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Priame dane:
••

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky č. 5 Afs 184/2016 - 20
Najvyšší správny súd Českej republiky vydal rozsudok týkajúci sa preukazovania daňovej uznateľnosti
nákladov.

••

Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-6/16
Súdny dvor Európskej únie vydal rozsudok týkajúci sa oslobodenia dividend od zrážkovej dane.

••

Informácia k uplatneniu výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky
u právnickej osoby
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „FR SR“) vydalo Informáciu k uplatneniu výdavkov
(nákladov) na spotrebované pohonné látky.

••

Usmernenie k spätnému finančnému prenájmu z pohľadu ZDP
FR SR vydalo Usmernenie k spätnému finančnému prenájmu z pohľadu dane z príjmov právnických
osôb.

••

Informácia k daňovníkom nezriadeným alebo nezaloženým na podnikanie, daňová
a účtovná problematika
FR SR vydalo Informáciu k daňovníkom nezriadeným alebo nezaloženým na podnikanie z pohľadu
daní a účtovníctva.

••

Informácia k daňovému bonusu na dieťa na začiatku školského/akademického roka
FR SR vydalo informáciu k daňovému bonusu na dieťa na začiatku školského/akademického
roka.

••

Metodický pokyn k podávaniu tlačív podľa § 39 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov
FR SR vydalo metodicky k vypĺňaniu tlačív podľa § 39 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov.

••

Informácia k zdaňovaniu príjmov fyzickej osoby z podania umeleckého výkonu podľa
autorského zákona
FR SR vydalo informáciu k zdaňovaniu príjmov fyzickej osoby z podania umeleckého výkonu podľa
autorského zákona.
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Nepriame dane:
••

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky („MF SR“) predložilo Národnej rade SR návrh zákona, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon o DPH. Novela zákona o DPH, ktorá má nadobudnúť účinnosť od 1. januára
2018, bude prerokovaná v druhom čítaní.

••

Usmernenie k uplatňovaniu oslobodenia od dane pri vývoze služieb podľa § 47 ods. 6 zákona
o DPH
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo usmernenie k uplatňovaniu oslobodenia od DPH
v prípade poskytnutia služieb priamo spojených s vývozom alebo dovozom tovaru.

••

Informácia k overovaniu identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch EÚ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo informáciu týkajúcu sa možností, ako overiť
identifikačné čísla pre DPH pridelené v členských štátoch EÚ.

••

Súdny dvor Európskej únie v oblasti DPH
C 132/16 Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments EOOD proti bulharskému riaditeľstvu
pre opravné prostriedky v daňovej oblasti a v oblasti sociálneho zabezpečenia – Odpočítanie
DPH zaplatenej na vstupe – Určenie bezprostrednej a priamej súvislosti s hospodárskou
činnosťou zdaniteľnej osoby
••

Zdaniteľná osoba má právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe za prijaté služby
spočívajúce vo výstavbe alebo rekonštrukcii nehnuteľnosti, ktorej majiteľom je tretia osoba, ktorá
nadobudne výsledok týchto poskytnutých služieb bezodplatne a využíva ich spolu so zdaniteľnou
osobou na účely svojej hospodárskej činnosti za predpokladu, že tieto služby nejdú nad rámec
toho, čo je potrebné na to, aby zdaniteľná osoba uskutočnila svoje zdaniteľné plnenia na výstupe
a náklady na tieto služby sú zahrnuté do ceny týchto plnení.

C 605/15 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie proti poľskému ministrovi
financií – Oslobodenie od DPH pri službách poskytovaných členom – Uplatniteľnosť v oblasti
poisťovníctva
••

Článok 132 ods. 1 písm. f) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom
systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že oslobodenie od DPH
upravené v tomto ustanovení sa vzťahuje iba na nezávislé skupiny osôb, ktorých členovia
uskutočňujú činnosť vo verejnom záujme uvedenú v článku 132 tejto smernice, a preto sa
na služby poskytnuté zo strany nezávislých skupín osôb, ktorých členovia vykonávajú
hospodársku činnosť v oblasti poisťovníctva, ktorá nepredstavuje takúto činnosť vo verejnom
záujme, toto oslobodenie od DPH neuplatňuje.

Právne:
••

Novela zákona o e-Governmente
Novelou sa majú odstrániť nedostatky z praxe, ktoré vznikli v súvislosti s prvými skúsenosťami
s povinným výkonom verejnej moci elektronicky.

••

Novela Obchodného zákonníka
Národná rada SR schválila rozsiahlu novelu Obchodného zákonníka, ktorú ešte musí podpísať
prezident.

••

Novela zákona o odpadoch
Národná rada SR schválila rozsiahlu novelu zákona o odpadoch, ktorú ešte musí podpísať prezident.
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Účtovníctvo:
••

Nové publikácie spoločnosti Deloitte
Globálne oddelenie IFRS spoločnosti Deloitte vydalo publikáciu „A guide to the incremental borrowing
rate – Assessing the impact of IFRS 16 ‘Leases’“, ktorá by mala pomôcť pri určovaní diskontnej sadzby
pri implementácii nového štandardu IFRS 16 Lízingy. Globálne oddelenie IFRS spoločnosti Deloitte
zároveň vydalo vzorovú účtovnú závierku pre banky, ktorá obsahuje vzorové zverejnenia podľa IFRS 7
v znení IFRS 9.

Ostatné:
••

Informácia o nemocenskom poistení v prípade študentov
Sociálna poisťovňa vydala informáciu o nároku na nemocenské dávky v prípade študentov

••

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o úprave dôchodkového veku
a referenčného veku
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo opatrenie o úprave dôchodkového veku
a referenčného veku na rok 2018.

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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Novinky v Deloitte:
••

Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku – November 2017 (http://kalendar.deloitte.sk/)

••

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

Rozsudok Najvyššieho správneho
súdu Českej republiky
č. 5 Afs 184/2016 - 20
Predmetom sporu bolo preukázanie daňovej
uznateľnosti nákladov pri dodaní zákazky na základe
zmluvy o dielo. Predmetná zákazka bola rozdelená
do niekoľkých čiastkových plnení. Správca dane
neuznal vybrané faktúry ako náklady spojené
s určitou etapou zákazky a dorubil daňovému
subjektu daň z príjmov právnických osôb. Daňový
subjekt pôvodne v nedokončenej výrobe vykazoval
nedokončené (čiastkové) dodávky pre odberateľa,
ktoré následne odúčtoval. V dôsledku zníženia
nedokončenej výroby došlo k zníženiu základu dane
daňového subjektu. Správca dane požadoval, aby
daňový subjekt preukázal, k akej zákazke sa vybrané
náklady vzťahovali. Vzhľadom na to, že daňový subjekt
dostatočne nepreukázal oprávnenosť daňových
výdavkov, resp. nepreukázal správnosť konečného
stavu nedokončenej výroby, Najvyšší správny súd
Českej republiky kasačnú sťažnosť daňového subjektu
zamietol.
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Rozsudok Súdneho dvora Európskej
únie vo veci C-6/16
Predmetom sporu bolo oslobodenie ziskov
prerozdeľovaných dcérskou spoločnosťou materskej
spoločnosti od zrážkovej dane, keď je táto materská
spoločnosť priamo alebo nepriamo kontrolovaná
daňovým rezidentom alebo daňovými rezidentmi tretích
štátov. V súlade so Smernicou Rady 90/435/EHS z 23. júla
1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom
v prípade materských a dcérskych spoločností v rozličných
členských štátoch (ďalej len „Smernica o materských
a dcérskych spoločnostiach“) sú zisky prerozdeľované
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti usadenej
v inom členskom štáte oslobodené od zrážkovej dane.
Smernica o materských a dcérskych spoločnostiach
zároveň priznáva členským štátom právomoc uplatňovať
vnútroštátne ustanovenia nevyhnutné na zamedzenie
daňových únikov a zneužívanie daňového režimu.
Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že podmienenie
oslobodenia výplaty ziskov od zrážkovej dane, keď
je materská spoločnosť priamo alebo nepriamo
kontrolovaná rezidentom tretích štátov tým, aby táto
spoločnosť preukázala, že hlavným cieľom nie je získať
výhodu z tohto oslobodenia, je v rozpore s právom
Európskej únie.

