane v rámci nej oznámi
platiteľovi dane nedostatky a určí primeranú lehotu na ich
odstránenie.
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Lehota na vrátenie nadmerného odpočtu DPH neplynie
odo dňa doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov až
do dňa ich odstránenia platiteľom dane.
V prípade, ak platiteľ dane na výzvu daňového
úradu nereaguje a nedostatky v podanom daňovom
priznaní, kontrolnom výkaze, dodatočnom daňovom
priznaní alebo dodatočnom kontrolnom výkaze
neodstráni alebo nepodá kontrolný výkaz ani na
základe výzvy daňového úradu, lehota na vrátenie
nadmerného odpočtu DPH je prerušená až do dňa
odstránenia nedostatkov alebo do dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia vydaného podľa § 68a
daňového poriadku (skrátené vyrubovacie konanie).
Vyššie uvedený postup sa v zmysle prechodných
ustanovení použije na výzvy na odstránenie nedostatkov
zaslané správcom dane po 31. 12. 2016.

Metodický pokyn k zrušeniu
registrácie pre daň podľa zákona
o dani z pridanej hodnoty
Finančné riaditeľstvo SR vydalo aktualizovaný metodický
pokyn k postupu pri zrušení registrácie pre daň podľa
§ 81 zákona o DPH, ktorým sa ruší a nahrádza metodický
pokyn na zrušenie registrácie pre daň podľa § 81 a § 82
zákona o DPH.

Nepriame dane
Zrušenie registrácie pre daň platiteľa dane
registrovaného podľa § 4, § 5 a § 6 zákona o DPH je
možné na základe žiadosti platiteľa DPH (tzv. dobrovoľné
zrušenie registrácie) alebo z úradnej moci.
Z úradnej moci je daňový úrad oprávnený zrušiť
registráciu pre daň, ak nie sú dôvody na registráciu
pre DPH. Konkrétne ide o prípady definované v § 81 ods.
4 písm. b) zákona o DPH, keď platiteľ dane nevykonáva
alebo prestal vykonávať podnikanie podľa § 3 zákona
o DPH, alebo si v kalendárnom roku opakovane neplní
stanovené povinnosti (napr. podať daňové priznanie
alebo kontrolný výkaz, zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť
atď.). Na účely opakovaného nespĺňania povinností
pritom postačuje, aby si daňovník niektorú z príslušných
povinností nesplnil dvakrát. Pri posudzovaní toho, či
existujú dôvody na zrušenie registrácie z úradnej moci, by
však daňové úrady mali vychádzať z dostatočne zisteného
skutkového stavu a každý konkrétny prípad posudzovať
individuálne.
Okrem vyššie uvedeného upravuje príslušný metodický
pokyn aj postup daňového úradu a platiteľa dane
pri zrušení registrácie pre DPH právnických osôb, ktoré sa
zrušujú bez likvidácie, ako aj postup platiteľa dane
pri vzniku daňovej povinnosti k DPH vzťahujúcej sa
na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení bola
DPH úplne alebo čiastočne odpočítateľná v poslednom
zdaňovacom období (§ 81 ods. 6 - 8 zákona o DPH)
a pri vrátení odpočítanej DPH v prípade prijatia opravnej
faktúry (dobropisu) v období, v ktorom daná osoba už nie
je platiteľom DPH (§ 81 ods. 9 zákona o DPH).

