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Priame dane:
••

Sprístupnenie elektronického tlačiva k DPPO za rok 2017
Na oficiálnej stránke Finančnej správy SR boli dňa 6. februára 2018 sprístupnené elektronické
formuláre na vyplnenie tlačiva DPPO za rok 2017.

••

Rozhodnutie KS ČR vo veci AZETKO vs. OFŘ
Krajský súd ČR rozhodoval v spore, kde bol dorub dane z príjmov PO z titulu neuplatnenia
transferového oceňovania ako aj z titulu nesprávneho zahŕňania výdavkov do základu dane.

••

Rozhodnutie KS ČR vo veci FIERA ohľadom príjmu z prenájmu spriaznenej osobe
Krajský súd ČR rozhodoval v spore, kde bol dorub dane z príjmov PO kvôli nesprávnemu uplatneniu
daňových odpisov z prenajatej nehnuteľnosti.

••

Rozhodnutie ECJ C-504/16 a C613/16 Deister holding AG a Juhler Holding A/S
Európsky súdny dvor rozhodoval v otázke uplatnenia zrážkovej dane zo zisku vyplateného holdingovej
materskej spoločnosti nerezidentovi a jej oslobodenia.

••

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a Etiópiou

Nepriame dane:
••

Metodický pokyn k určeniu základu dane podľa § 22 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo nový metodický pokyn k určeniu základu dane
pri dodaní tovaru a služby s miestom dodania v tuzemsku.

••

Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie
tovaru alebo služby podľa § 68d zákona o DPH
V nadväznosti na novelu zákona o DPH účinnú od 1. januára 2018 vydalo Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky aktualizovaný metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania DPH na základe
prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby.
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••

Informácia k povinnosti podania súhrnného výkazu osobami registrovanými pre daň podľa
§ 7 alebo § 7a zákona o DPH, ak sa zúčastnili na trojstrannom obchode v postavení prvého
odberateľa a k uvádzaniu údajov o tomto obchode v daňovom priznaní k DPH
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo informáciu, ako postupovať pri vykazovaní
trojstranného obchodu v priznaní k DPH osobou registrovanou podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH,
ktorá sa zúčastnila trojstranného obchodu v postavení prvého odberateľa.

••

Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň
podľa § 7a
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu pre osoby registrované podľa § 7a zákona
o DPH, v rámci ktorej sú zhrnuté všetky podstatné povinnosti, ktoré vyplývajú uvedeným osobám
zo zákona o DPH.

••

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/008522/2018-731 o vydaní
poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k DPH
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo aktualizované poučenie na vyplnenie súhrnného
výkazu k DPH.

••

Súdny dvor Európskej únie v oblasti DPH
C 500/16 Caterpillar Financial Services sp. z o.o. proti poľskej daňovej správe – Možnosť
vrátenia preplatku DPH po uplynutí premlčacej lehoty
Členské štáty EÚ môžu zamietnuť žiadosť o vrátenie preplatku DPH, ak zdaniteľná osoba podala
túto žiadosť po uplynutí päťročnej premlčacej lehoty, hoci z rozsudku Súdneho dvora EÚ, ktorý bol
vydaný po uplynutí uvedenej lehoty, vyplýva, že DPH, ktorej sa týkala uvedená žiadosť o vrátenie,
bola zaplatená bez právneho dôvodu.
C 308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o. proti poľskej daňovej správe – Podmienky
oslobodenia od DPH pri predaji nehnuteľnosti
Čl. 12 ods.1 a 2 a článok 135 ods. 1 písm. j) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006
o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty („smernica o DPH“) sa majú vykladať v tom zmysle,
že bránia takej vnútroštátnej právnej úprave, ktorá podmieňuje oslobodenie od DPH v prípade
dodania budov tým, aby k prvému užívaniu týchto budov došlo v rámci zdaniteľnej transakcie.
Zároveň tieto ustanovenia nebránia tomu, aby vnútroštátna právna úprava podmieňovala
oslobodenie od DPH v prípade dodania budov tým, aby náklady na rekonštrukciu existujúcej budovy
nepresiahli 30 % z jej pôvodnej hodnoty, pokiaľ by sa pojem rekonštrukcia vykladal rovnako ako
pojem „prestavba“ uvedený v článku 12 ods. 2 smernice o DPH, a to v tom zmysle, že na dotknutej
budove sa musia vykonať podstatné zmeny, ktorých účelom je zmeniť jej využitie alebo podstatne
zmeniť podmienky jej užívania.
C 374/16 RGEX a C 375/16 Igor Butin – Právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe –
Povinné údaje uvedené na faktúrach
Čl. 168 písm. a) a článok 178 písm. a) DPH smernice v spojení s čl. 226 bodom 5 tejto smernice sa
majú vykladať v tom zmysle, že bránia takej vnútroštátnej právnej úprave, ktorá viaže právo
na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe na podmienku, podľa ktorej je potrebné na faktúre uviesť
adresu, na ktorej osoba, ktorá vystavila faktúru, vykonáva svoju hospodársku činnosť.

