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Priame dane:
••

Prístup a disponovanie elektronickou schránkou prostredníctvom alternatívneho
autentifikátora
Ministerstvo vnútra vydáva na základe vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom
autentifikátore, od 1. marca alternatívny identifikátor, ktorý slúži na prihlasovanie do elektronickej
schránky na Ústrednom portáli verejnej správy fyzických osôb, ktoré nie sú štátnym občanom
Slovenskej republiky a ktoré sú štatutárnym orgánom právnickej osoby so sídlom na území
Slovenskej republiky.

••

Poučenie na podanie Oznámenia DAC4/CbCR v súvislosti s oznamovacou povinnosťou
týkajúcou sa tzv. „country by country reportingu“
Finančná správa Slovenskej republiky vydala aktualizované poučenie na podanie Oznámenia
DAC4/CbCR (ďalej len „oznámenie“) v súvislosti s oznamovacou povinnosťou podľa § 22e zákona
č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov.

••

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní
z príjmov medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi
Dňa 1. apríla 2017 nadobudla platnosť Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými
emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.

••

Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-448/15
Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „SD EÚ“) vydal rozsudok vo veci C-448/15 týkajúci sa výplaty
dividend medzi materskou a dcérskou spoločnosťou, ktoré sú usadené v rôznych členských štátoch.

••

Informácia Finančného riaditeľstva SR k poskytovaniu podielu zaplatenej dane v roku
2017 z daňovej povinnosti za rok 2016 podľa § 50 zákona o dani z príjmov
Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu k poskytovaniu podielu zaplatenej dane v roku 2017
z daňovej povinnosti za rok 2016 podľa § 50 zákona o dani z príjmov.

••

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

Otázky a odpovede súvisiace s podávaním daňového priznania k dani z príjmov fyzických
osôb za rok 2016
Finančné riaditeľstvo SR uverejnilo informáciu s najčastejšími otázkami daňovníkov pri podávaní
daňových priznaní k dani z príjmov FO za rok 2016.

••

Informácia Finančného riaditeľstva SR k zdaňovaniu podielov člena pozemkového
spoločenstva s právnou subjektivitou, ktorý je fyzickou osobou, na zisku a na majetku
určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu k zdaňovaniu podielov člena pozemkového spoločenstva
s právnou subjektivitou, ktorý je fyzickou osobou, na zisku a na majetku určenom na rozdelenie medzi
členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou.

••

Informácia Finančného riaditeľstva SR k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov
fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2016
Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej
osoby zo závislej činnosti za rok 2016.

••

Usmernenie k zaradeniu príjmov športovcov alebo športových odborníkov medzi
príjmy z inej samostatne zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e) a k uplatňovaniu
sponzorského do daňových výdavkov sponzora počas prechodného obdobia
do dobudovania informačného systému športu
Finančné riaditeľstvo SR vydalo usmernenie z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní
§ 6 ods. 2 písm. e) a § 17 ods. 19 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov (ZDP) v prechodnom období do dobudovania informačného systému športu.

••

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení
dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo oznámenie o podpísaní Zmluvy medzi
Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení
daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku.

Nepriame dane:
••

Metodický pokyn k uplatneniu ustanovenia § 49 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov („zákon o DPH“)
V nadväznosti na novelizované znenie zákona o DPH zverejnilo Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky aktualizovaný metodický pokyn k uplatneniu odpočítania dane zahraničnou osobou
registrovanou podľa § 5 zákona o DPH prostredníctvom daňového priznania.

••

Informácia k podmienke odpočítania dane príjemcom stavebných prác – uvedenie dane
v záznamoch podľa § 70 zákona o DPH
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k problematike uplatnenia práva
na odpočítanie dane z pridanej hodnoty v súvislosti s prijatím tzv. stavebných prác.

••

Informácia k významu správneho určenia miesta dodania tovarov a služieb pri zisťovaní
výšky obratu na účely zákona o DPH
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k správnemu určeniu obratu na účely
zákona o DPH.
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••

Informácia k podaniu daňového priznania k DPH právnym nástupcom pri zlúčení
spoločností
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo informáciu, ako správne postupovať pri podaní
daňového priznania k DPH v prípade obchodných spoločností, ktoré sa zrušujú bez likvidácie.

••

Súdny dvor Európskej únie v oblasti DPH
C - 573/15 Oxycure Belgium SA – Znížená sadzba DPH, zásada daňovej neutrality
Uplatňovanie zníženej sadzby DPH sa musí vykladať striktne. V prípade, ak sa výrobok (kyslíkové
koncentrátory) nenachádza v kategórii výrobkov, na ktoré sa uplatňuje znížená sadzba DPH, musí
sa na tento výrobok uplatňovať štandardná sadzba DPH napriek tomu, že je spotrebiteľom vnímaný
ako podobný výrobku, na ktorý sa uplatňuje znížená sadzba (kyslíkové fľaše).
C – 47/16 Veloserviss SIA – Povinnosť dovozcu konať v dobrej viere – legitímna dôvera
Dovozca sa môže účinne odvolávať na legitímnu dôveru s cieľom namietať proti dodatočnému
vybratiu dovozného cla iba v prípade, ak clo nebolo vybrané v dôsledku chyby, ktorej sa dopustili
príslušné orgány, ak táto chyba nemohla byť rozumne zistená osobou zodpovednou za zaplatenie
cla a ak táto osoba dodržala všetky platné ustanovenia týkajúce sa colného vyhlásenia.
C – 173/15 GE Healthcare GmbH – Určenie colnej hodnoty
K cene, ktorá bola skutočné zaplatená alebo ktorá má byť za dovážaný tovar zaplatená, sa
pripočítavajú aj licenčné poplatky, ktoré je kupujúci povinný platiť ako podmienku predaja tohto
tovaru aj v prípade, ak výška licenčných poplatkov nebola v momente uzavretia kúpnej zmluvy ešte
známa a tieto licenčné poplatky sa týkajú len časti tohto tovaru.

Právne:
••

Novela zákona o odpadoch
Novelou sa spoplatňuje poskytovanie ľahkých plastových tašiek a zavádzajú sa nové podmienky
pre členov koordinačného centra.

••

Novela Obchodného zákonníka
Novelou sa navrhujú zaviesť viaceré zmeny týkajúce sa najmä obchodných spoločností.

••

Novela Trestného zákona
Novelou sa navrhuje zavedenie nového trestného činu - nekalej likvidácie.

••

Novela Civilného sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
Novelou sa umožňuje stranám konať pred súdom vo svojom jazyku.

••

Novela Zákonníka práce
Novelou sa zakazuje zamestnancovi nariadiť alebo dohodnúť prácu v maloobchodnom predaji počas
taxatívne vymedzených dní s výnimkou niektorých typov maloobchodného predaja.

••

Plán kontrol Úradu na ochranu osobných údajov
Úrad zverejnil zoznam oblastí, na ktoré sa plánuje zamerať pri kontrolách v roku 2017.
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Ostatné:
••

Prístup a disponovanie elektronickou schránkou právnickej osoby zapísanej v OR SR
Dňa 1. marca 2017 nadobudla účinnosť vyhláška upravujúca podmienky na prístup a disponovanie
elektronickou schránkou PO zapísanej v OR SR, ktorej štatutárny orgán nie je slovenským štátnym
občanom.