Priame dane
Informácia k uplatneniu výdavkov
(nákladov) na spotrebované pohonné
látky u právnickej osoby

Informácia k daňovému bonusu
na dieťa na začiatku školského/
akademického roka

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v Informácii
popisuje spôsoby uplatňovania výdavkov na spotrebované
pohonné látky vrátane praktických príkladov. Všetky tri
spôsoby (paušálne výdavky/skutočné výdavky
na základe knihy jázd/výdavky na základe sledovania jázd
prostredníctvom navigácie GPS) sú rovnocenné a daňovník
ich môže použiť pri vlastnom, prenajatom, vypožičanom
motorovom vozidle, ako aj pri vozidle obstaranom formou
finančného prenájmu. Finančné riaditeľstvo SR upozorňuje,
že v prípade, ak daňovník uplatňuje výdavky na spotrebu
pohonných látok v paušálnej výške 80 % z celkového
preukázaného nákupu pohonných látok, automaticky sa
tým nedeklaruje, že toto motorové vozidlo využíva
na podnikanie len na 80 %.

Nárok na daňový bonus na dieťa si môže zamestnanec
uplatniť u zamestnávateľa ako daňové zvýhodnenie.
Výška daňového bonusu na jedno dieťa v roku 2017 je
21,41 EUR mesačne a zamestnávateľ o túto sumu znižuje
preddavky na daň zamestnanca v priebehu zdaňovacieho
obdobia.

Usmernenie k spätnému finančnému
prenájmu z pohľadu ZDP
Spätný finančný prenájom predstavuje zmluvný vzťah,
ktorého podstatou je odpredaj dlhodobého hmotného
majetku (ďalej len „majetok“) lízingovej spoločnosti,
ktorá sa stane jeho vlastníkom, pričom lízingová
spoločnosť ho predávajúcemu spätne prenajme
formou finančného prenájmu, a teda predávajúci –
nájomca bude aj naďalej predmetný majetok používať.
V súlade s v § 17 ods. 33 písm. b) zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
výnos z predaja majetku, ktorý predávajúci súčasne
nadobúda zmluvou o finančnom prenájme, sa zahŕňa
do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom
sa o ňom účtuje na účet 384 – Výnosy budúcich období.
Následné zúčtovanie výnosov budúcich období počas
dohodnutej doby finančného prenájmu sa do základu
dane nezahŕňa.

Informácia k daňovníkom
nezriadeným alebo nezaloženým
na podnikanie, daňová a účtovná
problematika
Finančné riaditeľstvo SR v informácii popisuje zdaňovanie
príjmov z činnosti daňovníkov nezriadených alebo
nezaložených na podnikanie vrátane praktických príkladov.
V informácii sa zároveň uvádzajú povinnosti daňovníkov
nezriadených alebo nezaložených na podnikanie
z hľadiska účtovníctva, a to najmä povinnosť viesť podvojné
účtovníctvo, povinnosť zostavenia účtovnej závierky a jej
ukladania do Registra účtovných závierok.
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Daňový bonus na dieťa si zamestnanec môže uplatniť
v priebehu zdaňovacieho obdobia na dieťa, ktoré sa
sústavne pripravuje na svoje budúce povolanie denným
štúdiom na strednej alebo vysokej škole (od 16 rokov
a najdlhšie do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25
rokov veku). Za sústavnú prípravu sa na účely daňového
bonusu považuje aj iné štúdium alebo výučba, alebo aj
zahraničné štúdium, ak sú svojím rozsahom a úrovňou
podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR (ďalej len „Ministerstvo školstva SR“)
postavené na úroveň štúdia na školách v SR,
a to v prípade zahraničného štúdia rozhodnutím
o rovnocennosti štúdia so štúdiom v SR.
Nárok na daňový bonus vzniká zamestnancovi už
v mesiaci začatia štúdia dieťaťa. Zamestnanec si nárok
na daňový bonus uplatní prostredníctvom tlačiva
„Vyhlásenie k uplatneniu nezdaniteľnej časti na daňovníka
a daňového bonusu“.
Podmienky pre uplatnenie a preukázanie nároku
na daňový bonus:
•
zamestnanec má zdaniteľné príjmy zo závislej
činnosti v roku 2017 aspoň vo výške 217,50 EUR
mesačne,
•

zamestnanec vyživuje dieťa vo svojej domácnosti
– vlastné, osvojené, v náhradnej starostlivosti,
dieťa druhého z manželov,

•

preukázanie nároku na daňový bonus
u zamestnávateľa potvrdením
o návšteve školy.

Zamestnávateľ znižuje zamestnancovi preddavky
na daň z príjmov zo závislej činnosti len o sumu daňového
bonusu za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého
boli splnené podmienky na jeho uplatnenie. Splnenia
podmienok sa posudzuje vždy na začiatku každého
kalendárneho mesiaca zvlášť. Ak zamestnanec predloží
doklad o preukázaní splnenia podmienok na uplatnenie
daňového bonusu do 30 dní odo dňa, kedy začala
sústavná príprava dieťaťa, zamestnávateľ prihliadne
na daňový bonus už v kalendárnom mesiaci, v ktorom
táto skutočnosť nastala.
Ak zamestnanec predloží doklad v stanovenej lehote
a výplata za tento mesiac už bola zrealizovaná,

Priame dane
zamestnávateľ doplatí daňový bonus v najbližšom
výplatnom termíne. Ak zamestnanec preukáže nárok
na daňový bonus oneskorene, daňový bonus mu môže
byť uplatnený až od ďalšieho mesiaca, ktorý nasleduje
po mesiaci preukázania (oneskoreného) nároku, nakoľko
podmienky pre vyplatenie daňového bonusu sú splnené až
od začiatku tohto mesiaca, t. j. mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom zamestnanec preukázal nárok
na daňový bonus.

b.) hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov
zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým
zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné
plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé
zdaňovacie obdobie, hlásenie o zrazených
preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii
a o daňovom bonuse (ďalej len „hlásenie“).

