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Priame dane:
••

Informácia k podávaniu daňového priznania a k plateniu daňovej licencie u daňovníka
zrušeného bez likvidácie bez právneho nástupcu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo v júli 2017 informáciu ohľadne povinnosti podať DP
a platiť daňovú licenciu pre daňovníkov, ktorí sa zrušujú bez likvidácie a bez právneho nástupcu.

••

Premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu týkajúcu sa premlčania práva
na vymáhanie daňového nedoplatku. Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po 6
rokoch po skončení kalendárneho roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol.

••

Kúpa podniku a zdanenie prevzatých nezaplatených záväzkov
Na oficiálnej stránke Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky bolo zverejnené stanovisko
k zdaňovaniu nezaplatených záväzkov, ktoré boli nadobudnuté kúpou podniku.

••

Rozsudok ČR o uznaní odpisu pohľadávky, pri ktorej bolo prijaté poistné plnenie,
za daňovo uznaný náklad
Najvyšší správny súd ČR („NSS ČR“) rozhodol, že odpis pohľadávok, ku ktorým veriteľ prijal poistné
plnenie od poisťovne, je daňovo uznaným nákladom, nakoľko výplata poistného plnenia viedla
k odpisu poistenej pohľadávky u veriteľa, keďže po výplate poistného plnenia bolo zrejmé, že
do výšky vyplateného poistného plnenia sa už veriteľ nebude z pohľadávky uspokojovať.

••

Rozsudok ČR o zdanení príjmov zo zmluvy o tichom spoločenstve zrážkovou daňou
Krajský súd ČR rozhodol, že tichý spoločník je povinný platiť zrážkovú daň z príjmov súvisiacich
so zmluvou o tichom spoločenstve, nakoľko tiché spoločenstvo neznamená priamy podiel
v spoločnosti, a preto neboli splnené podmienky pre nezdanenie príjmov vyplácaných tichému
spoločníkovi zrážkovou daňou v ČR.

••

Informácia k zdaňovaniu príjmov „zahraničných umelcov“ na území Slovenskej republiky
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu, ktorej cieľom je informovať verejnosť
o právach a povinnostiach daňových subjektov súvisiacich so zdaňovaním príjmov umelcov
a spoluúčinkujúcich osôb, ktorí sú daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou, a poukázať
na najčastejšie problémy pri plnení daňových povinností.

••

Informácia k niektorým povinnostiam zamestnávateľa pri vykonaní opráv dane alebo
preddavkov na daň zamestnancov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k niektorým povinnostiam
zamestnávateľov pri vykonaní opráv dane alebo preddavkov na daň zamestnancov.
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••

Informácia k zdaňovaniu podielov na zisku, vyrovnacieho podielu a podielu
na likvidačnom zostatku vyplatených fyzickej osobe – daňovníkovi s neobmedzenou
daňovou povinnosťou (rezidentovi SR) od 1. 1. 2017
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k zdaňovaniu podielov na zisku,
vyrovnávacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku vyplatených fyzickej osobe – daňovníkovi
s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

Nepriame dane:
••

Informácia k povinnosti platiť daň z pridanej hodnoty slovenskou zdaniteľnou osobou
pri nákupe tovaru v tuzemsku od zahraničnej osoby
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k problematike správnej aplikácie § 69
ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov („zákon o DPH“)
so zameraním na transakcie, ktorých predmetom je dodanie tovaru.

••

Súdny dvor Európskej únie v oblasti DPH
C 386/16 ‘Toridas’ UAB proti Štátnemu daňovému inšpektorátu Litovskej republiky – Oslobodenie
od DPH pri dodaní tovaru v rámci EÚ – Reťazové obchody a uplatňovanie DPH
Článok 138 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane
z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že:
••

Dodanie tovaru uskutočnené zdaniteľnou osobou so sídlom v prvom členskom štáte EÚ nie je
oslobodené od dane z pridanej hodnoty na základe tohto ustanovenia, ak nadobúdateľ, ktorý je
na účely dane z pridanej hodnoty registrovaný v druhom členskom štáte EÚ, pred ukončením
tohto dodania informuje dodávateľa, že tovar sa ihneď ďalej predá zdaniteľnej osobe so sídlom
v treťom členskom štáte EÚ predtým, ako opustí prvý členský štát a bude prepravený k tretej
zdaniteľnej osobe za predpokladu, že toto druhé dodanie sa naozaj uskutočnilo a tovar bol
následne prepravený z prvého členského štátu do členského štátu tretej zdaniteľnej osoby.
Registrácia prvého nadobúdateľa na účely dane z pridanej hodnoty v členskom štáte, ktorý sa
líši od členského štátu miesta prvého dodania alebo od členského štátu miesta konečného
nadobudnutia, nie je kritériom kvalifikácie transakcie ako transakcie v rámci EÚ a sama osebe ani
dostatočným dôkazom o tom, že ide o transakciu v rámci EÚ.

••

Spracovanie tovaru v priebehu reťazca dvoch za sebou nasledujúcich dodaní tak, ako to je
vo veci samej, ktoré sa uskutočnilo na pokyn sprostredkujúceho nadobúdateľa a pred prepravou
tovaru do členského štátu konečného nadobúdateľa, nemá vplyv na podmienky prípadného
oslobodenia prvého dodania, keďže k tomuto spracovaniu došlo po prvom dodaní.

Právne:
••

Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Novelou sa majú doplniť povinnosti vyplývajúce z AML smernice.

••

Novela zákona o verejnom obstarávaní
Novela má zefektívniť proces verejného obstarávania a odstrániť nedostatky z praxe.
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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.

••

Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku – Október, november 2017 (http://kalendar.
deloitte.sk/)
•• Deloitte DPH akadémia 2017 - 4 moduly – Košice
19., 20., 26., 27. október 2017
Košice
Zistite viac | Zaregistrujte sa

••

••

••

••

IFRS školenie – Bratislava
27. október 2017
Bratislava, Einstainova 23, Digital Park II.
Zaregistrujte sa
Excel akadémia – Bratislava
14. november 2017
Bratislava, Einstainova 23, Digital Park II.
Zaregistrujte sa
Excel akadémia – Košice
16. november 2017
Telegrafia a.s., Lomená 1655/1, Košice
Zistite viac | Zaregistrujte sa
DPPO akadémia 2017 – Košice
30. november 2017
Hotel Ambassador, Košice
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

Informácia k podávaniu daňového
priznania a k plateniu daňovej licencie
u daňovníka zrušeného bez likvidácie
bez právneho nástupcu
Ak súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti
zistí, že spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý by
postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny
za výkon funkcie likvidátora, rozhodne o jej zrušení
bez likvidácie. Súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení
spoločnosti zverejní v Obchodnom vestníku oznámenie,
že sa vedie konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie.
Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže
súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia
tohto oznámenia.
Spoločnosť sa zrušuje odo dňa uvedeného v rozhodnutí
súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto
rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. Zákon o dani
z príjmov neupravuje zdaňovacie obdobie daňovníka,
ktorý sa zrušuje bez likvidácie bez právneho nástupcu.
Na základe informácie vydanej Finančným
riaditeľstvom Slovenskej republiky:
•
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Ak súd rozhodne o zrušení spoločnosti bez likvidácie
bez právneho nástupcu do lehoty na podanie
daňového priznania, daňovník nie je povinný
za uvedené zdaňovacie obdobie podať daňové
priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.