••

Informácia k vyžiadaniu potvrdenia obdobia poistenia v nezamestnanosti pre inštitúcie
v krajinách EÚ
Na webovom sídle Sociálnej poisťovne bola zverejnená informácia k získaniu potvrdenia poistenia
v nezamestnanosti pre inštitúcie v krajinách EÚ.

••

Informácia k zvýšeniu nemocenskej dávky materské
Zmenou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa od 1. mája 2017 zvyšuje výška
nemocenskej dávky materské.

••

Informácia k povinnostiam samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) ako
zamestnávateľa
Na webovom sídle Sociálnej poisťovne bola zverejnená informácia k povinnostiam SZČO ako
zamestnávateľa.

••

Informácia k odkladu daňového priznania živnostníka
Na webovom sídle Sociálnej poisťovne bola zverejnená informácia o tom, že živnostník, ktorý má
predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016, nie je povinný túto skutočnosť
oznámiť Sociálnej poisťovni.

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.
Viac informácií nájdete na www.taxcube.sk.
••

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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••

Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku - Máj 2017 (http://kalendar.deloitte.sk/)

••

Deloitte DPH akadémia 2017 - 5 modulov
5., 12., 19., 22. a 26. máj 2017
Bratislava, Einsteinova 23
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

Prístup a disponovanie elektronickou
schránkou prostredníctvom
alternatívneho autentifikátora
Dňa 1. marca 2017 nadobudla účinnosť vyhláška 29/2017
Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky upravujúca
podmienky na prístup a disponovanie elektronickou
schránkou právnickej osoby zapísanej v obchodnom
registri Slovenskej republiky, ktorej štatutárny orgán nie je
slovenským štátnym občanom. Ministerstvo vnútra
na základe tejto vyhlášky vydáva alternatívny identifikátor,
o ktorého vydanie môže požiadať fyzická osoba, ktorá
nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a ktorá
je štatutárnym orgánom právnickej osoby so sídlom
na území Slovenskej republiky zapísanej v obchodnom
registri alebo ktorá je vedúcim jej organizačnej
zložky zapísanej v obchodnom registri. Alternatívny
autentifikátor slúži na prihlasovanie do elektronickej
schránky na Ústrednom portáli verejnej správy.

Poučenie na podanie Oznámenia
DAC4/CbCR v súvislosti s oznamovacou
povinnosťou týkajúcou sa tzv.
„country by country reportingu“
Rezidentom Slovenskej republiky, ktorí nie sú
materským subjektom ani náhradným materským
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subjektom, vzniká za zdaňovacie obdobie 2016
povinnosť podať oznámenie. Finančná správa vydala
novelizované poučenie na podanie oznámenia, ktoré
obsahuje všeobecné informácie a postup pri podaní
vrátane opravy oznámenia. V súvislosti s podávaním
správy podľa jednotlivých štátov (tzv. country by
country report) vydala finančná správa dokument,
ktorý obsahuje odpovede k často kladeným otázkam
daňovníkov.

Zmluva o zamedzení dvojitého
zdanenia a zabránení daňovému
úniku v odbore daní z príjmov medzi
Slovenskou republikou a Spojenými
arabskými emirátmi
Dňa 1. apríla 2017 nadobudla platnosť Zmluva medzi
Slovenskou republikou a Spojenými arabskými
emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení
daňovému úniku v odbore daní z príjmov.

Rozsudok Súdneho dvora Európskej
únie vo veci C-448/15
Rozsudok SD EÚ sa týka výkladu smernice Rady 90/435/
EHS o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom
v prípade materských spoločností a dcérskych

Priame dane
spoločností v rozličných členských štátoch (ďalej len
„smernica o materských a dcérskych spoločnostiach“).
Spoločnosť založená podľa belgického práva vyplatila
spoločnosti usadenej v Holandsku dividendy, pri ktorých
žiadala o oslobodenie od zrážkovej dane v súlade
so smernicou o materských a dcérskych spoločnostiach.
Belgicko argumentovalo, že príjemcom dividend je
daňový subjekt kolektívneho investovania, ktorý podliehal
v Holandsku nulovej dani z príjmov právnických osôb,
na ktoré sa nemôže vzťahovať oslobodenie
od dane. Účelom smernice o materských a dcérskych
spoločnostiach by mala byť eliminácia situácií, keď zisk
vyplatený dcérskou spoločnosťou bude podliehať dvojitému
zdaneniu. Pokiaľ je však celý zisk zdanený nulovou sadzbou,
je riziko dvojitého zdanenia zisku vylúčené. V zmysle
rozhodnutia SD EÚ sa na dividendy, ktoré vypláca dcérska
spoločnosť usadená v jednom členskom štáte, subjektu
kolektívneho investovania usadenému v inom členskom
štáte, ktorý podlieha nulovej sadzbe dane z príjmov
právnických osôb, nevzťahuje oslobodenie od dane podľa
smernice o materských a dcérskych spoločnostiach.

Informácia Finančného riaditeľstva
SR k poskytovaniu podielu
zaplatenej dane v roku 2017
z daňovej povinnosti za rok 2016
podľa § 50 zákona o dani z príjmov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
informáciu k poskytovaniu podielu zaplatenej dane v roku
2017 z daňovej povinnosti za rok 2016 podľa § 50 zákona
o dani z príjmov.
Daňovník fyzická osoba je oprávnený poukázať podiel
zaplatenej dane jednému vybranému prijímateľovi
do výšky 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane, najmenej
vo výške 3 eurá. Suma podielu zaplatenej dane sa
zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže prijímateľovi
poukázať fyzická osoba (FO), ktorá v príslušnom roku
vykonávala dobrovoľnícku činnosť v zmysle zákona
č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, a to najmenej 40
hodín, a ktorá predloží písomné potvrdenie o výkone
dobrovoľníckej činnosti podľa zákona o dobrovoľníctve.

daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva
vyhlásenie, zaplatil v lehote na podanie daňového
priznania, nemá povolený odklad ani povolenie
platenia dane v splátkach,
•

daňovník FO, ktorému zamestnávateľ vykonal
ročné zúčtovanie, preukáže potvrdením od tohto
zamestnávateľa, že daň za príslušné zdaňovacie
obdobie bola daňovníkovi zrazená, alebo daňovník
daň vysporiada v správnej výške najneskôr do lehoty
na podanie vyhlásenia, t. j. najneskôr do 2. mája 2017,

•

daňovník vo vyhlásení určil len jedného prijímateľa
podielu zaplatenej dane s uvedením príslušnej sumy.

Termín na poukázanie podielu zaplatenej dane:
•

Ak FO podáva daňové priznanie, termín
na poukázanie podielu zaplatenej dane je rovnaký ako
lehota na podanie daňového priznania, t. j.
do 31. 3. 2017. V prípade, že si FO lehotu na podanie
daňového priznania predĺži do 30. 6. 2017, resp.
do 30. 9. 2017, automaticky sa predlžuje aj lehota na
poukázanie podielu zaplatenej dane. Podiel zaplatenej
dane FO poukazuje cez daňové priznanie tak, že vyplní
a podpíše príslušnú časť daňového priznania.