V prípade, ak zamestnanec poberá príjmy počas
zdaňovacieho obdobia nepravidelne, napríklad iba počas
niektorých mesiacov v stanovenej výške, nárok na daňový
bonus za tieto mesiace už priznaný a vyplatený nezaniká.
Ide o prípady, ak v niektorých mesiacoch zamestnanec
poberal výlučne príjmy oslobodené od dane, napríklad
rôzne dávky – ako v prípade práceneschopnosti, iné
sociálne dávky alebo iné oslobodené príjmy.

V súlade s § 39 ods. 12 ZDP prehľad podľa § 39 ods. 9
nie je povinný podať len ten zamestnávateľ, ktorý je
platiteľom dane alebo zahraničným platiteľom dane
podľa § 48, ktorý v príslušnom období nevyplácal príjmy
zo závislej činnosti. Z citovaného ustanovenia vyplýva,
že povinnosť podať prehľad u zamestnávateľa, ktorý
je platiteľom dane, nezávisí od toho, či tento odvádza
preddavky na daň, alebo je registrovaný u správcu
dane ako platiteľ dane z príjmu zo závislej činnosti, ale
od toho, či zamestnancovi vypláca, poukazuje alebo
pripisuje k dobru zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti.

Ak by si nárok na daňový bonus za celý rok zamestnanec
chcel uplatniť až po jeho skončení a jeho aktívne
zdaniteľné príjmy nedosiahnu tzv. „celoročný“ limit –
aspoň polovicu ročnej minimálnej mzdy (za rok 2017
– 2 610 EUR), aj napriek tomu, že v niektorých mesiacoch
boli splnené podmienky – jeho zdaniteľné príjmy dosiahli
mesačný limit (v r. 2017 sumu 217,50 EUR), tak
po skončení zdaňovacieho obdobia, kalendárneho roka
zamestnancovi nevzniká nárok na daňový bonus za celý
rok. Preto sa odporúča, aby si zamestnanci uplatňovali
daňový bonus na dieťa u zamestnávateľa v priebehu
zdaňovacieho obdobia vždy, ak sú splnené podmienky
na jeho uplatnenie a preukazovali zamestnávateľovi
nárok na daňový bonus včas a nečakali na skončenie
zdaňovacieho obdobia.
Finančné riaditeľstvo SR v tejto informácii uvádza aj
praktické príklady uplatnenia daňového bonusu.

PREHĽAD

Zamestnávateľ, ktorý v príslušnom mesiaci vypláca,
poukazuje alebo pripisuje k dobru zdaniteľné príjmy
zo závislej činnosti, ale nemá povinnosť odviesť
preddavky na daň, v prehľade vždy vyplní údaj
týkajúci sa úhrnnej sumy zúčtovaných a vyplatených
zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, t. j. podaný
prehľad nemôže byť tzv. nulový.
Prehľad sa podáva do konca kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa podáva. Táto
lehota sa nedá predĺžiť. Lehota na podanie prehľadu je
v ZDP ustanovená v § 49 ods. 2. ZDP však ustanovuje aj
inú lehotu na podanie prehľadu, a to v § 49 ods. 4 a 5,
ktorá sa vzťahuje len na dedičov.

V súlade s § 39 ods. 9 ZDP zamestnávateľ, ktorý je
platiteľom dane, je povinný predkladať správcovi dane

Ak zamestnávateľ podá prehľad, a správcovi dane
vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo
úplnosti tohto prehľadu alebo o pravdivosti v ňom
uvedených údajov, správca dane následne tieto
pochybnosti oznámi zamestnávateľovi a vyzve ho, aby
sa k nim vyjadril, najmä aby neúplné údaje doplnil,
nejasnosti vysvetlil a nepravdivé údaje opravil alebo
pravdivosť údajov riadne preukázal. Ak je v lehote
na poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu alebo
zamestnaneckej prémie zaslaná výzva na odstránenie
nedostatkov v podanom prehľade, lehota na vrátenie
rozdielu daňového bonusu alebo zamestnaneckej
prémie neplynie odo dňa doručenia výzvy až do dňa
odstránenia nedostatkov prehľadu.

a.) prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré
zamestnancom vyplatil, prehľad o zamestnaneckej
prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny
mesiac (ďalej len „prehľad“),

Ak zamestnávateľ zistí, že podaný prehľad neobsahuje
správne údaje, je povinný podať opravný prehľad
do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom zamestnávateľ zistil, že podaný
prehľad neobsahuje správne údaje za príslušné obdobie.

Metodický pokyn k podávaniu tlačív
podľa § 39 ods. 9 zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov
Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný
postup pri podávaní tlačív podľa § 39 ods. 9 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZDP“).

7

1.

Priame dane
Pokuta za oneskorené podanie prehľadu
Ak zamestnávateľ, ktorý je povinný podať prehľad, tento
prehľad nepodá v lehote uvedenej na jeho podanie, správca
dane uloží sankciu podľa § 155 daňového poriadku, len
ak zamestnávateľovi za tento kalendárny mesiac vznikla
povinnosť odviesť preddavky na daň z príjmov zo závislej
činnosti alebo ak žiadal správcu dane o vyplatenie daňového
bonusu alebo zamestnaneckej prémie.
Ak sú v oneskorene podanom prehľade vyplnené len
identifikačné údaje zamestnávateľa (prvá strana) a žiadosť
o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu alebo
zamestnaneckej prémie, t. j. ostatné riadky v prehľade
sú prázdne, je zrejmé, že zamestnávateľ nebol povinný
podať tento prehľad. Správca dane v takomto prípade
pokutu za oneskorené podanie prehľadu neuloží.
Ak zamestnávateľ podá oneskorene opravný prehľad,
správca dane uloží sankciu za oneskorene podaný opravný
prehľad v súlade s ustanoveniami daňového poriadku,
pričom ustanovenie § 39 ods. 11 ZDP sa nepoužije.
2.