Informácia k postupu zahraničnej
osoby pri oneskorenej registrácii pre
daň z titulu dodania stavebných prác
v tuzemsku inej zahraničnej osobe
Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo na svojej internetovej
stránke informáciu k postupu zahraničnej osoby
v prípade nesplnenia si registračnej povinnosti, resp.
pri oneskorenej registrácii pre DPH z titulu dodania
stavebných prác v tuzemsku inej zahraničnej osobe.
V zmysle uvedenej informácie je zahraničná osoba –
dodávateľ, ktorá si nesplnila svoju registračnú povinnosť,
alebo podala žiadosť o registráciu pre DPH oneskorene,
a dodala stavebné práce s miestom dodania v tuzemsku
inej zahraničnej osobe, povinná z týchto stavebných prác
odviesť DPH, a to aj v prípade, ak by dodala stavebné
práce, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA
a odberateľom by bola zahraničná osoba registrovaná
na Slovensku ako platiteľ DPH podľa § 5 zákona o DPH.
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Zahraničná osoba je v tejto súvislosti povinná podať
za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH, jedno
daňové priznanie k DPH (tzv. mimoriadne daňové
priznanie). V uvedenom daňovom priznaní k DPH si
zahraničná osoba môže odpočítať DPH viažucu sa
na tovary a služby, ktoré použila na dodanie stavebných
prác v období, v ktorom mala mať postavenie platiteľa
DPH, a to v rozsahu a za podmienok podľa § 49 - 51
zákona o DPH.

Súdny dvor Európskej únie
v oblasti DPH
C - 208/15 Stock ‘94 Szolgáltató Zrt. – Vedľajšie
plnenie a hlavné plnenie
Maďarská spoločnosť Stock 94 pôsobí ako tzv.
„združovateľ“ v oblasti poľnohospodárstva. Tento inštitút
funguje tak, že združovateľ uzatvorí s poľnohospodárom
zmluvu, na základe ktorej mu združovateľ poskytne
pôžičku, ktorú poľnohospodár použije tak, že
od združovateľa nakúpi prostriedky nevyhnutné
na vlastnú výrobnú činnosť, ako napríklad osivo.
Stock 94 uzatvorila s poľnohospodármi zmluvy,
na základe ktorých sa zaviazala financovať nákup
obežného majetku. Na druhej strane sa títo
poľnohospodári zaviazali použiť pôžičky, ktoré im poskytol
združovateľ, výlučne na nákup obežného majetku
od neho.
Stock 94 uplatnila na predaj obežného majetku 25 %
sadzbu DPH, pričom úroky z poskytnutej pôžičky, ktoré
boli fakturované poľnohospodárom, Stock 94 oslobodila
od DPH.
Daňový úrad vyrubil DPH na predmetné úroky
fakturované spoločnosťou Stock 94, ako aj príslušnú
pokutu, pričom argumentoval, že na dodanie obežného
majetku, ako aj na pôžičky sa musí uplatniť rovnaká
sadzba DPH.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či poskytnutie pôžičky určenej
na nákup poľnohospodárskych výrobkov a dodanie týchto
výrobkov sa má považovať za jedno plnenie, alebo ide
o odlišné a nezávislé transakcie.
SD EÚ pripomenul, že o jedno plnenie ide predovšetkým
vtedy, ak dva alebo viaceré prvky, či úkony poskytnuté
zdaniteľnou osobu sú tak úzko zviazané, že objektívne
tvoria jedno nerozlučné hospodárske plnenie, ktorého
rozdelenie by bolo neprirodzené. Tak je to tiež v prípade,
ak jedno alebo viaceré plnenia predstavujú hlavné
plnenie a jedno alebo viaceré iné plnenia predstavujú iba
vedľajšie plnenia, ktoré podliehajú rovnakému daňovému

Nepriame dane
režimu ako hlavné plnenie. Plnenie sa musí považovať
za vedľajšie predovšetkým vo vzťahu k hlavnému
plneniu, ak samo osebe nie je pre zákazníkov cieľom,
ale iba prostriedkom na lepšie využitie hlavnej služby
poskytovateľa.
SD EÚ konštatoval, že z dôvodu, že poskytnuté finančné
prostriedky je možné použiť iba na nákup obežného
majetku od združovateľa, ide v predmetnej veci o jediné
plnenie.
SD EÚ tiež pripomenul, že dodanie obežného majetku,
ako aj poskytnutie pôžičky sleduje rovnaký cieľ, ktorým je
realizácia poľnohospodárskej výroby.
SD EÚ teda rozhodol, že dodanie obežného majetku
pre poľnohospodárov sa má v predmetnej veci
považovať za hlavné plnenie, pričom poskytnutie pôžičky
predstavuje iba vedľajšie plnenie, keďže nie je cieľom
ako takým, ale iba prostriedkom na získanie obežného
majetku. Z tohto dôvodu sa má na celé plnenie uplatniť
25 % sadzba DPH.
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Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@deloittece.com