•

Ak FO vykonal zamestnávateľ ročné zúčtovanie
preddavkov, táto FO poukazuje podiel zaplatenej
dane vo vyhlásení predloženom ktorémukoľvek
správcovi dane do 2. mája 2017. Tento termín nie
je možné predĺžiť. Prílohou vyhlásenia je potvrdenie
o zaplatení dane od zamestnávateľa.

Informácia k plateniu dane
z príjmov z podaného daňového
priznania za rok 2016
Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu k plateniu dane
z príjmov z podaného daňového priznania za rok 2016.
ČÍSLA ÚČTOV, NA KTORÉ SA PLATÍ DAŇ:
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom
v tuzemsku:
• 500224 – základné číslo účtu (OÚD)/8180 v tvare IBAN
• Variabilný symbol 1700992016

Podmienky, ktoré musia byť splnené v súvislosti
s poukázaním podielu zaplatenej dane prijímateľovi
fyzickou osobou:
•
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daňovník nemá do lehoty na podanie daňového
priznania nedoplatok na dani z príjmov, pričom

Daň z príjmov právnických osôb so sídlom
v zahraničí:
• 500232 – základné číslo účtu (OÚD)/8180 v tvare IBAN
• Variabilný symbol 1700992016

Priame dane
Daň z príjmov fyzickej osoby (rezidenta SR)
z podaného daňového priznani k dani z príjmov
fyzickej osoby (typ A alebo B):
• 500208 – základné číslo účtu (OÚD)/8180 v tvare IBAN
• Variabilný symbol 1700992016

Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov
zo zdrojov na území SR:
• 500216 – základné číslo účtu (OÚD)/8180 v tvare IBAN
• Variabilný symbol 1700992016

Základné číslo účtu (OÚD) je vygenerované jedinečné
číslo účtu, ktoré označuje daňový subjekt. Toto číslo
účtu daňovníkovi posiela daňový úrad. Od 1. februára
2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného
bankového účtu – IBAN.

Lehoty na platenie dane z príjmov
Daňovník je povinný daň z príjmov zaplatiť v lehote
na podanie daňového priznania, t. j. do 31. marca 2017.
V prípade, že si daňovník predĺžil lehotu na podanie
daňového priznania, predlžuje sa aj lehota na zaplatenie
dane z príjmov. Daňovník, ktorému do lehoty
na podanie daňového priznania správca dane neoznámil
jeho základné číslo účtu, je povinný daň zaplatiť v lehote
do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia.

Otázky a odpovede súvisiace
s podávaním daňového priznania
k dani z príjmov fyzických osôb
za rok 2016
Finančné riaditeľstvo SR uverejnilo informáciu
s najčastejšími otázkami daňovníkov pri podávaní
daňových priznaní k dani z príjmov FO za rok 2016.
V informácii sú uvedené otázky a odpovede týkajúce sa
povinnosti podávať daňové priznanie, lehôt na podanie
daňového priznania k dani z príjmov, zdaňovania príjmov
fyzických osôb (FO) zo zdrojov v zahraničí, zdaňovania
príjmov z predaja a prenájmu nehnuteľnosti, výhier,
nezdaniteľných častí na daňovníka a na manželku,
daňového bonusu a pod.
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Informácia Finančného riaditeľstva
SR k zdaňovaniu podielov člena
pozemkového spoločenstva
s právnou subjektivitou, ktorý je
fyzickou osobou, na zisku
a na majetku určenom na rozdelenie
medzi členov pozemkového
spoločenstva s právnou subjektivitou
Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu k zdaňovaniu
podielov člena pozemkového spoločenstva s právnou
subjektivitou, ktorý je fyzickou osobou, na zisku
a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov
pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou.
S účinnosťou od 1. januára 2017 došlo k zmenám
v zdaňovaní podielov členov pozemkového spoločenstva
s právnou subjektivitou (ďalej len „pozemkové
spoločenstvo“) na zisku a na majetku určenom
na rozdelenie členom tohto pozemkového spoločenstva.
Fyzickým osobám sa budú zdaňovať podiely na zisku
pozemkového spoločenstva, na zisku a na majetku
určenom na rozdelenie členom pozemkového
spoločenstva vykázaných za zdaňovacie obdobie
začínajúce najskôr 1. januára 2017, a to iba vo výške,
ktorá presiahne 500 eur od jednotlivého pozemkového
spoločenstva v príslušnom zdaňovacom období.
Zdaňovanie podielov na zisku pozemkového
spoločenstva bude u fyzických osôb takéto:
• podiely plynúce fyzickej osobe, ktorá je daňovníkom
s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom SR)
• od pozemkového spoločenstva na území SR –
zrážková daň vo výške 7 %,
• od zahraničného pozemkového spoločenstva,
ktoré je daňovníkom zmluvného štátu – zdanené
sadzbou dane vo výške 7 % s povinnosťou podať
daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby,
• od zahraničného pozemkového spoločenstva,
ktoré je daňovníkom nezmluvného štátu – zdanené
sadzbou dane vo výške 35 % s povinnosťou podať
daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby,
• podiely plynúce fyzickej osobe, ktorá je daňovníkom
s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentom
SR), od pozemkového spoločenstva na území SR –
zrážková daň vo výške 7 %, resp. sadzba dane podľa
príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ak
je nižšia,

Priame dane
dôchodkového sporenia alebo dôchodku
zo zahraničného povinného poistenia rovnakého
druhu alebo výsluhového dôchodku,

• podiely plynúce fyzickej osobe, ktorá je daňovníkom
nezmluvného štátu, od pozemkového spoločenstva
na území SR – zrážková daň vo výške 35 %.
Zrážku dane bude povinný vykonať platiteľ dane,
ktorým je pozemkové spoločenstvo, a to pri výplate,
poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech člena
pozemkového spoločenstva. Zrazenú daň je povinný
platiteľ odviesť správcovi dane najneskôr
do pätnásteho dňa nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bude príjem vyplatený. V tejto lehote je pozemkové
spoločenstvo povinné predložiť správcovi dane aj
oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlačive, ktoré
je zverejnené na internetovej stránke finančnej správy.
Zrazením a odvedením dane bude daňová povinnosť
fyzickej osoby ako člena pozemkového spoločenstva
splnená.

Informácia Finančného riaditeľstva
SR k ročnému zúčtovaniu preddavkov
na daň z príjmov fyzickej osoby
zo závislej činnosti za rok 2016
Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu k ročnému
zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby
zo závislej činnosti za rok 2016.
Podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“)
zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná ročné
zúčtovanie za rok 2016 na žiadosť zamestnanca, ktorú
zamestnanec popísal do 15. februára 2017.
Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie len
u zamestnanca, ktorý nie je povinný podať daňové
priznanie podľa § 32 ZDP.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,
pri výpočte dane prihliadne na:
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•

zrazené preddavky na daň,

•

nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,

•

nezdaniteľnú časť základu dane na manželku
(manžela),

•

nezdaniteľnú časť základu dane poberateľa
starobného dôchodku alebo predčasného
starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku
zo sociálneho poistenia, starobného

•

sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

•

príspevky na dôchodkové sporenie,

•

zamestnaneckú prémiu,

•

daňový bonus.