HLÁSENIE

V súlade s § 49 ods. 2 ZDP hlásenie sa podáva
do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak
ZDP neustanovuje inak. Túto lehotu nemožno predĺžiť.
Zdaňovacím obdobím je kalendárny resp. hospodársky
rok. Zmena účtovného obdobia na hospodársky rok
u právnickej osoby ovplyvňuje lehotu na podávanie
daňového priznania, ale neovplyvňuje lehotu na podávanie
hlásenia. Z uvedeného vyplýva, že hlásenie sa podáva
za zdaňovacie obdobie, ktorým je vždy kalendárny rok.
ZDP ustanovuje aj inú lehotu na podanie hlásenia, a to
v § 49 ods. 4, 5 a 7, ktorá sa vzťahuje na dedičov alebo
daňovníkov, ktorí zrušujú stálu prevádzkareň umiestnenú
na území Slovenskej republiky.
Hlásenie nie je povinný podať len ten zamestnávateľ,
ktorý je platiteľom dane alebo zahraničným platiteľom
dane podľa § 48, ktorý v príslušnom období nevyplácal
príjmy zo závislej činnosti.
Tlačivo hlásenia platné za zdaňovacie obdobie 2016
obsahuje päť častí. Ak zamestnávateľ podá hlásenie
bez niektorej z týchto častí, podané hlásenie nie je úplné.
Správca dane vyzve zamestnávateľa, aby nedostatky
hlásenia odstránil, a to aj vtedy, ak zamestnávateľ
niektorú z týchto častí nebol povinný vyplniť.
Údaje uvedené v hlásení sú úhrnnými údajmi z prehľadov,
ktoré zamestnávateľ podal správcovi dane za jednotlivé
kalendárne mesiace bežného zdaňovacieho obdobia.
Ak zamestnávateľ podá v priebehu roka správcovi dane
opravný prehľad, do úhrnu v príslušných riadkoch
hlásenia sa zahrnú údaje z tohto opravného prehľadu.
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Ak zamestnávateľ podá dodatočné hlásenie a zistí,
že niektorý z prehľadov za toto zdaňovacie obdobie
neobsahuje správne údaje, je povinný podať opravný
prehľad do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom zistil túto skutočnosť.
Metodický pokyn sa ďalej zaoberá aj tlačivami
podávanými dedičom, daňovníkom, ktorý zrušil stálu
prevádzkareň, správcom konkurznej podstaty a inou
osobou pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti.

Informácia k zdaňovaniu príjmov
fyzickej osoby z podania umeleckého
výkonu podľa autorského zákona
Príjmy z podania umeleckého výkonu sa zaraďujú medzi
príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti a zdaňujú
sa daňou vyberanou zrážkou, ak autor neuzatvorí
s platiteľom dane dohodu o nevyberaní dane zrážkou.
Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane pri výplate,
poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech
daňovníka, teda v prospech výkonného umelca a odviesť
ju správcovi dane v lehote do 15. dňa každého mesiaca
za predchádzajúci kalendárny mesiac. Súčasne je platiteľ
dane povinný v rovnakej lehote predložiť správcovi
dane oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlačive.
Platiteľom dane je fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá je povinná zraziť daň od daňovníka, a ktorá je
povinná daň zrazenú daňovníkovi odvádzať správcovi
dane a majetkovo za ňu zodpovedá.
V praxi nastávajú situácie, že umelec je v právnych
vzťahoch zastupovaný rôznymi agentúrami ako
sprostredkujúcimi osobami, pričom umelcovi plynie
príjem od objednávateľa umeleckého vystúpenia
cez sprostredkujúcu agentúru. Ak umelec vykonáva
umelecký výkon pre objednávateľa umeleckého výkonu,
pričom agentúra iba zabezpečuje účasť umelca
na vystúpení, potom platiteľom dane, ktorý je povinný
vykonať zrážku dane, je objednávateľ umeleckého výkonu.

Valéria Morťaniková
vmortanikova@deloittece.com

Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com

Nepriame dane

Vládny návrh zákona, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon o dani
z pridanej hodnoty
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo návrh
zákona, ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2018 mení
a dopĺňa zákon o DPH. O návrhu zákona v súčasnosti
rokujú výbory Národnej rady SR, následne bude novela
zákona o DPH prerokovaná v druhom čítaní.
V porovnaní s pôvodným návrhom zákona, v súvislosti
s ktorým bolo začiatkom júna 2017 ukončené medzirezortné
pripomienkové konanie, bol návrh zákona upravený, pričom
medzi najdôležitejšie zmeny patrí vypustenie ustanovenia
týkajúceho sa vrátenia časti nadmerného odpočtu
na základe údajov z kontrolného výkazu ešte
pred začatím daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti
nároku na vrátenie nadmerného odpočtu a doplnenie
nového ustanovenia, podľa ktorého bude mať zahraničná
osoba možnosť dať sa zastúpiť daňovým zástupcom
nielen pri dovoze tovaru, ale aj v prípade, ak nadobúda
v tuzemsku tovar z iného členského štátu EÚ (§ 11 zákona
o DPH) na účely jeho dodania do iných členských štátov EÚ
(s oslobodením od DPH podľa § 43 zákona o DPH), vývozu
(s oslobodením od DPH podľa § 47 zákona o DPH) alebo
dodania formou zásielkového predaja za predpokladu, že
miesto dodania je v inom členskom štáte EÚ.
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Usmernenie k uplatňovaniu
oslobodenia od dane pri vývoze
služieb podľa § 47 ods. 6 zákona
o DPH
V nadväznosti na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci
C-288/16 z 29. júna 2017 zverejnilo Finančné riaditeľstvo
metodické usmernenie týkajúce sa uplatňovania
oslobodenia od DPH v prípade poskytnutia služieb
spojených s vývozom alebo dovozom tovaru (§ 47 ods. 6
zákona o DPH).
V zmysle uvedeného rozhodnutia SD EÚ si uplatnenie
oslobodenia od DPH pri službách spojených s vývozom
alebo dovozom tovaru vyžaduje existenciu priameho
právneho vzťahu, akým je recipročný obchodný vzťah
medzi poskytovateľom služieb a odosielateľom alebo
príjemcom dotknutých tovarov, t. j. služby musia byť
poskytnuté priamo vývozcovi, dovozcovi alebo príjemcovi
tovarov. Doterajší výklad ustanovenia § 47 ods. 6
zákona o DPH nie je v súlade s uvedeným rozhodnutím
SD EÚ a finančná správa bude akceptovať uplatnenie
postupu podľa doterajšieho výkladu, ak služby vrátane
prepravných a s nimi súvisiacich doplnkových služieb,
ktoré sú spojené s vývozom alebo dovozom tovaru, budú
dodané pred 1. 11. 2017.

Nepriame dane
Informácia k overovaniu
identifikačných čísiel pre DPH
pridelených v členských štátoch EÚ

s prijatými rekonštrukčnými prácami, keďže
pri rekonštrukcii čerpacej stanice odpadových vôd
spoločnosťou Iberdrola išlo o bezodplatné poskytnutie
služby v prospech obce.

Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo na svojej webovej
stránke informáciu, ktorá sa týka overovania platnosti
IČ DPH odberateľa v rámci EÚ na účely uplatnenia
oslobodenia od DPH pri intrakomunitárnych dodávkach
tovaru do iných členských štátov EÚ (§ 43 zákona o DPH),
či určenia miesta dodania služby poskytovanej podľa
základného pravidla (§ 15 zákona o DPH).

SD EÚ sa zaoberal otázkou, či zdaniteľná osoba má právo
na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe za prijaté služby
spočívajúce vo výstavbe alebo rekonštrukcii nehnuteľnosti,
ktorej majiteľom je tretia osoba, ktorá nadobudne výsledok
týchto poskytnutých služieb bezodplatne a využíva
ich spoločne so zdaniteľnou osobou v rámci svojej
hospodárskej činnosti.