Právne

Novela Obchodného zákonníka
Od 1. januára 2017 je účinná novela Obchodného
zákonníka č. 389/2015 Z. z., ktorá zavádza nový typ
obchodnej spoločnosti - jednoduchá spoločnosť
na akcie (ďalej ako „JSA“). JSA bude existovať popri
súčasne existujúcich typoch obchodných spoločností.
Charakteristika JSA:
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Zákon o niektorých pravidlách
uplatňovania nárokov
na náhradu škody spôsobenej
porušením práva hospodárskej
súťaže
Od 27. decembra 2016 je účinný zákon č. 350/2016
Z. z. o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov
na náhradu škody spôsobenej porušením práva
hospodárskej súťaže (ďalej ako „zákon“), ktorého
cieľom bola transpozícia smernice Európskeho
parlamentu a Rady EÚ 2014/104/EÚ o určitých
pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho
práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia
ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov
a Európskej únie, a ktorý stanovuje pravidlá pre účinné
uplatňovanie náhrady škody v dôsledku porušenia
ustanovení práva hospodárskej súťaže.

•

Základné imanie JSA je rozvrhnuté na určitý počet
akcií s určitou menovitou hodnotou. Za porušenie
záväzkov ručí spoločnosť celým svojim majetkom
a akcionári neručia za záväzky spoločnosti.

•

Akcie JSA môžu byť vydané len v podobe
zaknihovaného cenného papiera a môžu znieť len
na meno.

•

JSA zabezpečuje vedenie registra akcionárov, ktorý
nahrádza zoznam akcionárov.

•

JSA môže založiť jedna alebo viac osôb.

•

Základné imanie musí byť minimálne vo výške
1 EUR a pred vznikom JSA musí byť upísaná celá
hodnota základného imania a splatené všetky vklady.

Zákon stanovuje predpoklady a podmienky
náhrady škody, ktoré sa týkajú osoby, ktorá
utrpela škodu, spôsobenú porušením práva
hospodárskej súťaže.

•

Orgány JSA sú valné zhromaždenie, predstavenstvo
a fakultatívne dozorná rada.

Náhrada škody pozostáva zo skutočnej škody, ušlého
zisku a z úrokov z omeškania.

Právne
Zákon ďalej upravuje:
•

podmienky plynutia premlčacej doby,

•

pravidlá zodpovednosti za škodu, ak ju spôsobili
viacerí porušitelia,

•

inštitút prenesenia zvýšenia ceny pri uplatňovaní
práva na náhradu škody,

•

osobitné ustanovenia o súdnom konaní o náhradu
škody,

•

osobitné ustanovenia o sprístupňovaní dôkazov.

Novela Zákonníka práce
Do Národnej rady Slovenskej republiky bola predložená
novela Zákonníka práce, v zmysle ktorej by počas
taxatívne uvedených dní nebolo možné nariadiť ani
dohodnúť so zamestnancom prácu, ktorou je predaj
tovaru konečnému spotrebiteľovi (maloobchodný predaj)
vrátane prác s tým súvisiacich.
Podľa novely sa má rozšíriť počet dní z doterajších
štyroch (t. j. 1 január, Veľkonočná nedeľa,
24. december po 12.00 hod. a 25. december) o ďalšie
dni, počas ktorých nebude možné nariadiť alebo
dohodnúť tento typ práce, a to o tieto dni:
6. január,
Veľký piatok,
Veľkonočný pondelok do 14.00 hod.,
1. máj,
8. máj,
5. júl,
29. august,
1. september,
15. september,
1. november,
17. november,
26. december.
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Výnimkou podľa novely by mal byť predaj tovaru
konečnému spotrebiteľovi na čerpacích staniciach,
v lekárňach, na letiskách, v prístavoch, v ostatných
zariadeniach verejnej hromadnej dopravy, v
nemocniciach, predaj cestovných lístkov a suvenírov.
Navrhovaná účinnosť novely je 1. mája 2017.