Ročné zúčtovanie bol zamestnávateľ povinný vykonať
najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po uplynutí
zdaňovacieho obdobia, teda za rok 2016 najneskôr
do 31. marca 2017.
V prípade preplatku z ročného zúčtovania
zamestnávateľ o vrátený rozdiel z ročného
zúčtovania, o vrátený daňový bonus a o vyplatenú
zamestnaneckú prémiu za rok 2016:
•

zníži odvod preddavkov na daň najneskôr
do konca rok 2017, alebo

•

požiada správcu dane o poukázanie preplatku
z ročného zúčtovania, ktoré zamestnancom vrátil
z vlastných prostriedkov.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok
presahujúci sumu 5 eur, zamestnávateľ takýto
nedoplatok zrazí zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy
najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom
sa vykonalo ročné zúčtovanie. Zamestnávateľ odvedie
zrazený daňový nedoplatok alebo zrazenú časť
daňového nedoplatku správcovi dane v najbližšom
termíne na odvod preddavkov na daň.
Finančné riaditeľstvo tiež informuje o sankciách,
ktoré môžu zamestnávateľovi vzniknúť, ak si nesplní
povinnosti v súvislosti s ročným zúčtovaním dane.
V prípade, že zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie
zamestnancovi, ktorý ho o to požiadal, pričom
zamestnanec splnil všetky podmienky na jeho vykonanie,
uloží mu správca dane pokutu najmenej 15 eur
za každého takéhoto zamestnanca. Výška celkovej
pokuty za príslušné zdaňovacie obdobie nemôže
presiahnuť 30 000 eur za všetkých zamestnancov.

Priame dane
Usmernenie k zaradeniu príjmov
športovcov alebo športových
odborníkov medzi príjmy z inej
samostatne zárobkovej činnosti podľa
§ 6 ods. 2 písm. e) a k uplatňovaniu
sponzorského do daňových výdavkov
sponzora počas prechodného obdobia
do dobudovania informačného
systému športu

Vychádzajúc zo znenia § 50 až 51 zákona o športe,
v prechodnom období do dobudovania
informačného systému športu:
•

ak ide o fyzickú osobu, sponzorovaný zverejní údaje
o svojej osobe, ak ide o právnickú osobu, údaje
musia byť zverejnené na jeho webovom sídle alebo
na webovom sídle národného športového zväzu,
ktorého je členom,

•

namiesto výpisu o spôsobilosti prijímateľa verejných
prostriedkov súčasťou zmluvy o sponzorstve
v športe je:
• tlačená verzia zobrazenia webovej stránky,

Finančné riaditeľstvo SR vydalo usmernenie z dôvodu
zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní § 6
ods. 2 písm. e) a § 17 ods. 19 písm. h) zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov (ZDP) v prechodnom období do dobudovania
informačného systému športu.
S účinnosťou od 1. 1. 2016 boli medzi príjmy z inej
samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2
písm. e) ZDP zaradené príjmy z činnosti športovca
alebo športového odborníka vrátane príjmov
na základe zmluvy o sponzorstve v športe. Za tieto
príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa
považujú príjmy:
•

profesionálneho športovca,

•

amatérskeho športovca,

•

športového odborníka.

Posudzovať športovcov alebo športových odborníkov
v zmysle zákona o športe a zaradiť ich príjmy medzi
príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6
ods. 2 písm. e) ZDP je možné len vtedy, ak sú uvedené
fyzické osoby zapísané v informačnom systéme športu.
Sponzorské ako daňový výdavok sponzora
V súlade s § 17 ods. 19 písm. h) ZDP v znení
od 1. 1. 2016 sú súčasťou základu dane daňovníka len
po zaplatení výdavky na sponzorské u sponzora
na základe zmluvy o sponzorstve v športe poskytnuté
počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe
v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom
zdaňovacom období, ak počas neho sponzor vykáže
kladný základ dane. Pri pojme zmluva o sponzorstve
v športe odkazuje ZDP na § 50 a 51 zákona o športe.
Znamená to, že na to, aby sponzorské bolo daňovým
výdavkom sponzora podľa § 17 ods. 19 písm. h) ZDP,
musia byť splnené aj podmienky podľa predmetných
ustanovení zákona o športe.
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• čestné vyhlásenie sponzorovaného, že má
stanovy v súlade so zákonom o športe, že
činnosť športovej organizácie je v súlade so
zákonom a že mu nebola v lehote šesť mesiacov
pred podpisom zmluvy o sponzorstve uložená
sankcia za závažné porušenie povinností,
•

zmluvu o sponzorstve v športe, jej zmeny
a doplnenia zverejní sponzorovaný do 30 dní
od jej podpisu oboma zmluvnými stranami
na svojom webovom sídle alebo na webovom sídle
národného športového zväzu, ktorého je členom,

•

informácie o spôsobe použitia sponzorského.

Zmluva medzi Slovenskou
republikou a Spojenými arabskými
emirátmi o zamedzení dvojitého
zdanenia a zabránení daňovému
úniku v odbore daní
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
vydalo oznámenie o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou
republikou a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení
dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku
v odbore daní z príjmov a z majetku.
Zmluva nadobúda platnosť 1. apríla 2017 a účinná bude
od 1. januára 2018.

Valéria Morťaniková
vmortanikova@deloittece.com

Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com

Nepriame dane

Metodický pokyn k uplatneniu
ustanovenia § 49 ods. 9 zákona
o DPH
S účinnosťou od 1. januára 2017 bol § 49 ods. 9 zákona
o DPH doplnený o výnimku pre zahraničného platiteľa
dane registrovaného pre daň podľa § 5 zákona o DPH
v súvislosti s možnosťou uplatnenia odpočítania dane
prostredníctvom daňového priznania.
V zmysle pôvodného znenia zákona o DPH zahraničný
platiteľ dane, ktorý spĺňal podmienky na vrátenie dane
podľa § 55a alebo § 56 zákona o DPH, mohol uplatniť
odpočítanie dane prostredníctvom daňového priznania
iba z tovarov a služieb, ktoré použil na dodávky tovarov
a služieb, pri ktorých bol osobou povinnou platiť daň
podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH. Uvedenou výnimkou sa
rozšíril okruh možností odpočítania dane prostredníctvom
daňového priznania zahraničného platiteľa aj na ním
uplatnenú daň na tovary a služby, pri ktorých je osobou
povinnou platiť daň.
V nadväznosti na vyššie uvedené vydalo Finančné
riaditeľstvo SR aktualizovaný metodický pokyn
k uplatňovaniu odpočítania dane zahraničnou osobou
registrovanou podľa § 5 zákona o DPH prostredníctvom
daňového priznania, ktorý nahrádza pôvodný
metodický pokyn k danej problematike a preberá
z neho všetky časti, ku zmene ktorých nedochádza.
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Metodický pokyn v tejto súvislosti obsahuje aj viacero
praktických príkladov, na ktorých je demonštrovaný
postup pre odpočítanie dane prostredníctvom daňového
priznania, resp. pre vrátenie dane na základe žiadosti
o vrátenie dane.