•

Ak súd nerozhodne o zrušení spoločnosti
bez likvidácie bez právneho nástupcu do lehoty
na podanie daňového priznania, daňovníkovi vzniká
povinnosť podať daňové priznanie. Daňovník počnúc
zdaňovacím obdobím, v ktorom podal návrh
na zrušenie bez likvidácie bez právneho nástupcu,
daňovú licenciu neplatí okrem situácie, keď imanie
prechádza na právneho nástupcu.

Premlčanie a zánik práva vymáhať
daňový nedoplatok
Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané
po 6 rokoch po skončení kalendárneho roka, v ktorom
daňový nedoplatok vznikol.
Ak správca dane (daňový úrad, colný úrad, obec) v tejto
lehote doručí daňovému subjektu výzvu na zaplatenie
nedoplatku, začína plynúť nová premlčacia lehota
po skončení kalendárneho roka, v ktorom bola výzva
doručená. Vzhľadom na to, že právo na vymáhanie
daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení
kalendárneho roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol
(prekluzívna lehota), správca dane môže doručením
výziev predlžovať plynutie premlčacej lehoty do 20 rokov.
Pokiaľ daňový dlžník námietku premlčania nevznesie,
správca dane je oprávnený daňový nedoplatok vymáhať
aj po uplynutí premlčacej lehoty.

Priame dane
Kúpa podniku a zdanenie prevzatých
nezaplatených záväzkov
V súlade s § 17 ods. 27 ZDP je daňovník, ktorý zisťuje
základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) ZDP, povinný
zvýšiť základ dane vo výške 20 %, 50 % alebo 100 %
menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,
ktorý prislúcha k výdavku (nákladu), ktorý je daňovým
výdavkom podľa § 19 ZDP v nadväznosti na počet dní
(360, 720 alebo 1080 dní), ktoré uplynuli od lehoty
splatnosti neuhradeného záväzku. Lehotou splatnosti
záväzku je lehota dohodnutá pri vzniku záväzku, ktorú
na účely úpravy základu dane nie je možné predĺžiť.
§ 17 ods. 32 ZDP ustanovuje spôsob úpravy základu
dane (zníženie) v prípade úhrady záväzku po období,
v ktorom bol základ dane zvýšený o 100 % menovitej
hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,
a v prípade premlčania alebo zániku záväzku.
V súlade s § 17a ods. 4 písm. c) ZDP daňovník
predávajúci podnik, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17
ods. 1 písm. b) alebo c) ZDP zníži v zdaňovacom období,
v ktorom nastane účinnosť zmluvy o predaji podniku,
základ dane o sumu záväzku prislúchajúceho k výdavku
(nákladu), o ktorú zvýšil základ dane podľa § 17 ods. 27
ZDP.
Pri kúpe podniku nie je v ZDP osobitne upravený postup
zvýšenia základu dane v prípade, ak od splatnosti
záväzku, ktorý daňovník nadobudol kúpou podniku,
uplynula zákonom stanovená doba. Finančná správa SR
preto zastáva názor, že daňovník kupujúci podnik bude
postupovať podľa § 17 ods. 27 ZDP a základ dane zvýši
v tom zdaňovacom období, v ktorom od splatnosti
záväzku nadobudnutého kúpou podniku uplynie
zákonom stanovená doba.

Rozsudok ČR o uznaní odpisu
pohľadávky, pri ktorej bolo prijaté
poistné plnenie, za daňovo uznaný
náklad
Žalujúca strana (banka so sídlom v ČR) prijala poistné
plnenia od úverových poisťovní, keďže jej dlžníci nezaplatili
dlh, ktorý voči nej mali, a ktorého nesplatenie bolo kryté
poistením. Žalujúca strana následne previedla účtovný
odpis pohľadávok od týchto spoločností, a to do výšky
prijatého poistného plnenia. Spor bol vedený o to, či pre
ňu odpis týchto pohľadávok do výšky prijatého poistného
plnenia predstavuje daňovo uznaný náklad v zmysle ZDP,
ktorý by priamo súvisel s prijatým poistným plnením.
Odvolacie finančné riaditeľstvo („OFR“) posúdilo vyplatenie
poistného plnenia tak, že žalujúca strana nestratila
kontrolu nad nezaplatenými pohľadávkami. Odpis
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pohľadávok preto považovalo za predčasný, ale keďže sa
žalujúca strana podľa svojej úvahy rozhodla pohľadávky
odpísať, stali sa účtovným nákladom. OFR uviedlo, že
neexistuje vzájomný vzťah medzi odpisom pohľadávok
žalujúcej strany voči dlžníkom a medzi výplatou poistného
plnenia. V ZDP je uvedená podmienka priamej súvislosti
príjmov (výnosov) s výdavkami (nákladmi). Poistné plnenie
bude vyplatené aj vtedy, keď žalujúca strana pohľadávku
neodpíše. Naopak, pokiaľ bude pohľadávka odpísaná,
neznamená to automaticky nárok na poistné plnenie.
Mestský súd („MS“) zrušil rozhodnutie OFR, ktoré
následne podalo kasačnú sťažnosť. MS posúdil vec tak,
že na základe jednej z poistných zmlúv žalujúca strana
stratila kontrolu nad pohľadávkou, ktorá prešla
na poisťovňu, zatiaľ čo na základe druhej z poistných
zmlúv nie, pretože poisťovňa sa stala len zástupkyňou
žalobkyne pre prípad vymáhania pohľadávky a žalujúca
strana zostala naďalej veriteľom. V prvom prípade preto
MS (na rozdiel od OFR) našiel priamu súvislosť medzi
odpisom pohľadávky a príjmom z poistného plnenia,
pričom v druhom (rovnako, ako OFR) nenašiel.
Najvyšší správny súd („NSS“) kasačnú sťažnosť
zamietol a akceptoval názor MS, že pri poistení
pohľadávok proti riziku nezaplatenia zo strany
dlžníka si daňový subjekt poisťuje stratu
peňažného príjmu. Existuje tak priama súvislosť
medzi prijatou poistnou náhradou a skutočnosťou,
že došlo ku znehodnoteniu poistenej pohľadávky.
Pokiaľ by k jej znehodnoteniu nedošlo, nemohol
by daňový subjekt realizovať príjem vo forme
prijatého poistného plnenia.
Podstatné bude vždy zhodnotenie okolností každého
posudzovaného prípadu s ohľadom na povahu tejto
väzby. Podľa ustanovenia poistnej zmluvy uzavretej medzi
žalujúcou stranou a poisťovňou po výplate poistného
plnenia prechádzajú na poisťovňu všetky práva a nároky
spojené s poistenou pohľadávkou, a to
do výšky vyplatenej sumy poistného plnenia. Ak by
aj dlžník splnil svoj dlh voči žalujúcej strane, ktorému
zodpovedá poistená pohľadávka, dlžníkovo plnenie
by prináležalo poisťovni, a to do výšky vyplateného
poistného plnenia, nie žalujúcej strane. Výplata poistného
plnenia tak viedla k odpisu poistenej pohľadávky
žalujúcou stranou, keďže po výplate poistného plnenia
bolo zrejmé, že do výšky vyplateného poistného plnenia
sa už nebude z pohľadávky žalujúca strana uspokojovať.
Medzi výplatou poistného plnenia a odpisom pohľadávky
v posudzovanej veci existuje logická a nesprostredkovaná
väzba. NSS tak v tomto prípade nachádza priamu väzbu
medzi príjmom v podobe prijatého poistného plnenia
a odpisom pohľadávky, a teda považuje odpis takejto
pohľadávky za daňovo uznateľný.