Platitelia si môžu platnosť IČ DPH pridelených
v členských štátoch EÚ overiť prostredníctvom
Finančného riaditeľstva SR (telefonicky, e-mailom alebo
písomne) alebo na portáli Európskej komisie. V prípade,
ak daňové subjekty žiadajú Finančné riaditeľstvo SR
o overenie IČ DPH zahraničnej osoby písomnou formou,
táto žiadosť podlieha správnemu poplatku.

SD EÚ na úvod pripomenul, že v zmysle práva EÚ
je zdaniteľná osoba, ktorá koná ako taká v čase
nadobudnutia tovaru alebo služby, oprávnená
na odpočítanie DPH splatnej alebo zaplatenej za uvedený
tovar alebo službu za predpokladu, že tento tovar alebo
službu použije na účely svojich zdaniteľných plnení.

Súdny dvor Európskej únie v oblasti
DPH
C‑132/16 – Iberdrola Inmobiliaria Real
Estate Investments EOOD proti bulharskému
riaditeľstvu pre opravné prostriedky v daňovej
oblasti a v oblasti sociálneho zabezpečenia
– Odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe –
Určenie bezprostrednej a priamej súvislosti
s hospodárskou činnosťou zdaniteľnej osoby
Spoločnosť Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments
EOOD (ďalej len „Iberdrola“) je súkromný investor, ktorý
kúpil niekoľko pozemkov v letovisku nachádzajúcom sa
na území bulharskej obce Carevo na výstavbu
apartmánov určených na sezónne bývanie.
Na to, aby bolo možné napojiť letovisko a zároveň aj
nehnuteľnosti, ktoré spoločnosť Iberdrola plánovala
na uvedených pozemkoch vybudovať, na existujúcu
komunálnu infraštruktúru odpadových vôd, bola v zmysle
znaleckého posudku nevyhnutná rekonštrukcia čerpacej
stanice odpadových vôd. Spoločnosť Iberdrola preto
uzatvorila s obcou Carevo zmluvu, v ktorej sa zaviazala
zrekonštruovať čerpaciu stanicu odpadových vôd
na vlastné náklady, pričom samotné rekonštrukčné práce
realizovala na základe objednávky spoločnosti Iberdrola
tretia osoba.
Príslušné daňové orgány sa domnievali, že spoločnosť
Iberdrola nie je v zmysle vnútroštátnej právnej úpravy
oprávnená odpočítať si DPH zaplatenú v súvislosti
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V zmysle ustálenej judikatúry SD EÚ je existencia priamej
a bezprostrednej súvislosti medzi konkrétnym plnením
na vstupe a jedným alebo viacerými plneniami na výstupe
v zásade potrebná na priznanie práva na odpočítanie
DPH zaplatenej na vstupe zdaniteľnou osobou a tiež
na určenie rozsahu takéhoto práva. Priznanie práva
na odpočítanie DPH je však prípustné aj vtedy, ak takáto
priama a bezprostredná súvislosť neexistuje, ak náklady
na predmetné služby tvoria súčasť všeobecných nákladov
zdaniteľnej osoby a sú ako také podstatnými prvkami
tvoriacimi cenu tovarov alebo služieb, ktoré zdaniteľná
osoba poskytuje. Z judikatúry SD EÚ ďalej vyplýva, že
v rámci uplatňovania kritéria priamej súvislosti prináleží
vnútroštátnym daňovým orgánom a súdom zohľadniť
všetky okolnosti, za ktorých došlo k predmetným
plneniam, a prihliadať iba na plnenia, ktoré objektívne
súvisia so zdaniteľnou činnosťou zdaniteľnej osoby.
V tejto súvislosti SD EÚ konštatoval, že na základe
preukázaných skutočností bola rekonštrukcia čerpacej
stanice odpadových vôd nevyhnutná
na to, aby spoločnosť Iberdrola bola schopná pripojiť
nehnuteľnosti, ktoré plánovala vybudovať, na uvedenú
čerpaciu stanicu, a teda bez uvedenej rekonštrukcie by
nebolo možné realizovať projekt výstavby nehnuteľností
a spoločnosť Iberdrola by tak nemohla uskutočňovať
svoju hospodársku činnosť. Skutočnosť, že obec Carevo
má tiež prospech z uvedenej rekonštrukcie, nemôže
byť dôvodom na zamietnutie práva na odpočítanie
DPH spoločnosti Iberdrola, ak sa preukáže priama
a bezprostredná súvislosť medzi rekonštrukciou
čerpacej stanice odpadových vôd a zdaniteľnými
plneniami na výstupe, ktoré uskutoční spoločnosť
Iberdrola, čo však prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.

Nepriame dane
Vnútroštátnemu súdu prináleží zároveň preskúmať, či
sa služba rekonštrukcie obmedzovala iba na to, čo bolo
nevyhnutné na zabezpečenie pripojenia nehnuteľností
postavených spoločnosťou Iberdrola k čerpacej stanici
odpadových vôd, alebo či táto služba išla nad rámec
toho, čo bolo nevyhnutné na uvedený účel. V prípade,
ak by prijaté rekonštrukčné práce išli nad rámec toho,
čo si vyžadovali nehnuteľnosti postavené spoločnosťou
Iberdrola, existencia priamej a bezprostrednej súvislosti
by bola čiastočne narušená a právo na odpočítanie DPH
by sa mohlo spoločnosti Iberdrola priznať len v súvislosti
s DPH zaplatenou na vstupe, ktorá zaťažila tú časť
výdavkov na rekonštrukciu čerpacej stanice odpadových
vôd, ktorá je objektívne nevyhnutná na to, aby Iberdrola
mohla uskutočňovať svoje zdaniteľné plnenia.
SD EÚ rozhodol, že zdaniteľná osoba má právo
na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe za prijaté
služby spočívajúce vo výstavbe alebo rekonštrukcii
nehnuteľnosti, ktorej majiteľom je tretia osoba, ktorá
nadobudne výsledok týchto poskytnutých služieb
bezodplatne a využíva ich spolu so zdaniteľnou osobou
na účely svojej hospodárskej činnosti za predpokladu, že
tieto služby nejdú nad rámec toho, čo je potrebné
na to, aby zdaniteľná osoba uskutočnila svoje zdaniteľné
plnenia na výstupe a náklady na tieto služby sú zahrnuté
do ceny týchto plnení.