Informácia k podmienke odpočítania
dane príjemcom stavebných prác –
uvedenie dane v záznamoch podľa
§ 70 zákona o DPH
Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo na svojej internetovej
stránke informáciu k uplatneniu práva na odpočítanie
DPH v súvislosti s prijatím tzv. stavebných prác
(t. j. stavebné práce vrátane dodania stavby alebo jej časti
na základe zmluvy o dielo alebo inej podobnej zmluvy,
ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie CPA,
a dodanie tovaru s inštaláciou a montážou, ak inštalácia
a montáž patrí do sekcie F štatistickej klasifikácie CPA)
a ich uvedením v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom
výkaze k DPH.
V rámci tejto informácie Finančné riaditeľstvo SR
upozorňuje, že v zmysle zákona o DPH nie je povinnosť
platiť DPH príjemcom („samozdaniť sa“) podmienená
držbou faktúry od dodávateľa na predmetné plnenia, t. j.
príjemca je povinný sa samozdaniť aj v prípade, že na
prijaté stavebné práce nedostane faktúru od dodávateľa.

Nepriame dane
Obdobne pri uplatnení nároku na odpočítanie DPH, ktorú
je príjemca – platiteľ DPH povinný platiť v zmysle § 69 ods.
12 písm. j) zákona o DPH, príjemca nemusí mať
k dispozícii faktúru od dodávateľa stavebných prác, avšak
musí mať príslušnú DPH zaevidovanú v záznamoch, ktoré
je povinný viesť podľa § 70 zákona o DPH.
Na účely kontrolného výkazu uvádza príjemca tieto
stavebné práce v časti B1 kontrolného výkazu, pričom
v prípade, že nemá k dispozícii faktúru od dodávateľa,
uvádza v kontrolnom výkaze namiesto poradového čísla
faktúry číselnú identifikáciu iného dokladu o dodaní
stavebných prác (napr. interné číslo záznamu, číslo
zmluvy o dielo). Následne prijatá faktúra sa už neuvádza
v kontrolnom výkaze, t. j. platiteľ nie je povinný podať
opravný kontrolný výkaz, resp. dodatočný kontrolný výkaz
z dôvodu nahradenia napr. interného čísla záznamu
poradovým číslom faktúry.

Uplynutím dňa, kedy obchodná spoločnosť prestáva
byť platiteľom DPH, končí prebiehajúce zdaňovacie
obdobie (tzv. posledné zdaňovacie obdobie). Právny
nástupca preberá všetky práva aj záväzky zaniknutej
spoločnosti, t. j. okrem iného preberá aj povinnosť
podať daňové priznanie k DPH za posledné zdaňovacie
obdobie zaniknutej spoločnosti, pričom túto povinnosť
si splní spôsobom, že údaje o zdaniteľných obchodoch
zaniknutej spoločnosti za jej posledné zdaňovacie
obdobie zahrnie do svojho daňového priznania
za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k výmazu
zanikajúcej spoločnosti z obchodného registra.

Informácia k významu správneho
určenia miesta dodania tovarov
a služieb pri zisťovaní výšky obratu
na účely zákona o DPH

Súdny dvor Európskej únie v oblasti
DPH

Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo na svojej webovej
stránke informáciu k zisťovaniu výšky obratu na
účely DPH, v rámci ktorej poukazuje na praktických
príkladoch na dôležitosť správneho určenia miesta
dodania tovarov a služieb na účely DPH.

Oxycure je spoločnosť, ktorej hlavným predmetom
činnosti je prenájom a predaj kyslíkových koncentrátorov
určených na koncentrovanie kyslíka z okolitého vzduchu.

V zmysle tejto informácie vstupujú do obratu len
výnosy (príjmy) bez dane z dodaných tovarov
a služieb, ktoré majú miesto dodania v tuzemsku,
okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú
oslobodené od DPH podľa § 28 – § 36 a podľa § 40 –
§ 42 zákona o DPH.
Výnosy (príjmy) bez dane z dodávok tovarov a služieb,
ktoré majú miesto dodania mimo tuzemska,
nevstupujú do obratu na účely DPH.

Informácia k podaniu daňového
priznania k DPH právnym
nástupcom pri zlúčení spoločností
Táto informácia je určená pre platiteľov DPH, ktorými sú
tuzemské obchodné spoločnosti registrované podľa
§ 4 zákona o DPH, ktoré sa zrušujú bez likvidácie,
a pre ich právnych nástupcov, ktorí majú postavenie
platiteľa DPH alebo sa ním stávajú zo zákona v dôsledku
zlúčenia spoločností.
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V zmysle zákona o DPH, tuzemská obchodná spoločnosť
zrušená bez likvidácie prestáva byť platiteľom DPH dňom
jej zániku, t. j. dňom výmazu obchodnej spoločnosti
z obchodného registra. „Rozhodný deň“ zlúčenia tak
nemá vplyv na podávanie daňových priznaní k DPH.

C - 573/15 Oxycure Belgium SA – Znížená sadzba
DPH, zásada daňovej neutrality

Tieto prístroje umožňujú domácu liečbu kyslíkom pre
pacientov trpiacich ochoreniami, ktoré si vyžadujú takúto
liečbu, keď sa ich stav viac nemôže zlepšiť liekmi.
V období medzi 1. októbrom 2007 a 31. marcom 2010
spoločnosť Oxycure uplatňovala na prenájom a predaj
kyslíkových koncentrátorov a ich príslušenstva zníženú
sadzbu DPH vo výške 6 %. Belgický daňový orgán zastával
názor, že v spomínanom období mala spoločnosť
uplatňovať štandardnú sadzbu vo výške 21 %, preto
dodatočne vyrubil daň.
Belgický súd konštatoval, že kyslíkové koncentrátory
sú rovnako ako fľaše s kyslíkom na lekárske použitie
a systém tekutého kyslíka na lekárske použitie jedným
z troch zdrojov kyslíka dostupných na trhu a že všetky
tieto zdroje sú vzájomne zameniteľné a liečby kyslíkom
pomocou nich sú rovnocenné. Rozdiely medzi týmito
spôsobmi liečby súvisia výhradne s otázkou pohodlia
a s otázkou nákladov pre spoločnosť a belgická právna
úprava týkajúca sa povinného poistenia uznáva úplnú
zameniteľnosť týchto zdrojov kyslíka.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či z hľadiska zásady daňovej
neutrality môže vnútroštátna právna úprava uplatňovať

Nepriame dane
štandardnú sadzbu DPH na dodanie kyslíkových
koncentrátorov a zníženú sadzbu DPH na dodanie
kyslíkových fliaš.
SD EÚ pripomenul, že na dodanie tovaru a poskytovanie
služieb sa v každom členskom štáte uplatňuje štandardná
sadzba DPH s možnosťou uplatniť zníženú sadzbu
na určité tovaru a služby.
V prílohe smernice o DPH sú taxatívne vymenované
kategórie dodávok tovaru a poskytovaní služieb,
na ktoré sa môžu uplatniť znížené sadzby, pričom musia
byť vykladané doslovne.
Ak sa však členský štát rozhodne selektívne uplatniť
zníženú sadzbu DPH na niektoré špecifické tovary alebo
služby nachádzajúce sa v prílohe smernice o DPH,
prináleží mu dodržiavať zásadu daňovej neutrality.
SD EÚ pripomenul, že nebolo preukázané, že kyslíkové
koncentrátory patria do nejakej z vymenovaných kategórii
výrobkov, napriek tomu, že sú spotrebiteľom vnímané
ako podobné. SD EÚ teda rozhodol, že z hľadiska zásady
daňovej neutrality smernica o DPH nebráni právnej
úprave, ktorá stanovuje, že štandardná sadzba DPH
sa uplatňuje na dodanie alebo prenájom kyslíkových
koncentrátorov, zatiaľ čo znížená sadzba sa uplatňuje
na dodanie kyslíkových fliaš.