Priame dane
Rozsudok ČR o zdanení príjmov
zo zmluvy o tichom spoločenstve
zrážkovou daňou

Pojem daňovník zahŕňa osobu zahraničného
umelca, ktorej osobne vykonávaná umelecká činnosť
na území Slovenskej republiky generuje príjmy
zdaniteľné na tomto území. Osobou daňovníka nie
je sprostredkujúca osoba, napr. zástupca, agent,
divadlo, orchester či umelecká agentúra.

Podstatou sporu bola sťažnosť žalobcu (tichý spoločník,
spoločnosť sídliaca v Holandsku) na postup platiteľa
dane (spoločnosť so sídlom v ČR), ktorý uplatnil zrážkovú
daň na príjmy žalobcu súvisiace zo zmluvou o tichom
spoločenstve. Krajský súd ČR („KS ČR“) žalobu zamietol,
pretože dospel k záveru, že žalobca nepreukázal
splnenie podmienky priameho vlastníctva 25 % imania
platiteľa dane, a preto neboli splnené podmienky
pre nezdanenie príjmov vyplácaných tichému
spoločníkovi zrážkovou daňou v ČR podľa zmluvy
o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretej medzi ČR
a Holandskom. Zmluva o tichom spoločenstve nie je
založená na existencii podielu na majetku spoločnosti;
podľa obchodného zákonníka má tichý spoločník
postavenie veriteľa svojej pohľadávky. Príjmy súvisiace
so zmluvou o tichom spoločenstve sú špecifikované
v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia ako príjmy
z pohľadávok s podielom na ziskoch.

Informácia k zdaňovaniu príjmov
„zahraničných umelcov“ na území
Slovenskej republiky
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
informáciu, ktorej cieľom je informovať verejnosť
o právach a povinnostiach daňových subjektov súvisiacich
so zdaňovaním príjmov umelcov a spoluúčinkujúcich
osôb, ktorí sú daňovníkmi s obmedzenou daňovou
povinnosťou, a poukázať na najčastejšie problémy
pri plnení daňových povinností.
•

Právny rámec zdaniteľnosti príjmov zahraničných
umelcov
Keď posudzujeme zdaniteľnosť príjmov dosahovaných
zahraničnými umelcami na území SR, riadime sa
ustanovením podľa §16 ods. 1 písm. d) zákona o dani
z príjmov a článkom „Umelci a športovci“ príslušnej
zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ak nejaká
existuje.

•

Osoba daňovníka
Daňovníkom je ustanovená fyzická osoba (nie
právnická osoba), ktorá je daňovníkom s obmedzenou
daňovou povinnosťou (nerezident Slovenskej
republiky), pričom pre určenie zdaniteľnosti jej
príjmov a správneho spôsobu zdanenia je nevyhnutné
skúmať nielen jej rezidenciu na účely aplikácie
príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ale
aj jej trvalý pobyt.
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Zákon o dani z príjmov ani príslušné zmluvy
o zamedzení dvojitého zdanenia neustanovujú pojem
„umelec“.
Na účely zákona o dani z príjmov a príslušných zmlúv
o zamedzení dvojitého zdanenia je potrebné
za „umelca“ považovať osobu, ktorá vykonáva činnosť
s prvkom zábavy.
Pojem „umelec“ zahŕňa najmä javiskového umelca,
filmového alebo rozhlasového herca, herca
v televíznej reklame, speváka, hudobníka alebo
tanečníka. Takouto osobou je nielen profesionálny,
ale aj amatérsky umelec, konečný príjemca príjmu,
ktorý napr. vystúpi v rámci folklórneho festivalu, či
iných kultúrnych podujatí na území SR.

•

Zdaniteľný príjem zahraničného umelca
Za takýto príjem sa považuje peňažný alebo
nepeňažný príjem z umeleckej činnosti osobne
vykonávanej alebo zhodnocovanej na území SR,
pričom ide nielen o samotný príjem umelca za osobný
umelecký výkon na tomto území, ale aj
o príjem, ktorý úzko vecne a časovo súvisí s týmto
výkonom, napr. licenčné poplatky, príjmy z reklamy,
interview, sponzorstva z priamych prenosov vysielania
umeleckých podujatí, cestovné náhrady. Ak plynie
zahraničnému umelcovi príjem z činnosti osobne
vykonávanej na území viacerých štátov, je nevyhnutné
príjem priamo na základe vhodného kľúča
a zmluvných podmienok alokovať medzi jednotlivé
štáty a posúdiť, aká časť príjmu tohto umelca súvisí
s výkonom jeho činnosti na území Slovenskej
republiky.
Ak sa usporiadateľ podujatia so zahraničným
umelcom zmluvne dohodne na vyplatení sumy
za umelecký výkon v „čistom po zdanení“,
na účely určenia správnej výšky zdaniteľných príjmov
„vyplatený“ príjem navýši o sumu dane vyberanej
zrážkou. Dohoda o vyplatení honoráru v „čistom“
nedáva možnosť platiteľovi dane neodviesť daň, resp.
znížiť daň plynúcu do štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky, a to bez ohľadu na skutočnosť, či je honorár
vyplatený v peňažnej alebo nepeňažnej forme.
Pre zdaniteľnosť príjmu zahraničného umelca
na území Slovenskej republiky nie je rozhodujúci
právny vzťah a závislosť tohto umelca od inej osoby,

Priame dane
ani skutočnosť, či tento zahraničný umelec je povinný
platiť daň z tohto príjmu aj v štáte jeho rezidencie.
Taktiež nie je rozhodujúce, či sa tento príjem
umelcovi vypláca priamo, alebo prostredníctvom
inej sprostredkujúcej osoby (agentúry, divadla,
orchestra...). Pri posudzovaní zdaniteľnosti príjmu
zahraničného umelca nie je potrebné skúmať, kto
tento príjem zahraničnému umelcovi „vypláca“, či
tento príjem vypláca daňovník s neobmedzenou
daňovou povinnosťou, stála prevádzkareň daňovníka
s obmedzenou daňovou povinnosťou alebo iná
osoba.
•