C‑605/15 – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie S.A. w Warszawie proti poľskému
ministrovi financií – Oslobodenie od DPH
pri službách poskytovaných členom –
Uplatniteľnosť v oblasti poisťovníctva
Spoločnosť Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
S.A. w Warszawie (ďalej len „Aviva“) je súčasťou skupiny
Aviva, ktorá pôsobí v Európe v oblasti poisťovacích
služieb a služieb dôchodkového zabezpečenia. Medzi
hlavné činnosti skupiny Aviva patrí vytváranie dlhodobých
programov sporenia, spravovanie fondov a poistenie.
Skupina Aviva zvažuje vo viacerých členských štátoch
vytvoriť tzv. shared service centrá, ktoré by poskytovali
služby priamo potrebné na to, aby subjekty patriace
do tejto skupiny vykonávali poisťovaciu činnosť. Ide najmä
o služby v oblasti ľudských zdrojov, finančné a účtovné
služby, služby v oblasti IT, administratívne služby,
zákaznícke služby, ako aj služby súvisiace s vývojom
nových produktov.
Aviva plánuje vytvoriť Európske zoskupenie
hospodárskych záujmov (ďalej len „EZHZ“), ktoré nebude
v rámci svojej činnosti dosahovať zisk, a ktorého členmi
budú výlučne spoločnosti patriace do skupiny Aviva
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vykonávajúce hospodársku činnosť v oblasti poisťovníctva,
medzi ktoré patrí aj Aviva. V tejto súvislosti sa spoločnosť
Aviva obrátila na poľského ministra financií so žiadosťou
o potvrdenie, že sa v danom prípade uplatní oslobodenie
na nezávislú skupinu osôb (ďalej „NSO“) a činnosť EZHZ
tak bude v Poľsku oslobodená od DPH. Minister financií
sa domnieval, že uplatnenie oslobodenia od DPH nie je
možné, nakoľko nie je splnená podmienka, že uvedené
oslobodenie od DPH nesmie narušovať hospodársku
súťaž.
Vnútroštátny súd sa obrátil na SD EÚ s otázkou, či
vnútroštátna právna úprava týkajúca sa oslobodenia
(NSO) od DPH je v súlade s právom EÚ, ako aj
so zásadami efektivity, právnej istoty či legitímnej dôvery.
Zároveň vnútroštátny súd zaujímalo, ktoré kritériá je
potrebné posudzovať vo vzťahu k splneniu podmienky
narušenia hospodárskej súťaže, a či je v tejto súvislosti
relevantné, že NSO poskytuje služby členom, ktorí
podliehajú právnym predpisom rôznych členských štátov.
SD EÚ uviedol, že mu prináleží poskytnúť vnútroštátnemu
súdu všetky aspekty výkladu práva EÚ, ktoré môžu byť
užitočné pre rozhodnutie v predmetnej veci bez ohľadu
na to, či sa vnútroštátny súd na ne odvolával v znení
svojej otázky. Vnútroštátnemu súdu je preto potrebné
poskytnúť výklad aj v súvislosti s otázkou, či je možné
v zmysle práva EÚ uplatniť oslobodenie od DPH
na služby poskytované NSO, ktorej členovia vykonávajú
hospodársku činnosť v oblasti poisťovníctva, pričom
tieto služby sú priamo potrebné na uskutočňovanie tejto
hospodárskej činnosti.
SD EÚ uviedol, že znenie príslušného ustanovenia práva
EÚ (článok 132 ods. 1) písm. f) smernice Rady 2006/112/
ES) priamo nevylučuje možnosť, že oslobodenie
od DPH by sa mohlo uplatniť aj na NSO, ktorej členovia
vykonávajú hospodársku činnosť v oblasti poisťovníctva,
keďže samotné poisťovacie činnosti sú v zmysle práva
EÚ oslobodené od DPH. V zmysle ustálenej judikatúry
SD EÚ je však potrebné zohľadniť nielen znenie tohto
ustanovenia, ale tiež jeho kontext a ciele sledované
danou právnou úpravou.
SD EÚ konštatoval, že zo všeobecnej systematiky
smernice Rady 2006/112/ES vyplýva, že oslobodenie
od DPH upravené v článku 132 ods. 1 písm. f) smernice
Rady 2006/112/ES sa neuplatňuje na poisťovacie
a zaisťovacie transakcie.
Pokiaľ ide o ciele danej právnej úpravy, tie spočívajú
v oslobodení určitých činností vo verejnom záujme, aby
sa uľahčil prístup k určitým službám či tovarom tým, že sa
zamedzí dodatočným nákladom, ktoré by vznikali, ak by
podliehali DPH.

Nepriame dane
Navyše, ustanovenia práva EÚ týkajúce sa oslobodenia
od DPH je potrebné vykladať reštriktívne, a preto sa
oslobodenie od DPH upravené v článku 132 ods.
1 písm. f) smernice Rady 2006/112/ES nemôže vzťahovať
na poskytovanie služieb, ktoré priamo neprispievajú
k uskutočňovaniu činností vo verejnom záujme
uvedených v tomto článku 132 smernice Rady 2006/112/
ES, ale prispievajú k uskutočňovaniu iných činností, ktoré
sú oslobodené od DPH v zmysle iných ustanovení práva
EÚ.
SD EÚ rozhodol, že oslobodenie od DPH sa vzťahuje iba
na nezávislé skupiny osôb, ktorých členovia uskutočňujú
činnosť vo verejnom záujme, a preto na služby
poskytnuté zo strany nezávislých skupín osôb, ktorých
členovia vykonávajú hospodársku činnosť v oblasti
poisťovníctva, ktorá nepredstavuje takúto činnosť
vo verejnom záujme, nie je možné uplatniť oslobodenie
od DPH.
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Právne

Novela zákona o e-Governmente
Národná rada SR schválila novelu zákona o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o e-Governmente) („novela“). Cieľom novely je zjednotiť
používané nástroje, zjednodušiť využívanie elektronických
služieb a zaviesť mechanizmus kontroly dodržiavania
povinností.
Novela by mala priniesť najmä tieto zmeny
a doplnenia:
• zavádza sa centrálne úradné doručovanie: všetky
orgány verejnej moci budú doručovať elektronické
dokumenty prostredníctvom modulu úradného
doručovania správcovi modulu elektronického
doručovania, ktorý zabezpečí jeho doručenie
do elektronickej schránky adresáta alebo doručenie
adresátovi v listinnej podobe prostredníctvom poštového
podniku. Táto povinnosť sa zavádza pre orgán verejnej
moci, ktorý je rozpočtovou alebo príspevkovou
organizáciou zapojenou na štátny rozpočet,
• inštitucionalizácia vládneho cloudu,
• zaručená konverzia: orgán verejnej moci, ktorý vydal
elektronický dokument, ktorý nie je v súlade
so štandardmi informačných systémov verejnej správy, je
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povinný na žiadosť toho, komu bol vydaný bezodkladne
zabezpečiť vykonanie zaručenej konverzie takéhoto
elektronického dokumentu do listinnej/elektronickej
podoby vo formáte elektronického dokumentu v súlade
so štandardmi. Platí to aj pre osobu, ktorá vykonáva
zaručenú konverziu, ak nový elektronický dokument
nie je vo formáte elektronického dokumentu v súlade
so štandardmi. Ide najmä o elektronické dokumenty
vydávané v minulosti, ktoré nie sú v súlade so štandardmi,
• sprístupnenie platieb kartou: správcovia portálov
(ústredného, špecializovaného, informačného
systému integrovaného obslužného miesta) sú
povinní na účely elektronickej úradnej komunikácie
zabezpečiť sprístupnenie potrebných technických
alebo programových prostriedkov na vykonanie platby
správneho a súdneho poplatku, čo umožní vykonať
platbu platobnou kartou, prevodom z účtu v banke
alebo pobočke zahraničnej banky samostatne alebo
spolu s podaním elektronického podania,
• novelou sa dopĺňa ustanovenie o správnych
deliktoch. Podľa novej úpravy môže Ministerstvo
financií SR uložiť orgánom verejnej moci pokutu
za porušenie zákona až do výšky 25 000 EUR.
Novela nadobúda účinnosť 1. novembra 2017, pričom
niektoré body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018,
1. februára 2018 a 1. apríla 2018.