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloittece.com

Dagmar Yoder
dyoder@deloittece.com

Účtovníctvo

Vzorová účtovná závierka zostavená
podľa IFRS za rok 2016
Globálne oddelenie IFRS spoločnosti Deloitte zverejnilo
Vzorovú konsolidovanú účtovnú závierku za rok
končiaci sa 31. decembra 2016. Táto účtovná závierka
ilustruje prezentáciu a zverejnenia podľa IFRS za rok
končiaci sa 31. decembra 2016 spoločnosťou, ktorá
neuplatňuje Medzinárodné štandardy finančného
výkazníctva po prvýkrát.
Vzorová účtovná závierka ilustruje vplyv uplatnenia
IFRS, ktoré sú povinne účinné pre účtovné obdobie
začínajúce sa 1. januára 2016. Publikáciu v anglickom
jazyku nájdete na tejto linke Model IFRS FS without
early adoption of IFRS 9 na našej stránke www.
iasplus.com.
Existuje aj verzia tejto publikácie s prílohou, ktorá
ilustruje skoršiu aplikáciu štandardu IFRS 9 Finančné
nástroje. Verziu publikácie v anglickom jazyku nájdete
na tejto linke Model IFRS FS with IFRS 9 early
adoption.
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Nová interpretácia IFRIC 22
Transakcie v cudzích menách
a vopred uhradené protiplnenie
Kontext
Výbor pre IFRS interpretácie zistil, že sa v praxi používajú
rôzne menové kurzy pre vykázanie transakcie vyjadrenej
v cudzej mene podľa IAS 21 Vplyv zmien kurzov cudzích
mien v prípade, že je protiplnenie prijaté alebo uhradené
pred vykázaním súvisiaceho majetku, nákladu alebo
výnosu. Preto sa Výbor pre IFRS interpretácie rozhodol
vypracovať novú interpretáciu.
Rozsah interpretácie
Interpretácia sa venuje transakciám alebo častiam
transakcií v cudzích menách, kde
•

existuje protiplnenie, ktoré je vyjadrené alebo
ocenené v cudzej mene,

•

účtovná jednotka vykazuje zálohu ako majetok
alebo záväzok vo forme výnosov budúcich období
v súvislosti s týmto protiplnením pred vykázaním
súvisiaceho majetku, nákladu alebo výnosu,

•

záloha ako majetok alebo záväzok vo forme výnosu
budúcich období je nepeňažného charakteru.

Účtovníctvo
Konsenzus

Rada IASB vydala dodatky k IAS 40

Výbor pre interpretácie IFRS dospel k týmto záverom:

Kontext

•

Dátum transakcie na účely stanovenia výmenného
kurzu je dátum prvotného vykázania zálohy ako
nepeňažného majetku alebo záväzku vo forme
výnosu budúcich období.

•

Ak existuje viac poskytnutých alebo vopred prijatých
platieb, dátum transakcie sa stanoví pre každú
platbu samostatne.

Dátum účinnosti
Interpretácia IFRIC 22 je účinná pre ročné účtovné
obdobia začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr,
s možnosťou skoršieho uplatnenia.
Prechod

Výbor pre interpretácie IFRS dostal žiadosť na vyjasnenie
uplatnenia odseku 57 IAS 40 Investície do nehnuteľností,
ktorý obsahuje pokyny ohľadom prevodu nehnuteľností
do a z kategórie investície do nehnuteľností. Otázkou
bolo predovšetkým to, či nehnuteľnosť vo výstavbe alebo
rekonštrukcii, ktorá bola pôvodne klasifikovaná ako
zásoby, mohla byť prevedená do investícií
do nehnuteľností, pokiaľ existuje evidentná zmena
vo využití nehnuteľností.
Zmeny
Dodatky k IAS 40: Prevody investícií do nehnuteľností
zahŕňajú:
•

V odseku 57 sa po novom uvádza, že účtovná
jednotka prevedie nehnuteľnosť do a z kategórie
investície do nehnuteľností iba vtedy, ak existuje
dôkaz o zmene využitia. K zmene využitia dôjde
vtedy, keď nehnuteľnosť splní alebo prestane spĺňať
definíciu investície do nehnuteľností. Zmena zámeru
vedenia účtovnej jednotky o využití nehnuteľností
nepredstavuje automaticky dôkaz o zmene využitia.