Spôsob zdanenia príjmov zahraničných umelcov
Ak nie je v zákone stanovené osobitne inak, príjmy
zahraničných umelcov podliehajú na území SR
zdaneniu daňou vyberanou zrážkou prostredníctvom
platiteľa dane.
V prípade príjmov umelcov zmluva o zamedzení
dvojitého zdanenia nemodifikuje výšku sadzby dane,
resp. dane, a preto pri zdanení príjmov zahraničných
umelcov sa aplikuje sadzba dane určená zákonom
o dani z príjmov. Podľa § 43 ods. 1 zákona o dani
z príjmov sa použije sadzba dane vo výške 19 %, resp.
35 % z príjmov, ak sú predmetné príjmy vyplatené,
poukázané alebo pripísané daňovníkovi nezmluvného
štátu.
Na účely správneho zrazenia dane platiteľom dane
podľa uvedeného ustanovenia zahraničný umelec
preukazuje svoj trvalý pobyt v „zmluvnom“ alebo
„nezmluvnom“ štáte identifikačným dokladom, napr.
občianskym preukazom alebo pasom. Ak zahraničný
umelec na účely tohto ustanovenia zákona
do termínu „výplaty“ príjmu nepreukáže platiteľovi
dane miesto svojho trvalého pobytu, platiteľ dane
postupuje voči tomuto umelcovi ako voči daňovníkovi
nezmluvného štátu s uplatnením sadzby dane
vyberanej zrážkou vo výške 35 %.
Zrazením dane platiteľom dane je daňová povinnosť
zahraničného umelca splnená, ak sa tento umelec
nerozhodne postupovať podľa § 43 ods. 6 až 8
zákona o dani z príjmov, t. j. že bude daň vyberanú
zrážkou považovať za preddavok na daň, ktorý
odpočíta od dane v podanom daňovom priznaní.
Osobitne s účinnosťou od 1. 1. 2016 v prípade
príjmov umelcov dosahujúcich príjmy z podania
umeleckého výkonu sa podľa § 43 ods. 14 zákona
o dani z príjmov daň nevyberá zrážkou, ak sa tak
zahraničný umelec vopred písomne dohodne
s platiteľom dane. Uvedené znamená, že daňovník
si bude tieto príjmy priznávať ako súčasť základu
dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6
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ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov v daňovom
priznaní, v ktorom si uplatní aj výdavky a iné nároky
určené v ustanoveniach zákona o dani z príjmov.
Príjmy sú zdaňované sadzbou dane stanovenou v §
15 zákona o dani z príjmov (19 % alebo 25 %). Platiteľ
dane je povinný takúto dohodu oznámiť správcovi
dane najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí
kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá.
•

Osoba platiteľa dane a jej povinnosti
Za správne zrazenie a odvedenie dane podľa § 43
zákona o dani z príjmov nezodpovedá zahraničný
umelec, ale osoba platiteľa príjmu (platiteľa dane),
ktorá podľa § 43 ods. 10 zákona o dani z príjmov
daň z predmetných príjmov vyberá zrážkou, ak sa
nepostupuje podľa § 43 ods. 14 zákona o dani
z príjmov. Pod pojmom „platiteľ dane“ sa rozumie
akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
je povinná zraziť alebo vybrať daň alebo preddavok
na daň od daňovníka, a ktorá je povinná daň alebo
preddavok na daň vybrané od daňovníka alebo
zrazené daňovníkovi odvádzať správcovi dane
a majetkovo za ne zodpovedá.
Týmto platiteľom dane je tuzemská osoba alebo
zahraničná osoba uvedená v § 48 zákona o dani
z príjmov, ktorá vypláca, poukazuje alebo pripisuje
vybrané zdaniteľné príjmy v prospech daňovníka
(napr. umelecká agentúra, organizátor podujatia,
divadlo...). Pre určenie osoby platiteľa dane nie je
rozhodujúce, či sú príjmy v prospech zahraničného
umelca „vyplácané“ priamo alebo prostredníctvom
inej osoby. Na platiteľa dane sa vzťahuje registračná
povinnosť a oznamovacia povinnosť. Platiteľ dane
je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane
najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca
za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca
dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak. Súčasne
je platiteľ dane v rovnakej lehote povinný predložiť
správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane.

Informácia k niektorým
povinnostiam zamestnávateľa
pri vykonaní opráv dane alebo
preddavkov na daň zamestnancov
Zamestnávateľ vykonáva opravy dane resp. preddavkov
na daň zamestnancom podľa § 40 zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok a pre účely
zdaňovania príjmov zo závislej činnosti sú súčasťou
základu dane aj tie príjmy, ktoré boli vyplatené
do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia.

Priame dane
Lehoty na vykonanie opráv
Ak zamestnávateľ zistí nesprávne zdanenie v priebehu
zdaňovacieho obdobia, vykoná opravu preddavkov
na daň v nasledujúcom mesiaci.
Ak ju zistí po skončení zdaňovacieho obdobia, tak opravu
preddavkov na daň vykoná do uplynutia lehoty (31. marec
nasledujúceho roka) za súčasného splnenia uvedených
podmienok (nevykonané ročné zúčtovanie dane alebo
nepodané daňové priznanie).
Ak zamestnávateľ zistí nesprávne zdanenie príjmov
zamestnanca po vykonaní ročného zúčtovania alebo
po podaní daňového priznania, opravuje daň a nie
preddavky na daň.
•

•

Oprava dane a preddavkov na daň v prospech
zamestnanca – ak zamestnávateľ zrazil
zamestnancovi vyššiu daň v ročnom zúčtovaní,
opravu dane vykoná (vráti preplatok na dani)
do 3 troch rokov od konca roka, v ktorom daň
nesprávne zrazil. Ak zamestnávateľ zrazil v bežnom
zdaňovacom období (t. j. v priebehu kalendárneho
roka) preddavky na daň vyššie, ako bol podľa zákona
povinný, tak vráti tomuto zamestnancovi vzniknutý
preplatok na preddavkoch na daň v nasledujúcom
kalendárnom mesiaci, najneskôr do 31. marca
nasledujúceho roku, ak mu do tohto termínu nebolo
vykonané ročné zúčtovanie dane alebo ak nepodal
daňové priznanie.
Oprava dane a preddavkov na daň v neprospech
zamestnanca – ak zamestnávateľ nezrazil
zamestnancovi daň, ktorú mal zraziť pri vykonaní
ročného zúčtovania vo výške ustanovenej týmto
zákonom, môže ju dodatočne zraziť iba vtedy, ak
od doby, keď daň nesprávne zrazil, neuplynulo
viac ako 12 mesiacov. Ak zamestnávateľ nezrazil
zamestnancovi preddavok na daň vo výške,
v ktorej ho mal zraziť podľa tohto zákona, môže
tento nedoplatok na preddavku dodatočne zraziť
najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.

Povinnosti zamestnávateľa voči správcovi dane
Zamestnávateľ má povinnosť podať prehľad a hlásenie,
ak v príslušnom období (v zdaňovacom období –
kalendárnom roku) vyplácal príjmy zo závislej činnosti.
Lehota na podanie uvedených tlačív je nasledovná:
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•

tlačivo „mesačný“ Prehľad do konca kalendárneho
mesiaca po uplynutí mesiaca, za ktorý sa podáva

•

tlačivo „ročné“ Hlásenie do konca apríla
nasledujúceho roka po skončení zdaňovacieho
obdobia, za ktoré sa podáva.

Ak zamestnávateľ vykonáva opravy dane, resp.
preddavkov na daň, tieto údaje z vykonaných opráv
uvádza do prehľadu za mesiac, v ktorom opravy vykonal,
a to na samostatnom riadku 3 v I. časti prehľadu /znenie
riadku : „Daňové nedoplatky (+) a daňové preplatky (-) za
predchádzajúce zdaňovacie obdobia podľa § 40 zákona“/.
Z uvedeného dôvodu zamestnávateľ podané prehľady ani
hlásenia za prechádzajúce zdaňovacie obdobia, za ktoré
opravy vykonáva, už neopravuje.

Informácia k zdaňovaniu podielov
na zisku, vyrovnacieho podielu a
podielu na likvidačnom zostatku
vyplatených fyzickej osobe –
daňovníkovi s neobmedzenou
daňovou povinnosťou (rezidentovi
SR) od 1. 1. 2017
Informácia sa týka týchto typov podielov na zisku:
1.