Právne
Novela Obchodného zákonníka
Ako sme už informovali v aprílovom a letnom vydaní Deloitte
News, Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo návrh novely
Obchodného zákonníka („novela“), ktorú schválila Národná
rada SR a musí ju ešte podpísať prezident. Novela prešla
v legislatívnom procese rozsiahlymi zmenami.
Novela by mala priniesť najmä tieto zmeny
a doplnenia:
• Porušenie obchodného tajomstva: novelou sa
rozširuje definícia skutkovej podstaty porušenia
obchodného tajomstva, definujú sa nové pojmy
a zavádzajú sa špecifické právne prostriedky
na ochranu obchodného tajomstva (neodkladné
opatrenia, nápravné opatrenia, zverejnenie
rozhodnutia vo veci samej).
• Zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok
ovládanej osoby: zavádza sa zodpovednosť
ovládajúcej osoby voči veriteľom ovládanej osoby
za škodu spôsobenú úpadkom ovládanej osoby,
ak svojim konaním k úpadku podstatne prispela.
Ovládajúca osoba sa zbaví zodpovednosti, ak
preukáže, že postupovala informovane a v dobrej
viere, a že koná v prospech ovládanej osoby.
• Zánik obchodnej spoločnosti: k návrhu na výmaz
spoločnosti z obchodného registra (ak nejde
o zrušenie bez likvidácie a s právnym nástupcom)
bude spoločnosť povinná doložiť súhlas správcu dane,
ktorým je daňový a colný úrad, a súhlas Sociálnej
poisťovne okrem prípadu, ak nie je vedená v zozname
dlžníkov Sociálnej poisťovne.
• Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
• dopĺňa sa určenie rozhodného dňa (od ktorého
sa úkony zanikajúcich spoločností považujú
z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané
na účet spoločnosti) tak, že tento deň môže byť
určený najskôr spätne k prvému dňu účtovného
obdobia, v ktorom je vypracovaný návrh zmluvy
o zlúčení, splynutí, návrhu projektu rozdelenia
za predpokladu, že účtovná závierka zostavená
ku dňu predchádzajúcemu tomuto dňu nebola
schválená príslušným orgánom,
• dopĺňajú sa podmienky pre nástupnícku aj
zanikajúcu spoločnosť: ku dňu účinnosti zlúčenia,
splynutia, rozdelenia nesmie hodnota záväzkov
nástupníckej spoločnosti presahovať hodnotu jej
majetku, spoločnosti nesmú byť v likvidácii, nemôžu
voči nim pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu, začatia
reštrukturalizačného konania, nemôže sa viesť
konanie o ich zrušení, nemôžu byť súdom zrušené.
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Ak členovia štatutárneho orgánu spoločnosti
nedodržia uvedené podmienky, zodpovedajú
veriteľom za škodu,
• pre zanikajúce spoločnosti sa zavádza povinnosť
oznámiť príslušnému správcovi dane, že bol
vypracovaný návrh zmluvy o zlúčení, a to 60 dní
pred konaním valného zhromaždenia, ktoré má
rozhodovať o schválení návrhu zmluvy,
• audítor je po prijatí rozhodnutia spoločníkov
zúčastnených spoločností o zlúčení, splynutí
a rozdelení a pred podaním návrhu na zápis
zlúčenia, splynutia, rozdelenia povinný vyhotoviť
správu o tom, že za predpokladu zachovania
stavu zúčastnených spoločností ku rozhodnému
dňu hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti
neprevýši jej majetok. Ak zanikajúca spoločnosť
nemá povinnosť auditu podľa zákona o účtovníctve,
audítor v správe potvrdí, že pohľadávky a záväzky
zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej
skutočnosti ku dňu predchádzajúcemu rozhodný
deň. Tento postup sa nepoužije, ak sa vyhotovuje
správa nezávislého experta, ktorá tieto skutočnosti
obsahuje pri zlúčení akciových spoločností alebo aj
pre zlúčenie spoločností s ručeným obmedzeným,
ak o to požiada niektorý zo spoločníkov
zlučovaných spoločností alebo ak je aspoň jedna
zo spoločností v kríze,
• priamo do Obchodného zákonníka sa zavádza, že
všetky spoločnosti sú povinné podať návrh na zápis
zlúčenia, splynutia a rozdelenia do obchodného
registra do 30 dní od schválenia zmluvy o zlúčení,
splynutí, rozdelení spoločnosti.
• Prevod obchodného podielu: zavádza sa, že
spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel
na iného spoločníka alebo inú osobu, ak sa voči
spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, je zrušená
súdom, na základe rozhodnutia súdu, ak je voči
spoločnosti vyhlásený konkurz alebo povolená
reštrukturalizácia. Povinnosť doložiť súhlas správcu
dane k návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka
do obchodného registra pri prevode obchodného
podielu má spoločnosť len vtedy, ak je spoločník alebo
nadobúdateľ vedený v zozname daňových dlžníkov,
• Kapitálové fondy z príspevkov: spoločnosť môže
vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov,
ak to má upravené v zakladateľskej zmluve alebo
v stanovách. Môže byť zriadený pri vzniku spoločnosti,
ak jeho vytvorenie schvália zakladatelia alebo počas
trvania spoločnosti, ak ho schváli valné zhromaždenie.

Právne
Ak novelu podpíše prezident, má byť účinná
od 1. januára 2018 okrem niektorých častí, ktoré
nadobudnú účinnosť 1. septembra 2018. Časti
týkajúce sa podmienok spájania (t. j. zlúčenia alebo
splynutia) a rozdeľovania spoločností však majú byť
účinné už dňom vyhlásenia v zbierke zákonov.
Ak však návrh zmluvy o splynutí, zmluvy
o zlúčení alebo projektu rozdelenia bude schválený
pred dňom účinnosti novely a návrh na zápis
splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti
do obchodného registra bude podaný najneskôr
do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti
novely, tak sa bude postupovať podľa doterajších
predpisov. V ostatných prípadoch bude potrebné
postupovať podľa novely.

Novela zákona o odpadoch
Ako sme už informovali v Deloitte News v júni 2017,
Ministerstvo životného prostredia SR („MŽP SR“)
predložilo novelu zákona o odpadoch („novela“).
Novelu schválila Národná rada SR a čaká sa na podpis
prezidenta SR. Cieľom novely je zlepšenie kontroly
a procesov organizácií zodpovednosti výrobcov, riešenie
problematiky koordinačných centier pre jednotlivé
prúdy odpadov, riešenie vyhradeného prúdu odpadu
obaly/neobaly a implementácia nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 o ortuti a odstraňuje
nedostatočnú transpozíciu smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických
a elektronických zariadení („OEEZ“).