•

Zoznam dôkazov uvedených v odseku 57 (a) – (d) bol
uvedený ako zoznam vybraných príkladov, nie ako
úplný zoznam, ako tomu bolo pred úpravou.

Pri prvotnom uplatnení účtovné jednotky uplatnia
interpretáciu buď:
•

retrospektívne v súlade s IAS 8 alebo

•

prospektívne na všetok majetok, náklady a výnosy
vyjadrené v cudzej mene v rozsahu interpretácie,
ktoré boli prvotne vykázané na začiatku alebo
po začiatku účtovného obdobia, v ktorom účtovná
jednotka prvýkrát uplatňuje interpretáciu alebo
na začiatku predchádzajúceho účtovného obdobia
vykázaného na účely porovnateľných údajov.

Zdroj: IASplus summary na našej stránke
www.iasplus.com

Dátum účinnosti a požiadavky na prechod
Dodatky sú účinné pre ročné účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr,
s možnosťou skoršieho uplatnenia. Účtovná jednotka
uplatní dodatky pri zmenách využitia, ku ktorým dôjde
na začiatku alebo po začiatku ročného účtovného
obdobia, v ktorom účtovná jednotka prvýkrát dodatky
uplatní . Retrospektívne uplatnenie je tiež povolené, ak je
to možné bez zohľadnenia následných udalostí.
Zdroj: IASplus summary na našej stránke
www.iasplus.com

14

Účtovníctvo
Rada IASB vydala ročný projekt zvyšovania kvality IFRS
(cyklus 2014 – 2016)
V ročnom projekte zvyšovania kvality IFRS (cyklus 2014 – 2016) sa uvádzajú dodatky k týmto štandardom:

Štandard

Podstata dodatku

Dátum účinnosti

IFRS 1 Prvé
uplatnenie IFRS

Odstránené krátkodobé výnimky v odsekoch E3 - E7 v IFRS
1, pretože teraz slúžia na zamýšľaný účel.

Ročné účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára
2018 alebo neskôr

IFRS 12
Zverejňovanie
podielov v iných
účtovných
jednotkách

Vyjasnenie rozsahu štandardu upresnením, že požiadavky
na zverejnenia v štandarde, okrem tých, ktoré sa uvádzajú
v odsekoch B10 - B16, sa použijú na podiely účtovnej
jednotky uvedené v odseku 5, ktoré sa klasifikujú ako
držané na predaj, držané na distribúciu alebo ako
ukončované činnosti podľa IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný
na predaj a ukončenie činností.

Ročné účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára
2017 alebo neskôr

IAS 28 Investície
do pridružených
a spoločných
podnikov

Vyjasnenie, že možnosť ocenenia reálnou hodnotou
cez výkaz ziskov a strát v prípade investícií do pridružených
alebo spoločných podnikov držaných účtovnou jednotkou,
ktorá je spoločnosťou rizikového kapitálu, prípadne inou
oprávnenou účtovnou jednotkou, je k dispozícii pre všetky
jednotlivé investície do pridružených alebo spoločných
podnikov pri prvotnom vykázaní.