Podiely na zisku (dividendy) vyplácané zo zisku
obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiely
na výsledku podnikania vyplácané tichému
spoločníkovi, ak nejde o plnenia uvedené v § 3 ods.
1 písm. f) zákona o dani z príjmov (ďalej len „zákon
o dani z príjmov“), ak sú vyplatené fyzickej osobe daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou
(rezidentovi SR) zo zdroja na území SR, ako aj
zo zdrojov v zahraničí.

2.

Podiely na zisku (dividendy) vyplácané
zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva
zamestnancom bez majetkovej účasti na základnom
imaní obchodnej spoločnosti alebo družstva.

3.

Podiely na likvidačnom zostatku obchodnej
spoločnosti alebo družstva a vyrovnacie podiely
vyplatené fyzickej osobe s neobmedzenou daňovou
povinnosťou zo zdroja na území SR, ako aj
zo zdrojov v zahraničí.

4.

Plnenia vyplácané spoločníkovi verejnej obchodnej
spoločnosti, komplementárovi komanditnej
spoločnosti a tichému spoločníkovi verejnej
obchodnej spoločnosti.

5.

Podiely na zisku (dividendy) vyplácané zo zisku
obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiely
na výsledku podnikania vyplácané tichému
spoločníkovi, ak nejde o plnenia uvedené
v § 3 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov,
ak sú vyplatené fyzickej osobe – daňovníkovi
s neobmedzenou daňovou povinnosťou
(rezidentovi SR) zo zdroja na území SR, ako aj
zo zdrojov v zahraničí

Priame dane
V zmysle zákona o dani z príjmov predmetom dane
z príjmov je:
•

•

Podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej
spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie
a to osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom
imaní, členom štatutárneho orgánu alebo členom
dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti
alebo družstva. Konateľ spoločnosti s ručením
obmedzeným nie je členom štatutárneho orgánu
spoločnosti, a preto do tejto skupiny osôb nepatrí.
podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému
spoločníkovi, ak nejde o plnenia uvedené v § 3
ods.1 písm. f) zákona o dani z príjmov.

Ak boli tieto podiely na zisku vyplatené fyzickej osobe
– daňovníkovi s neobmedzenou povinnosťou zo zisku
vykázaného za zdaňovacie obdobie začínajúce sa najskôr
1. 1. 2017 alebo vykázaného za zdaňovacie obdobie
do 31. 12. 2003.

1.1 PODIELY NA ZISKU VYKÁZANÉ ZA ZDAŇOVACIE
OBDOBIE ZAČÍNAJÚCE NAJSKÔR 1. 1. 2017
Ak plynú fyzickej osobe – daňovníkovi
s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentovi
SR):
•

zo zdrojov na území SR, zdaňujú sa daňou
vyberanou zrážkou vo výške 7 %,

•

zo zdrojov v zahraničí – od daňovníka s obmedzenou
daňovou povinnosťou s výnimkou daňovníka
nezmluvného štátu, zdaňujú sa ako súčasť
osobitného základu dane pri podaní daňového
priznania, a to sadzbou dane vo výške 7 %,

•

zo zdrojov v zahraničí – od daňovníka nezmluvného
štátu, zdaňujú sa ako súčasť osobitného základu
dane pri podaní daňového priznania, a to sadzbou
dane vo výške 35 %.

1.2 PODIELY NA ZISKU VYKÁZANÉ ZA ZDAŇOVACIE
OBDOBIA DO 31. 12. 2003
Ak plynú od 1. 1. 2017 fyzickej osobe – daňovníkovi
s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentovi
SR)
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•

zo zdrojov na území SR, zdaňujú sa daňou
vyberanou zrážkou vo výške 7 %, pričom postup
podľa § 52 ods. 24 zákona sa neuplatní.

•

zo zdrojov v zahraničí (bez ohľadu na to, či
zo zmluvného štátu, resp. nezmluvného štátu),

zdaňujú sa ako súčasť osobitného základu dane
pri podaní daňového priznania, a to sadzbou dane
vo výške 7 %, pričom postup podľa § 52 ods. 24 sa
neuplatní.
Základom dane pre daň vyberanú zrážkou z týchto
podielov na zisku (dividend) je vyplatený príjem neznížený
o výdavky.
Podiely na zisku (dividendy) vykázané za zdaňovacie
obdobia rokov 2004 až 2016 vyplatené od 1. 1. 2017 nie
sú naďalej predmetom dane.

2

PODIELY NA ZISKU (DIVIDENDY) VYPLÁCANÉ
ZO ZISKU OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI ALEBO
DRUŽSTVA ZAMESTNANCOM BEZ MAJETKOVEJ
ÚČASTI NA ZÁKLADNOM IMANÍ OBCHODNEJ
SPOLOČNOSTI ALEBO DRUŽSTVA

S účinnosťou od 1. 1. 2017 príjmom zo závislej činnosti
je aj podiel na zisku (dividenda) vyplatený obchodnou
spoločnosťou alebo družstvom po 31. 12. 2016
zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto
spoločnosti alebo družstva, ak ide o podiely na zisku:
•

vykázaného za zdaňovacie obdobie začínajúce sa
najskôr 1. 1. 2017,

•

vykázaného za zdaňovacie obdobia do 31. 12. 2003.

Tieto podiely na zisku vyplatené zamestnancovi
bez účasti na základnom imaní spoločnosti alebo
družstva sa zdaňujú preddavkovým spôsobom podľa
§ 35 zákona o dani z príjmov v úhrne príjmov zo závislej
činnosti zamestnanca v mesiaci vyplatenia.
Podiely na zisku vyplatené konateľovi spoločnosti
s ručením obmedzeným bez účasti na základnom imaní
spoločnosti sa považujú za príjmy zo závislej činnosti,
ktoré sa zdaňujú preddavkovým spôsobom podľa § 35
zákona o dani z príjmov.
Ak je zamestnancovi obchodnej spoločnosti alebo
družstva bez účasti na základnom imaní, ktorý je
v pracovnoprávnom vzťahu k spoločnosti alebo
družstvu a zároveň je aj členom štatutárneho
orgánu alebo dozorného orgánu tejto obchodnej
spoločnosti alebo družstva, vyplatený podiel
na zisku, je potrebné rozlišovať, či je vyplatený
podiel na zisku určený:
•

pre člena štatutárneho orgánu alebo dozorného
orgánu obchodnej spoločnosti alebo družstva
z titulu výkonu jeho funkcie – v tomto prípade sa
zdaňuje sadzbou dane vo výške 7 %, resp. 35 %
(daňou vyberanou zrážkou),

Priame dane
•

je určený pre zamestnanca bez účasti na základnom
imaní tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva –
považuje sa za príjem zo závislej činnosti a zdaňuje
sa preddavkovým spôsobom podľa § 35 zákona
o dani z príjmov.

Podiely na zisku (dividendy) vykázané za zdaňovacie
obdobia začínajúce sa od 1. 1. 2004 a najneskôr
do 31. 12. 2016 vyplatené zamestnancom od 1. 1. 2017
sú naďalej od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodené.