C - 47/16 Veloserviss SIA – Povinnosť dovozcu konať
v dobre viere – legitímna dôvera
Spoločnosť Veloserviss doviezla dňa 17. mája 2007
na základe povolenia o pôvode vydaného kambodžskou
vládou do EÚ bicykle s pôvodom v Kambodži s cieľom
prepustiť ich do voľného obchodu, pričom nezaplatila
žiadne clo ani DPH.
Po uskutočnení prvej následnej kontroly, v rámci ktorej
nezistila finančná správa žiadne nezrovnalosti, vykonala
na základe informácií od Európskeho úradu pre boj
proti podvodom (OLAF) druhú následnú kontrolu
a konštatovala, že colné výnimky boli na tieto bicykle
uplatnené nesprávne, keďže osvedčenie o pôvode vydané
kambodžskou vládou nebolo v súlade s požiadavkami
ustanovení práva EÚ. Následne finančná správa uložila
spoločnosti Veloserviss povinnosť zaplatiť clo a DPH
spolu so sankčnými úrokmi z omeškania.
Rozhodnutie finančnej správy spoločnosť napadla
žalobou, ktorou sa dovolávala neoprávnenosti druhej
následnej kontroly, a to predovšetkým z dôvodu svojej
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dobrej viery, keďže prvá kontrola u nej vyvolala legitímnu
dôveru a spoločnosť podľa svojho názoru splnila všetky
stanovené podmienky týkajúce sa predloženia colného
vyhlásenia.
SD EÚ sa v predmetnom konaní zaoberal otázkou
legitímnej dôvery, pričom už z ustálenej judikatúry
konštatoval, že dovozca sa môže účinne odvolať
na legitímnu dôveru s cieľom namietať proti
dodatočnému vybratiu dovozného cla poukazujúc
na svoju dobrú vieru iba v prípade, že sú kumulatívne
splnené tieto podmienky:
1.

clo nebolo vybrané v dôsledku chyby, ktorej sa
dopustili príslušné orgány,

2.

chyba musela mať taký charakter, že nemohla byť
rozumne zistená osobou zodpovednou
za zaplatenie cla, ktorá konala v dobre viere,

3.

osoba zodpovedná za zaplatenie cla dodržala všetky
platné ustanovenia týkajúce sa colného vyhlásenia.

Táto legitímna dôvera nie je daná, najmä ak pri tovare,
pri ktorom sú zjavné dôvody pochybnosti o správnosti
osvedčenia o pôvode, sa dovozca zdržal zisťovania
okolnosti vydania tohto osvedčenia. Taká povinnosť však
neznamená, že by dovozca bol vo všeobecnosti povinný
systematicky overovať okolnosti vydania osvedčenia
o pôvode.
SD EÚ sa tiež vyjadril, že dovozca sa nemôže dovolávať
legitímnej dôvery v prípade, že nesprávne vydanie
osvedčenia o pôvode možno pripisovať správaniu vývozcu.
K zisťovaniu dobrej viery u dovozcu SD EÚ tiež uviedol, že
z informácií uvedených v správe OLAF v nadväznosti na
informáciu, že vývozca poskytol colným orgánom krajiny
vývozu nesprávne údaje, ako aj že colné orgány krajiny
vývozu pochybili tým, že vydali osvedčenie o pôvode, je
možné vydedukovať, že dovozca sa nemôže dovolávať
legitímnej dôvery. Pokiaľ však táto správa obsahuje len
všeobecný popis predmetnej situácie, nemôže sama
o sebe postačovať na právne dostatočné preukázanie
toho, že tieto podmienky sú skutočne splnené.
Za takýchto okolností v zásade prislúcha colným
orgánom štátu dovozu predložiť dôkaz o tom, že
vydanie nesprávneho osvedčenia o pôvode možno
pripisovať nesprávnemu opisu skutočností zo strany
vývozcu. Ak však colné orgány nemôžu predložiť uvedený
dôkaz, prislúcha dovozcovi, aby preukázal, že uvedené
osvedčenie bolo vydané na základe vývozcom správne
uvedených skutočností.

Nepriame dane
C – 173/15 GE Healthcare GmbH – Určenie colnej
hodnoty
Spoločnosť GE Medical Systems Deutschland GmbH
& Co. KG (ďalej len „GE Nemecko“) uzavrela
so spoločnosťou Monogram Licensing International Inc.
(ďalej len „M“) (obidve spoločnosti boli členmi skupiny
General Electrics – GE) licenčnú zmluvu, ktorej obsahom
bolo:
•

•

odplatné poskytnutie licencie na používanie
ochrannej známky skupiny GE v súvislosti
s vyrábanými a predávanými výrobkami a službami
poskytovanými spoločnosťou GE Nemecko
poskytnutie bezodplatnej licencie oprávňujúcej
k používaniu ochrannej známky GE pri ďalšom
predaji tovaru ostatným dcérskym spoločnostiam
skupiny GE.

Výška týchto poplatkov predstavovala 0,95 % ročného
obratu spoločnosti GE Nemecko za používanie ochrannej
známky GE a 0,05 % ročného obratu GE Nemecko
za používanie obchodného názvu skupiny GE.
Pri colnej kontrole colný orgán konštatoval, že spoločnosť
GE Nemecko nadobudla od spoločností patriacich
do skupiny GE tovar pochádzajúci z tretích krajín, ale
opomenula v colných vyhláseniach uviesť licenčné
poplatky na určenie colnej hodnoty tohto tovaru. Colný
úrad teda vydal rozhodnutie o dodatočnom vymeraní
dovozného cla.
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SD EÚ sa okrem iného zaoberal otázkou, či sa licenčné
poplatky majú zahrnúť do colnej hodnoty, ak v čase
výberu cla nie je zrejmý ich vznik, a či sa vzťahujú iba
na dovážaný tovar, hoci sa platia aj za služby a používanie
obchodného mena.
SD EÚ uviedol, že na základe príslušných ustanovení
colného kódexu môžu colné orgány prepustiť tovar
do voľného obehu na základe vyhlásenia, ktoré
neobsahuje všetky náležitosti a ktoré môže obsahovať
predbežné určenie colnej hodnoty dovážaného tovaru,
pričom toto vyhlásenie možno neskôr doplniť.
SD EÚ tiež konštatoval, že ak sa licenčné poplatky
čiastočne vzťahujú na dovážaný tovar a čiastočne
na služby vykonávané po dovoze, musí byť vykonané
primerané rozdelenie na základe objektívnych
a kvantifikovateľných údajov.

Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@deloittece.com

Právne

Novela zákona o odpadoch
Národná rada SR schválila novelu zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Novelou sa zavádza oprávnenie výrobcu vyhradeného
výrobku ukončiť zmluvný vzťah s organizáciou
zodpovednosti výrobcov odstúpením od zmluvy v prípade,
ak Ministerstvo životného prostredia SR právoplatne zruší
autorizáciu organizácii zodpovednosti výrobcov. Zároveň
sa zavádza, že zmluvy o plnení vyhradených povinností sa
budú uzatvárať na dobu určitú.
Zakladatelia alebo členovia koordinačného centra
pre vyhradený prúd odpadu sa nebudú môcť zúčastňovať
na plnení povinností tohto koordinačného centra
odo dňa zrušenia autorizácie alebo zánikom autorizácie.
Koordinačnému centru pre prúd odpadových pneumatík
pribudne povinnosť ohlásiť množstvo vyzbieraných
odpadových pneumatík Ministerstvu životného prostredia
SR. Spätný zber pneumatík sa bude vykonávať aj
na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou.
Novela ďalej zavádza definíciu plastu, ktorým je polymér,
ktorý môže obsahovať prídavné látky alebo iné látky
a ktorý je schopný fungovať ako hlavná štrukturálna zložka
tašiek.
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Taktiež sa zavádza definícia plastovej tašky, ľahkej
plastovej tašky a veľmi ľahkej plastovej tašky. Výrobca
obalov, ktorý poskytuje ľahké plastové tašky (plastová
taška s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov)
k nákupu tovarov alebo výrobkov, bude povinný
poskytovať tieto tašky za úhradu a okrem toho poskytovať
aj iné druhy tašiek.
Novela nadobúda účinnosť 1. mája 2017, pričom
niektoré časti novely majú posunutú účinnosť
na 1. januára 2018.

Novela Obchodného zákonníka
Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo
do medzirezortného pripomienkového konania rozsiahlu
novelu Obchodného zákonníka. Hlavné zmeny, ktoré by
mala novela priniesť, sa týkajú:
•

vylúčenia štatutárnych orgánov pre nepodanie
návrhu na vyhlásenie konkurzu
• p
 odľa novely štatutárny orgán obchodnej
spoločnosti, likvidátor alebo zákonný zástupca,
ktorý nepodá včas návrh na vyhlásenie konkurzu
v mene obchodnej spoločnosti alebo neposkytne
riadne alebo včas súčinnosť počas konkurzu,

Právne
exekúcie vedenej na majetok obchodnej spoločnosti
alebo počas výkonu správy daní, môže byť
rozhodnutím súdu vylúčený (nesmie vykonávať
funkciu štatutárneho orgánu, člena dozorného
orgánu, vedúceho organizačnej zložky) na päť
rokov,
•

• príslušný orgán obchodnej spoločnosti a štátny
podnik bude povinný predložiť účtovnú závierku
na schválenie a uložiť ju do zbierky listín do šiestich
mesiacov po uplynutí účtovného obdobia,
ručenia ovládajúcej osoby
• vo vzťahu medzi ovládajúcou a ovládanou
spoločnosťou sa novelou má zaviesť ručenie
ovládajúcej spoločnosti, ak by ovládaná spoločnosť
v jej prospech zabezpečila taký záväzok alebo
uzatvorila takú zmluvu, v dôsledku plnenia ktorej
by sa zhoršila vymožiteľnosť pohľadávok veriteľov
ovládanej spoločnosti. Ručenie by sa malo
vzťahovať len na tie formy spoločností, na ktoré sa
vzťahujú ustanovenia o spoločnosti v kríze,
•

ustanovenia nových štatutárnych orgánov
• na menovanie do funkcie člena orgánu spoločnosti
sa bude vyžadovať písomný súhlas osoby, ktorá
má byť menovaná s úradne overeným podpisom,
ktorý sa priloží k návrhu na zápis do obchodného
registra,
• navrhuje sa zaviesť prezumpcia úpadku spoločnosti
v prípade, ak v zákonom stanovenej lehote nebude
do obchodného registra zapísaný nový štatutárny
orgán, bude sa predpokladať, že spoločnosť je
v úpadku, a posledný štatutárny orgán bude
povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu
na majetok spoločnosti,

•

prevodu obchodných podielov a zmlúv o prevode
obchodného podielu
• novelou sa majú zaviesť podmienky, keď nie
je možné previesť obchodný podiel na iného
spoločníka alebo inú osobu (napr. ak spoločnosť
nemá v obchodnom registri zapísané osoby alebo
ak sa vedie konanie o jej zrušení),
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•

splynutia alebo zlúčenia spoločností
• novelou sa má zaviesť povinnosť zanikajúcej
spoločnosti predložiť návrh zmluvy o splynutí alebo
zlúčení spoločností alebo návrh projektu rozdelenia
spoločnosti aspoň 60 dní pred konaním valného
zhromaždenia správcovi dane,

stanovenia lehôt na uloženie účtovných závierok
• obchodné spoločnosti a štátny podnik budú mať
povinnosť uložiť účtovnú závierku do zbierky listín
najneskôr do dvanástich mesiacov odo dňa,
ku ktorému sa zostavuje,

•

• pri každom prevode obchodného podielu bude
potrebné požiadať o súhlas správcu dane,

•

kapitálových fondov
• má sa zaviesť ich úprava, doposiaľ boli označované
ako iné vlastné zdroje spoločnosti.

Navrhovaná účinnosť novely je 1. októbra 2017.

Novela Trestného zákona
V súvislosti s predloženou novelou Obchodného
zákonníka, ktorou sa menia a dopĺňajú aj ďalšie
súvisiace zákony, sa navrhuje aj zmena Trestného
zákona. Navrhuje sa zavedenie novej skutkovej
podstaty trestného činu, a to nekalej likvidácie. Tohto
trestného činu sa dopustí ten, kto vyhľadá alebo
sprostredkuje inú osobu, ktorá má v úmysle zmariť
riešenie ukončenia podnikania riadnou likvidáciou,
len prepožičiava svoje meno a svoju totožnosť
k prevzatiu práv a povinností, ktoré nemá záujem
vykonávať na účely prevodu účasti na právnickej
osobe na takúto osobu, alebo jej ustanovenie
za štatutárny orgán spoločnosti, potrestá sa odňatím
slobody až na jeden rok.
Navrhovaná účinnosť novely je 1. októbra 2017.

Novela Civilného sporového
poriadku a Správneho súdneho
poriadku
Národná rada SR schválila novelu Civilného sporového
poriadku a Správneho súdneho poriadku, podľa ktorej má
každý právo konať pred súdom vo svojom materinskom
jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumie. Na tento
účel bude súd povinný stranám zabezpečiť rovnaké
možnosti uplatnenia ich práv. S prihliadnutím na povahu
a okolnosti veci do konania priberie tlmočníka. Trovy
s tým súvisiace znáša štát.
Novela nadobudne účinnosť 1. mája 2017.

Právne
Novela Zákonníka práce
Národná rada SR schválila novelu Zákonníka práce,
ktorá bola už aj podpísaná prezidentom. V zmysle
novely nebude možné zamestnancovi nariadiť ani s ním
dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému
spotrebiteľovi (maloobchodný predaj) počas taxatívne
vymedzených dní s výnimkou niektorých typov
maloobchodného predaja. Novela tak v zásade rozšírila
zákaz maloobchodného predaja na všetky sviatky.
Novela nadobudne účinnosť 1. júna 2017.