Ročné účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára
2018 alebo neskôr

Zdroj: IASplus summary na našej stránke www.iasplus.com

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloittece.com
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Novinky v Deloitte

Analýza dát DPH
taxCube™ je špecializovaný program vyvinutý
spoločnosťou Deloitte, ktorý umožňuje výrazné
zefektívnenie procesu prípravy riadnych aj dodatočných
daňových priznaní k DPH, kontrolných výkazov
a súhrnných výkazov. taxCube™ zjednodušuje
a automatizuje proces prípravy DPH výkazov, znižuje
náklady aj riziko chybovosti a skráti dobu ich prípravy
z dní na hodiny.
taxCube™ vykonáva široké spektrum kontrol
importovaných údajov. taxCube™ rešpektuje Vami
používané IT prostredie, účtovné postupy a metodiku
(použitie menových kurzov, uplatňovanie dobropisov,
nastavenie daňových kódov a pod.). Individuálne
nastavenie programu „šité na mieru“ spoločnosti
vykonajú odborníci z Deloitte.
Prostredie na prípravu výkazov DPH v taxCube™ je
užívateľsky prístupné, prehľadné a jednoduché.

Spoločnosť Deloitte vyvinula nástroj umožňujúci
hromadne preveriť celý súbor dokladov, ktoré
vstupujú do DPH priznania, súhrnného výkazu
a kontrolného výkazu. Vstupom je dátový súbor
z účtovného systému, ktorý obsahuje detailné
informácie o jednotlivých účtovných dokladoch.
Tím špecialistov spoločnosti Deloitte pripravil viac ako 70
testov, ktoré po nahraní dátového súboru prekontrolujú
správnosť uplatnenia DPH pravidiel a identifikujú
konkrétne účtovné doklady, ktoré môžu byť nesprávne.
Bližšie informácie Vám poskytne Ján Skorka na adrese
jskorka@deloittece.com.

Podujatia spoločnosti Deloitte
na Slovensku - Február 2017
(http://kalendar.deloitte.sk/)
Pracovné raňajky – Strategické HR
Bratislava, Einstainova 23, 9. február 2017
Zistite viac | Zaregistrujte sa
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Novinky v Deloitte
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

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 z daňového oddelenia spoločnosti Deloitte alebo s jedným z nasledujúcich odborníkov:

Partner

Partner

Larry Human
lhuman@deloitteCE.com

Martin Rybár
mrybar@deloitteCE.com

Zdaňovanie spoločností

Slovenské účtovníctvo a IFRS

Jana Farkašová
jafarkasova@deloitteCE.com

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloitteCE.com

Zdaňovanie fyzických osôb

Korean Desk

Ľubica Dumitrescu
ldumitrescu@deloitteCE.com

Kyu-Mann Huh
kmhuh@deloitteCE.com

DPH a clá

Právne oddelenie

Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloitteCE.com

Transferové oceňovanie
Martin Sabol
msabol@deloitteCE.com

Deloitte Tax s.r.o.
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222
www.deloitte.sk

Deloitte Legal s.r.o.
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222

Naše kancelárie
Bratislava
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222
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Žilina
Komenského 8854/19
010 01 Žilina
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222

Košice
Štúrova 28
040 01 Košice
Tel.: +421 55 728 1811
Fax: +421 55 728 1827

Táto publikácia obsahuje len všeobecné informácie a spoločnosť Deloitte Touche Tohmatsu Limited, jej členské firmy ani ich pridružené spoločnosti (spolu ďalej len „sieť
Deloitte“) prostredníctvom nej neposkytuje účtovné, obchodné, finančné, investičné, právne, daňové ani iné odborné poradenstvo či služby. Táto publikácia nenahrádza
odborné poradenstvo či služby a nemožno ju teda považovať za materiál, na základe ktorého by bolo možné prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kroky, ktoré môžu mať dopad
na Vaše financie alebo podnikanie. Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí alebo vykonaním krokov, ktoré môžu mať vplyv na Vaše financie alebo podnikanie, by ste mali požiadať
o poradenstvo kvalifikovaného odborného poradcu. Žiadny subjekt zo siete Deloitte nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli akejkoľvek osobe v dôsledku spoliehania sa
na túto publikáciu.
***
Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej privátnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou, a jej členských firiem.
Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry spoločnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jej členských firiem sa
uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/o-nas.
Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora.
Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim
klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 244 000 odborníkov spoločnosti Deloitte sa usiluje konať tak, aby vytvárali hodnoty, na ktorých záleží.
© 2017 Deloitte na Slovensku
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