3

PODIELY NA LIKVIDAČNOM ZOSTATKU
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI ALEBO DRUŽSTVA
A VYROVNACIE PODIELY VYPLATENÉ FYZICKEJ
OSOBE S NEOBMEDZENOU DAŇOVOU
POVINNOSŤOU ZO ZDROJA NA ÚZEMÍ SR, AKO AJ
ZO ZDROJOV V ZAHRANIČÍ

V zmysle zákona o dani z príjmov je predmetom
dane z príjmov:
•

•

podiel na likvidačnom zostatku obchodnej
spoločnosti alebo družstva, ak obchodná spoločnosť
alebo družstvo vstúpi do likvidácie najskôr
1. 1. 2017, alebo ak súd rozhodol o zrušení
spoločnosti podľa § 68 ods. 6 Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov najskôr
1. 1. 2017,
vyrovnací podiel, ak ide o vyrovnací podiel, ktorého
výška sa určila na základe riadnej individuálnej
účtovnej závierky za účtovné obdobie začínajúce sa
najskôr 1. 1. 2017.

Ak takéto podiely na likvidačnom zostatku
obchodnej spoločnosti alebo družstva a vyrovnacie
podiely podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani
z príjmov plynú fyzickej osobe, daňovníkovi
s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentovi
SR):
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•

zo zdrojov na území SR, zdaňujú sa daňou
vyberanou zrážkou vo výške 7 %,

•

zo zdrojov v zahraničí – od daňovníka s obmedzenou
daňovou povinnosťou s výnimkou daňovníka
nezmluvného štátu, zdaňujú sa ako súčasť
osobitného základu dane pri podaní daňového
priznania, a to sadzbou dane vo výške 7 %,

•

zo zdrojov v zahraničí - od daňovníka nezmluvného
štátu, sa zdaňujú ako súčasť osobitného základu
dane pri podaní daňového priznania, a to sadzbou
dane vo výške 35 %.

Základom dane pre daň vyberanú zrážkou je vyrovnací
podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku znížený
o hodnotu splateného vkladu za každý podiel jednotlivo,
pričom ak je hodnota jednotlivého splateného vkladu
vyššia ako vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom
zostatku, na rozdiel sa neprihliada. Pri splatenom vklade
obstaranom do 31. 12. 2015 sa v súlade s prechodným
ustanovením zákona o dani z príjmov ako výdavok uplatní
hodnota splateného vkladu v ocenení stanovenom podľa
príslušných ustanovení zákona o dani z príjmov účinných
do 31. 12. 2015.

4

PLNENIA VYPLÁCANÉ SPOLOČNÍKOVI VEREJNEJ
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, KOMPLEMENTÁROVI
KOMANDITNEJ SPOLOČNOSTI A TICHÉMU
SPOLOČNÍKOVI VEREJNEJ OBCHODNEJ
SPOLOČNOSTI.

Príjmy spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti
a komplementára komanditnej spoločnosti sú aj
po 31. 12. 2016 predmetom dane z príjmov a v zdaňovaní
týchto príjmov nedošlo od 1. 1. 2017 k žiadnej zmene.

Valéria Morťaniková
vmortanikova@deloittece.com

Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com

Nepriame dane

Informácia k povinnosti platiť daň
z pridanej hodnoty slovenskou
zdaniteľnou osobou pri nákupe tovaru
v tuzemsku od zahraničnej osoby
Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo na svojej webovej
stránke informáciu, ktorá sa bližšie zaoberá
problematikou prenosu daňovej povinnosti
pri dodaní tovaru v tuzemsku (okrem tovaru dodaného
formou zásielkového predaja), ak je dodávateľom
tovaru zahraničná osoba a príjemcom zdaniteľná osoba
usadená v tuzemsku.
Okrem zákonom stanovených podmienok
pre uplatnenie prenosu daňovej povinnosti
na príjemcu tovaru obsahuje táto informácia aj viaceré
príklady a praktické rady týkajúce sa vykazovania
uvedených transakcií príjemcom tovaru v daňovom
priznaní k DPH, a to aj v prípadoch, ak príjemca tovaru
nie je platiteľom DPH na Slovensku.
V zmysle tejto informácie sa prenos daňovej povinnosti
na príjemcu, zdaniteľnú osobu usadenú na Slovensku,
uplatní aj v prípade, ak zahraničná osoba, ktorá je
registrovaná na účely DPH na Slovensku (podľa § 5 alebo
§ 6 zákona o DPH), uvedie na faktúre za predaj tovaru
v tuzemsku svoje IČ DPH pridelené na Slovensku.
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Súdny dvor Európskej únie v oblasti
DPH
C‑386/16 – ‘Toridas’ UAB proti Štátnemu
daňovému inšpektorátu Litovskej
republiky – Oslobodenie od DPH pri dodaní
tovaru v rámci EÚ – Reťazové obchody
a uplatňovanie DPH
Toridas, spoločnosť usadená a registrovaná pre DPH
v Litve, dodávala v priebehu rokov 2008 – 2010 tovar,
mrazené ryby, spoločnosti Megalain, ktorá má sídlo a je
registrovaná pre DPH v Estónsku. Spoločnosť Megalain
mala na základe dohody so spoločnosťou Toridas
zabezpečiť prepravu tovaru z územia Litvy, pričom
za uskladnenie tovaru a iné náklady, ktoré vznikli do tohto
momentu, bola zodpovedná spoločnosť Toridas.
Spoločnosť Megalain v deň nadobudnutia tovaru
od spoločnosti Toridas, resp. hneď v nasledujúci deň
predala tento tovar kupujúcim usadeným a registrovaným
pre DPH v iných členských štátoch EÚ (Dánsko, Nemecko,
Holandsko a Poľsko).
Po uskutočnení predaja bola časť tovaru odoslaná priamo
z Litvy do iných členských štátov EÚ, zatiaľ čo druhá časť
tovaru bola premiestnená do priestorov inej obchodnej
spoločnosti v Litve na účely triedenia, glazovania a balenia,