• OZV je povinná oznámiť KC presahujúce množstvá,
ktoré sa vzťahujú k súhrnnému zberovému podielu
zastúpených výrobcov (obalov, neobalových
výrobkov, elektrozariadení), ktorí plnia povinnosti
a sú členmi KC,
• rozširuje sa ustanovenie o povinnosť oznámiť
presahujúce množstvá vzťahujúce sa k súhrnnému
zberovému podielu zastúpených výrobcov obalov
a výrobcov neobalových výrobkov, výrobcov
elektrozariadení a cieľov zberu použitých batérií
a akumulátorov,
• OZV bude mať tieto povinnosti: predložiť údaje
o spôsobe plnenia svojich povinností na písomnú
výzvu MŽP SR, umožniť výkon štátneho dozoru
v odpadovom hospodárstve a poskytnúť potrebné
informácie, zriadiť orgán, ktorý kontroluje jej
činnosť, umožniť výkon kontroly orgánu, ktorý
kontroluje činnosť OZV, vypracovať a zverejniť
správu (len OZV pre obaly),
• KC: zriaďuje sa register KC, ktorý bude viesť MŽP
SR, do ktorého je KC povinné sa registrovať. Novela
upravuje aj podmienky výmazu z registra KC. Má sa
zriadiť dozorný orgán KC, ktorý bude plniť povinnosti
podľa zákona. Dozorný orgán má jedného zástupcu
štátu, jedného člena, ktorého navrhuje štatutárny
orgán záujmového združenia, a troch zástupcov
výrobcov.
Novela má nadobudnúť účinnosť 1. decembra 2017,
pričom niektoré články majú nadobudnúť účinnosť až
1. januára 2018 a 1. januára 2023.

Novela by mala priniesť najmä tieto zmeny
a doplnenia, ktoré sa týkajú:
• nakladania s ortuťou,
• organizácie zodpovednosti výrobcov („OZV“):
• OZV bude mať povinnosť uzavrieť (predtým len
ak o to výrobca prejavil záujem) so zakladateľom,
vlastníkom, prevádzkovateľom organizácie
zodpovednosti výrobcov alebo výrobcom
zmluvu o plnení vyhradených povinností okrem
prípadov stanovených v zákone (napr. ak výrobca
vyhradeného výrobku nie je ochotný akceptovať
jej všeobecné zmluvné podmienky, je v úpadku...).
OZV si musí túto povinnosť splniť do 30 dní
od zápisu koordinačného centra („KC“) do registra
KC alebo nadobudnutia účinnosti autorizácie
na výkon činnosti OZV,
• členom OZV nesmú byť vyplácané žiadne
odmeny z úhrady finančných nákladov na plnenie
vyhradených povinností výrobcov,
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Účtovníctvo

Nové publikácie spoločnosti Deloitte
A GUIDE TO THE INCREMENTAL BORROWING
RATE – ASSESSING THE IMPACT OF IFRS 16 ‘LEASES’
V septembri 2017 Globálne oddelenie IFRS spoločnosti
Deloitte vydalo publikáciu s názvom „A guide to the
incremental borrowing rate – Assessing the impact of IFRS
16 ‘Leases’“.
Vydanie štandardu IFRS 16 Lízingy viedlo k tomu, že veľký
počet spoločností očakáva významné zmeny v prezentácii
svojich účtovných výkazov z titulu vykazovania operatívnych
lízingov v súvahe a zmeny spôsobu vykazovania
nákladov vo výkaze ziskov a strát. Stanoviť predpoklad
diskontnej sadzby je jedným z najdôležitejších úsudkov,
ktoré bude vedenie musieť urobiť a ktoré môže mať
najväčší kvantitatívny vplyv na ocenenie majetku, ktorý je
predmetom lízingu, a na ocenenie súvisiaceho záväzku.
V tejto publikácii sa uvádzajú spôsoby, akými sa
spoločnosti môžu rozhodnúť splniť túto požiadavku
z teoretického hľadiska, ako aj z hľadiska dát a prístupov,
ktoré majú zostavovatelia účtovných závierok k dispozícii,
aby mohli zvoliť vhodné diskontné sadzby pri prechode
na IFRS 16, ale aj priebežne.
Publikáciu v anglickom jazyku nájdete na tejto linke IFRS
16 Guide našej stránke www.iasplus.com.
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INTERNATIONAL GAAP BANK LIMITED —
ILLUSTRATIVE DISCLOSURES UNDER IFRS 7 AS
AMENDED BY IFRS 9.
V septembri 2017 Globálne oddelenie IFRS spoločnosti
Deloitte vydalo vzorovú účtovnú závierku pre banky
s názvom „International GAAP Bank Limited — Illustrative
disclosures under IFRS 7 as amended by IFRS 9”.
Táto účtovná závierka znázorňuje požiadavky
na prezentáciu a zverejňovanie banky, ktorá neuplatňuje
štandardy IFRS po prvýkrát, pričom uplatňuje IFRS 9
Finančné nástroje, a teda zohľadňuje aktualizované
požiadavky na zverejňovanie podľa IFRS 7 Finančné
nástroje – zverejňovanie. Publikácia sa zameriava na tie
požiadavky na zverejňovanie, ktoré súvisia s finančnými
nástrojmi, takže nepredstavuje úplný prehľad požiadaviek
na zverejňovanie všetkých štandardov IFRS.
Publikáciu v anglickom jazyku nájdete na tejto linke
Illustrative disclosures for banks našej stránke
www.iasplus.com.

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloittece.com

Ostatné

Informácia o nemocenskom poistení
v prípade študentov
Študenti vo všeobecnosti nemajú nárok na nemocenskú
dávku, pretože v čase štúdia nie sú nemocensky poistení.
Existencia nemocenského poistenia je totiž základnou
podmienkou vzniku nároku na túto dávku. Výnimkou
sú študenti, ktorí sú v pracovnom pomere alebo majú
uzatvorenú dohodu s pravidelným príjmom (okrem
dohody o brigádnickej práci študentov), majú postavenie
samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO), ktorá je
povinne nemocensky poistená, prípadne sa prihlásili
na dobrovoľné poistenie a sami si platia poistné
do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie ako
dobrovoľne poistená osoba.
Ak študent, ktorý je zamestnaný na pracovnú zmluvu,
na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu
o pracovnej činnosti (vždy s pravidelným príjmom),
ochorie a vznikne mu tak dočasná pracovná neschopnosť,
má nárok na nemocenskú dávku. Nárok má aj v prípade,
ak mu dočasná pracovná neschopnosť vznikne krátko
po začiatku poistenia (napr. aj na druhý deň).
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Opatrenie Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
o úprave dôchodkového veku
a referenčného veku
Dôchodkový vek sa zvyšuje o 63 dní. Dôchodkový
vek na kalendárny rok 2018 je 62 rokov a 139 dní.
Referenčný vek na kalendárny rok 2018 je
62 rokov. Toto opatrenie nadobúda účinnosť
1. januára 2018.

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 – November 2017 (http://kalendar.
deloitte.sk/)

••

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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