Plán kontrol Úradu na ochranu
osobných údajov
Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil na svojej
webovej stránke plán kontrol na rok 2017, ktorý obsahuje
zoznam oblastí, na ktoré sa plánuje zamerať, a to najmä
stav dodržiavania ustanovení zákona o ochrane osobných
údajov pri spracúvaní osobných údajov o klientoch.
Začatie kontroly sa bude oznamovať len kontrolovanej
osobe.
Kontroly sa majú týkať:
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1.

konzulárnych pracovísk na vybraných
zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky,

2.

národnej ústredne SIRENE,

3.

automatizovaného európskeho systému
identifikácie odtlačkov prstov – EURODAC,

4.

národnej ústredne EUROPOL,

5.

bánk a pobočiek zahraničných bank,

6.

poisťovní a pobočiek zahraničných poisťovní,

7.

dôchodkových správcovských
spoločnosti, dôchodkových a doplnkových
dôchodkových fondov,

8.

nebankových veriteľov a ostatných subjektov,

9.

poskytovateľov telekomunikačných služieb.

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloittece.com

Dagmar Yoder
dyoder@deloittece.com

Ostatné

Prístup a disponovanie
elektronickou schránkou PO
zapísanej v OR SR

Informácia k vyžiadaniu potvrdenia
obdobia poistenia v nezamestnanosti
pre inštitúcie v EÚ

Dňa 1. marca 2017 nadobudla účinnosť vyhláška
29/2017 Z. z. MV SR upravujúca podmienky na prístup
a disponovanie elektronickou schránkou PO zapísanej
v obchodnom registri SR, ktorej štatutárny orgán nie je
slovenským štátnym občanom. Vyhláškou sa umožní,
aby zahraniční štatutári mohli vstupovať a disponovať
elektronickými schránkami prostredníctvom alternatívneho
autentifikátora, ktorý má formu karty s elektronickým
čipom a šesťmiestnym bezpečnostným osobným kódom.

Sociálna poisťovňa zverejnila na svojom webovom sídle
informáciu k získaniu potvrdenia obdobia poistenia
v nezamestnanosti pre inštitúcie v krajinách EÚ.

Žiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá nie je držiteľom
úradného autentifikátora a zároveň je štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu PO
so sídlom na území SR zapísanej v OR SR alebo je vedúcim
jej organizačnej zložky. Vydanie je bezodplatné
s dobou platnosti 3 roky. Viac informácií k alternatívnym
autentifikátorom a k postupu, ako si vybaviť
alternatívny autentifikátor, môžete nájsť po prekliknutí
na uvedené odkazy.

Martin Sabol
msabol@deloittece.com
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Na preukázanie získaných období poistenia
v nezamestnanosti, zamestnania a samostatnej
zárobkovej činnosti, ako aj na preukázanie iných
skutočností dôležitých pre nárok na dávku
v nezamestnanosti, ktoré poistenec získal v členskom
štáte EÚ, sa používa formulár E 301 alebo prenosný
dokument PD U1 (portable document).
Formulár žiadosti je dostupný na webovom sídle Sociálnej
poisťovne. Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo
prenosného dokumentu PD U1 je potrebné zaslať
prostredníctvom pošty na adresu príslušnej pobočky
Sociálnej poisťovne. Žiadateľ sa teda obracia na pobočku
určenú podľa jeho poslednej zárobkovej činnosti v SR,
dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti v SR alebo
miesta trvalého pobytu v SR. Požiadať o vystavenie
formulára je možné tiež elektronicky na e-mailovej adrese
príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne alebo osobne
priamo v pobočke.

Ostatné
Informácia k zvýšeniu nemocenskej
dávky materské

Informácia k odkladu daňového
priznania živnostníka

Zmenou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
sa od mája 2017 zvyšuje výška nemocenskej dávky
materské. Táto dávka sa od mája 2017 zvýši
zo súčasných 70 % na 75 % denného vymeriavacieho
základu, resp. pravdepodobného vymeriavacieho
základu. Zmena sa prizná automaticky všetkým
skupinám poistencov (zamestnancom, samostatne
zárobkovo činným osobám a dobrovoľne
nemocensky poisteným osobám), ktorí spĺňajú nárok
na jej priznanie. Nárok na zvýšenie materského
po 1. máji 2017 vzniká aj poistencom, ktorým nárok
na materské vznikol pred 1. májom 2017 a bude trvať
aj po 30. apríli 2017. Na uplatnenie zvýšenia dávky
nie je potrebné podávať osobitnú žiadosť.

Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle informuje
o tom, že SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu
na podanie daňového priznania za rok 2016, nie sú
povinné túto skutočnosť oznamovať Sociálnej poisťovni.
Poistné v rovnakej výške ako doteraz budú platiť až
do 30. 9. 2017. Ak SZČO s predĺženou lehotou na podanie
daňového priznania vznikne povinné nemocenské
a povinné dôchodkové poistenie, poistné z novo určenej
sumy bude platiť od 1. 10. 2017. Povinné nemocenské
a povinné dôchodkové poistenie vznikne SZČO, ak jej
príjem z podnikania a z inej samostatne zárobkovej
činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou
samostatnou zárobkovou činnosťou za rok 2016 je vyšší
ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu
(5 298 Eur) a ak má k 1. 10. 2017 platné oprávnenie na
vykonávanie činnosti. Vznik a zánik povinného poistenia,
vymeriavací základ a výšku poistného aj samostatne
zárobkovo činnej osobe s predĺženou lehotou na podanie
daňového priznania oznámi Sociálna poisťovňa.

Keďže nemocenské dávky sú splatné pozadu, zvýšená
suma materského sa bude prvýkrát vyplácať v júni
2017 za máj 2017. Maximálna výška materského
pri 31-dňovom mesiaci bude od 1. mája 2017
predstavovať 1 350 eur.

Informácia k povinnostiam
samostatne zárobkovo činných osôb
(SZČO) ako zamestnávateľa
V prípade, že sa SZČO rozhodne zamestnávať
pracovníkov, stáva sa zamestnávateľom. SZČO plynú
potom voči Sociálnej poisťovni tieto povinnosti:
•

prihlásiť sa ako zamestnávateľ v príslušnej pobočke
Sociálnej poisťovne do ôsmich dní odo dňa, v ktorom
začala zamestnávať prvého zamestnanca,

•

povinnosť prihlásiť zamestnanca do registra
poistencov ešte pred začatím výkonu činnosti
zamestnanca,

•

po tom, ako prestane zamestnávať, má povinnosť
odhlásiť zamestnanca zo sociálnych poistení
najneskôr v deň nasledujúci po zániku pracovného
pomeru. Ak už nebude zamestnávať ani jedného
zamestnanca, musí sa súčasne odhlásiť aj z registra
zamestnávateľov.

To znamená, že od momentu, keď začne SZČO
zamestnávať, musí počas celého tohto obdobia plniť
povinnosti zamestnávateľa, povinnosti za zamestnanca
a naďalej aj svoje povinnosti ako SZČO.
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Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com

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.
Viac informácií nájdete na www.taxcube.sk.
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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.

Ján Skorka
jskorka@deloittece.com

Novinky v Deloitte
Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku - Máj 2017
(http://kalendar.deloitte.sk/)
Deloitte DPH akadémia 2017 - 5 modulov
5., 12., 19., 22. a 26. máj 2017
Bratislava, Einsteinova 23
Zistite viac | Zaregistrujte sa

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/dbriefslegal.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.: +421 905 365 282
Fax: +421 910 828 333

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