Nepriame dane
a až následne bola prepravená priamo kupujúcim v iných
členských štátoch EÚ. Za triedenie, glazovanie, balenie
tovaru, ako aj za jeho prepravu do iných členských štátov
EÚ bola zodpovedná spoločnosť Megalain.
V súvislosti s uvedenými transakciami vyhotovila
spoločnosť Toridas faktúry za predaj tovaru spoločnosti
Megalain s uplatnením oslobodenia od DPH, keďže sa
domnievala, že v súlade s vnútroštátnym právom boli
splnené podmienky pre posúdenie transakcie ako intrakomunitárneho dodania tovaru do iného členského štátu
EÚ. Litovské daňové orgány však počas daňovej kontroly
dospeli k opačnému záveru a tvrdili, že na predmetné
dodávky tovaru nie je možné uplatniť oslobodenie
od DPH, keďže ide o lokálne dodávky tovaru, ktoré majú
byť predmetom dane v Litve.
Vnútroštátny súd sa obrátil na SD EÚ s otázkou, či
dodanie tovaru zdaniteľnou osobou so sídlom v prvom
členskom štáte EÚ má byť oslobodené od DPH, ak
nadobúdateľ, ktorý je registrovaný pre DPH v druhom
členskom štáte EÚ, pred ukončením tohto dodania
informuje dodávateľa, že tovar bude ihneď predaný
zdaniteľnej osobe so sídlom v treťom členskom štáte EÚ,
a to ešte predtým, ako opustí prvý členský štát EÚ a bude
prepravený k tejto zdaniteľnej osobe v treťom členskom
štáte EÚ. Vnútroštátny súd tiež zaujímalo, či skutočnosť,
že časť tovaru bola pred prepravou do tretieho
členského štátu EÚ spracovaná na pokyn zdaniteľnej
osoby usadenej a registrovanej na účely DPH v druhom
členskom štáte EÚ, má vplyv na podmienky oslobodenia
prvého dodania v uvedenom reťazci.
SD EÚ na úvod uviedol, že v zmysle príslušných
ustanovení práva EÚ členské štáty EÚ oslobodia
od dane dodanie tovaru odoslaného alebo prepraveného
na miesto určenia mimo ich územia, avšak v rámci EÚ,
predávajúcim, nadobúdateľom alebo na ich účet, ak
sa toto dodanie uskutočňuje pre inú zdaniteľnú osobu
alebo nezdaniteľnú právnickú osobu konajúcu ako takú
v inom členskom štáte EÚ, ako je členský štát, v ktorom sa
odoslanie alebo preprava tovaru začala.
V zmysle ustálenej judikatúry SD EÚ je možné uplatniť
oslobodenie od DPH na dodanie tovaru iba vtedy, ak
i) dodávateľ preukáže, že tento tovar bol odoslaný
alebo prepravený do iného členského štátu EÚ, ii) tovar
v dôsledku tejto prepravy/odoslania fyzicky opustí územie
členského štátu dodania a iii) právo nakladať s tovarom
ako vlastník prejde na nadobúdateľa (kupujúceho).
SD EÚ tiež pripomenul, že dôsledkom dodania tovaru
v rámci EÚ, na ktoré je v zmysle príslušných ustanovení
práva EÚ možné uplatniť oslobodenie od DPH, je
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nadobudnutie tohto tovaru v inom členskom štáte EÚ,
pričom podmienkou je, aby tento tovar bol zaslaný alebo
prepravený nadobúdateľovi.
Pokiaľ ide o transakcie, ktoré tvoria, tak ako vo veci
samej, reťaz dvoch za sebou nasledujúcich dodaní
toho istého tovaru, ktoré sú predmetom iba jedného
odoslania resp. prepravy, oslobodené od DPH môže
byť v zmysle judikatúry SD EÚ iba jedno z týchto dvoch
dodaní, a to dodanie, ktorému je možné priradiť
prepravu tovaru v rámci EÚ. Na účely posúdenia,
ktorej z týchto dvoch dodávok tovaru je možné priradiť
prepravu v rámci EÚ, je potrebné všeobecne posúdiť
všetky osobitné okolnosti, najmä určiť, v ktorom
momente bolo právo nakladať s tovarom ako vlastník
prevedené na koncového nadobúdateľa (kupujúceho).
V prípade, ak sa druhé dodanie tovaru uskutoční
skôr ako samotná preprava tovaru v rámci EÚ, nie je
možné túto prepravu priradiť k prvému dodaniu tovaru
v danom reťazci.
SD EÚ konštatoval, že z uvedených skutočností vyplýva,
že dodanie tovaru, ktoré uskutočnila pre koncových
nadobúdateľov (kupujúcich) spoločnosť Megalain, sa
uskutočnilo ešte pred samotnou prepravou tovaru
v rámci EÚ. Prvé dodanie tovaru medzi spoločnosťou
Toridas a Megalain sa preto nemôže posudzovať ako
intra-komunitárne dodanie tovaru do iného členského
štátu EÚ, pri ktorom sa uplatňuje oslobodenie
od DPH, ale ide o lokálnu dodávku tovaru, čo prináleží
overiť vnútroštátnemu súdu. SD EÚ ďalej konštatoval,
že miesto, kde je subjekt registrovaný pre DPH, nie je
kritériom klasifikácie transakcie ako dodania, resp.
nadobudnutia tovaru v rámci EÚ. Preto skutočnosť, že
spoločnosť Megalain vykázala nadobudnutie dotknutého
tovaru v Estónsku, kde je registrovaná na účely DPH,
čo by mohlo v prípade posúdenia prvého dodania ako
lokálnej dodávky tovaru v Litve predstavovať riziko
dvojitého zdanenia, nemôže byť dôvodom
na oslobodenie predmetnej transakcie (prvej dodávky
tovaru medzi spoločnosťou Toridas a Megalain), keďže
k takémuto dvojitému zdaneniu by nedošlo, ak by sa
správne uplatňovali príslušné ustanovenia práva EÚ.
V súvislosti so spracovaním tovaru v rámci reťazca dvoch
za sebou nasledujúcich dodaní SD EÚ konštatoval, že
k spracovaniu (triedenie, glazovanie, balenie...) tovaru
došlo až po uskutočnení prvého dodania tovaru a pred
prepravou do iných členských štátov EÚ, a preto takéto
spracovanie tovaru nemôže mať vplyv na podmienky
oslobodenia od DPH prvého dodania v uvedenom reťazci.
SD EÚ rozhodol, že za okolností ako sú vo veci samej, nie
je dodanie tovaru uskutočnené zdaniteľnou osobou so

Nepriame dane
sídlom v prvom členskom štáte EÚ oslobodené
od DPH, ak nadobúdateľ, ktorý je registrovaný na účely
DPH v druhom členskom štáte EÚ, pred ukončením tohto
dodania informuje dodávateľa, že tovar sa ihneď ďalej
predá zdaniteľnej osobe so sídlom v treťom členskom
štáte EÚ predtým, ako opustí prvý členský štát EÚ a bude
prepravený tretej zdaniteľnej osobe za predpokladu, že
toto druhé dodanie sa naozaj uskutočnilo a tovar bol
následne prepravený z prvého členského štátu EÚ
do členského štátu tretej zdaniteľnej osoby.
Spracovanie tovaru, ktoré sa uskutočnilo na pokyn
sprostredkujúceho nadobúdateľa a pred prepravou
tovaru do členského štátu konečného nadobúdateľa,
nemá vplyv na podmienky prípadného oslobodenia
prvého dodania, keďže k tomuto spracovaniu došlo
po prvom dodaní.
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Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@deloittece.com

Právne

Novela zákona o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza
novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti („Novela“), ktorej cieľom je transpozícia
smernice EP a Rady 2015/849 o predchádzaní využívaniu
finančného systému na účely prania špinavých peňazí
(„AML smernica“) a zapracovanie odporúčaní výboru
Moneyval Rady Európy a implementácia nariadenia EP
a Rady 2015/847 o údajoch sprevádzajúcich prevody
finančných prostriedkov.

účinného zákona 15 000 EUR).
•

Medzi politicky exponované osoby sa má podľa
Novely zaradiť aj člen štatutárneho orgánu politickej
strany alebo politického hnutia.

•

Základná starostlivosť povinnej osoby vo vzťahu
ku klientovi by mala byť podľa Novely vyššia. Bude
potrebné vykonať aj identifikáciu konečného užívateľa
výhod a prijať primerané opatrenia na overenie
jeho identifikácie, opatrenia na zistenie vlastníckej
a riadiacej štruktúry klienta (právnickej osoby alebo
účelového združenia majetku) a povinná osoba sa
nesmie spoliehať výlučne na údaje získané z registra
právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej
moci. Identifikáciu klienta bude potrebné vykonať
pri vykonávaní obchodu nad 1 000 EUR (doposiaľ
nad 2 000 EUR), ak zákon nestanovuje inak.

•

Uchovávanie údajov o konečnom užívateľovi
výhod: právnická osoba a účelové združenie
majetku majú byť povinné identifikovať konečného
užívateľa výhod a v listinnej podobe viesť a priebežne
aktualizovať o ňom údaje počas doby, kedy je fyzická
osoba konečným užívateľom výhod a ďalších päť
rokov potom.

•

Majú sa zaviesť výnimky zo starostlivosti
vo vzťahu ku klientovi, keď povinná osoba
nie je povinná vykonať starostlivosť (základnú,

Novela by mala priniesť najmä tieto zmeny
a doplnenia:
•
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Mení sa definícia povinnej osoby v súvislosti
s advokátom alebo notárom, ktorý sa považuje
za povinnú osobu aj pri poskytovaní právnych služieb
klientovi, ak koná v mene alebo na účet klienta
pri akejkoľvek finančnej operácii alebo inom konaní,
ktoré smeruje k pohybu finančných prostriedkov
alebo ho priamo vyvolá. Zmeniť sa má limit, kedy
je podnikateľ zaradený medzi povinné osoby.
Podnikateľ je povinnou osobou, ak vykoná obchod
v hotovosti v hodnote najmenej 10 000 EUR (podľa

Právne
predmetom je:

zjednodušenú ani zvýšenú) vo vzťahu
ku klientovi, a to pri nákupe tovaru alebo služieb
elektronickými peniazmi, ak najvyššia uložená suma
na elektronickom platobnom prostriedku, ktorý
sa nedá dobíjať alebo ak sa dá dobíjať, ale celkový
mesačný limit pre odchádzajúce platby nepresiahne
sumu 250 EUR alebo 500 EUR (elektronické peniaze
použiteľné len v SR).
•

•

•

Má sa zaviesť nové ustanovenie v súlade s AML
smernicou o povinnosti hodnotenia rizík a to
tak, že povinné osoby majú byť povinné vykonávať
opatrenia na určenie a hodnotenie rizík (identifikácia,
posúdenie, vyhodnocovanie, aktualizácia rizík
legalizácie a financovania terorizmu podľa druhu
obchodov a obchodných vzťahov), ktoré musí byť aj
súčasťou programu vlastnej činnosti zameranej proti
legalizácii a financovaniu terorizmu. Novelou sa majú
tiež stanoviť špecifické podmienky pre hodnotenie
rizík na úrovni Slovenskej republiky.
Výnimky z povinnosti uvádzať údaje
sprevádzajúce prevody finančných
prostriedkov za predpokladu, že sú kumulatívne
splnené nasledovné podmienky: prevod finančných
prostriedkov, ktorým sa vykonáva platba za dodanie
tovaru alebo poskytnutie služby, sa uskutoční
na území SR, poskytovateľ platobných služieb je
schopný vysledovať prevod finančných prostriedkov
od príjemcu, s ktorým má uzatvorenú zmluvu
o dodaní tovaru alebo poskytnutí služby, a suma
finančných prostriedkov neprevyšuje sumu 1 000
EUR.
Novelou sa má zvýšiť aj maximálna výška pokút za
porušenie zákona a to z pôvodných 331 939 EUR
na 5 000 000 EUR.

Navrhovaná účinnosť Novely zatiaľ nie je známa.

Novela zákona o verejnom
obstarávaní
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa
nachádza novela zákona o verejnom obstarávaní
(„Novela“). Cieľom Novely je zefektívniť a zjednodušiť
postupy verejného obstarávania a odstrániť
problémy z aplikačnej praxe.
Novela by mala priniesť najmä tieto zmeny
a doplnenia:
•
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Ustanovenie o oblastiach, na ktoré sa zákon
nevzťahuje, má byť doplnené o podlimitné
zákazky a zákazky s nízkou hodnotou, ktorých

• dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb
pre verejného obstarávateľa, ktorých
dodávateľom je chránená dielňa a chránené
pracovisko a hospodársky subjekt, ktoré
integrujú zdravotne postihnuté osoby a
• dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb,
ktoré sú dodávané v rámci programov
chránených pracovných miest, ak aspoň 30
% zamestnancov tvoria osoby zdravotne
postihnuté alebo inak znevýhodnené.
Novelou sa má umožniť zadávanie nadlimitných
zákaziek a nadlimitných koncesií (vyhradenie práva
účasti) len pre chránené dielne a pracoviská.
•

Podľa Novely má o časovom ohraničení, na ktoré
bude vytvorený dynamický nákupný systém,
rozhodovať verejný obstarávateľ (podľa účinného
zákona mohol byť systém vytvorený najviac
na štyri roky).

•

Pri podlimitných zákazkách sa navrhuje zaviesť
oprávnenie obstarávateľa rozhodnúť, či ju bude
obstarávať s použitím elektronického trhoviska
alebo bez použitia elektronického trhoviska.

•

Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa
navrhuje zaviesť, že verejný obstarávateľ nie je
povinný komunikovať spôsobom podľa zákona
o verejnom obstarávaní a nie je povinný
pri zadávaní takejto zákazky vykonávať činnosti
vo verejnom obstarávaní prostredníctvom
odborne spôsobilých osôb.

•

Má sa zaviesť inštitút odbornej spôsobilosti
na verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ
a osoba, ktorej bolo poskytnutých od verejného
obstarávateľa viac ako 50 % finančných
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebných prác a na poskytnutie služieb
budú povinní vykonávať činnosti vo verejnom
obstarávaní prostredníctvom odborne
spôsobilých osôb zapísaných v zozname odborne
spôsobilých osôb. Uvedené sa nevzťahuje
na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou
Odborná spôsobilosť sa bude získavať zložením
skúšky na Úrade pre verejné obstarávanie SR
a predpoklady sú úspešné zloženie skúšky,
bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie a prax
v oblasti verejného obstarávania. Následne
bude osoba zapísaná do zoznamu odborne
spôsobilých osôb.

Právne
•

Spresňuje sa ustanovenie o konaní
o preskúmanie úkonov kontrolovaného
na základe námietok.

•

Zjednodušuje sa výpočet výšky kaucie pri podaní
námietok.

Navrhovaná účinnosť novely je 1. februára 2018.

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloittece.com

Dagmar Yoder
dyoder@deloittece.com

16

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 – Október, november 2017

(http://kalendar.deloitte.sk/)

••

Deloitte DPH akadémia 2017 - 4 moduly – Košice
19., 20., 26., 27. október 2017
Košice
Zistite viac | Zaregistrujte sa

••

IFRS školenie – Bratislava
27. október 2017
Bratislava, Einstainova 23, Digital Park II.
Zaregistrujte sa

••

Excel akadémia – Bratislava
14. november 2017
Bratislava, Einstainova 23, Digital Park II.
Zaregistrujte sa

••

Excel akadémia – Košice
16. november 2017
Telegrafia a.s., Lomená 1655/1, Košice
Zistite viac | Zaregistrujte sa

••

DPPO akadémia 2017 – Košice
30. november 2017
Hotel Ambassador, Košice
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

Partnerka

Slovenské účtovníctvo a IFRS

Ľubica Dumitrescu
ldumitrescu@deloitteCE.com

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloitteCE.com

Zdaňovanie fyzických osôb

Zdaňovanie spoločností

Mariana Ježíková
mjezikova@deloitteCE.com

Jana Farkašová
jafarkasova@deloitteCE.com

DPH a clá

Korean Desk

Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com

Jin Suk Choi
jinsuchoi@deloittece.com

Transferové oceňovanie

Právne oddelenie

Martin Sabol
msabol@deloitteCE.com

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@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

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.
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