Právne:
••

Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku
Novým zákonom sa má zefektívniť zaisťovanie majetku v trestnom konaní a jeho správa.

••

Novela Trestného zákona
Novelou sa má zaviesť nový inštitút - zhabanie časti majetku a rozšíriť skutková podstata trestného činu
marenia výkonu správy daní.

2

••

Novela Trestného poriadku
Novelou sa majú zaviesť nové zaisťovacie inštitúty ako zaistenie nehnuteľností, zaistenie obchodného
podielu, zaistenie inej majetkovej hodnoty.

••

Novela Zákonníka práce
Novelou sa majú zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov.

Účtovníctvo – IFRS:
••

Rada IASB vydala dodatky k štandardu IAS 19
Dňa 7. februára 2018 vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) dodatky k štandardu
IAS 19 Zamestnanecké požitky: Úprava, krátenie alebo vysporiadanie plánu. Dodatky sú platné
pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2019 alebo neskôr. Tieto dodatky ešte neboli
prijaté Európskou úniou.

••

Schvaľovanie IFRS v Európskej únii
Dňa 7. februára 2018 Európska únia prijala dodatky k trom štandardom (IFRS 1, IFRS 12 a IAS 28)
v rámci procesu každoročného zvyšovania kvality IFRS [Ročný projekt zvyšovania kvality IFRS (cyklus
2014 – 2016)].

Správa daní:
••

Súdny dvor Európskej únie - C-298/16 Manželia Ispasovci proti Generálnemu riaditeľstvu
daňovej správy Rumunska – Právo na poskytnutie informácií obsiahnutých v správnom spise
Súdny dvor rozhodol, že jednotlivec musí mať možnosť, aby mu boli na základe jeho žiadosti
poskytnuté informácie a dokumenty obsiahnuté v správnom spise, ktoré správny orgán zohľadnil
pri prijímaní rozhodnutia.

••

Rozsudok NSS ČR - 10 Afs 122/2017 – 50 ELEKTRA PV, s.r.o. proti Finančnému úradu
pre Juhočeský kraj – nezákonný zásah, spôsob uskutočnenia exekúcie
NSS rozhodol, že akékoľvek úkony daňového exekútora v daňovej exekúcii musia sledovať iba
jeden cieľ, a to vymoženie daňového nedoplatku. Preto pri daňovej exekúcii majú daňoví exekútori
postupovať tak, aby bolo umožnené zachovať ekonomickú existenciu daňového subjektu, pokiaľ nie je
právoplatne rozhodnuté o daňovej povinnosti.

Transferové oceňovanie:
••

Jurisdikcie finalizujú predpisy pre prvé podanie správ podľa jednotlivých štátov (tzv. CbC
správ)
V súvislosti s BEPS akčným plánom 13 došlo dňa 21. decembra 2017 k aktualizácii ďalších zmlúv
týkajúcich sa automatickej výmeny informácií získaných pomocou CbC správ. Momentálne je v platnosti
viac ako 1 400 bilaterálnych zmlúv.
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••

Pilotný program vybraných krajín, ktoré majú uzavretú dohodu o voľnom obchode, tzv. FTA
(t. j. Free-trade agreement)
Pilotný program s názvom „Medzinárodný program zabezpečenia súladu“ (tzv. International
Compliance Assurance Programme – ICAP), ktorý bol spustený 23. januára 2018, sa týka hodnotenia
rizík nadnárodných skupín a jeho cieľom je zvýšenie daňovej istoty pre nadnárodné spoločnosti, ako aj
pre daňové správy.

••

Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020525/2017-724
k postupom v rámci procedúry vzájomných dohôd bolo predložené do medzirezortného
pripomienkového konania
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania
metodické usmernenie č. MF/020525/2017-724 k postupom v rámci procedúry vzájomných dohôd.
Termín na pripomienkovanie bol ukončený dňa 5. februára 2018.

Ostatné:
••

Zmena lehoty na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia zamestnávateľom

••

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2018 priznáva vyrovnávací príplatok aj poistencom, ktorým
bol priznaný predčasný starobný dôchodok

••

SZČO platia poistné k 8. januáru ešte po starom

••

Sociálna poisťovňa nevyžaduje doklad o PN počas prvých 10 dní

••

Zmena výšky poistného osoby s minimálnym vymeriavacím základom

••

Zrušenie odvodovej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie pre zamestnávateľa

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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••

Maják – Automatizované riešenie pre kontrolu obchodných partnerov
Skúsenosti z daňových kontrol potvrdzujú, že najlepšou obranou pred nevedomým zatiahnutím
do daňového podvodu je včasná a účinná prevencia. Prieskum spoločnosti Deloitte však ukázal, že
v tomto smere nie sú spoločnosti príliš obozretné. Aj preto spoločnosť Deloitte vyvinula vlastnú
aplikáciu Maják, ktorá pravidelne kontroluje verejné registre a vykonáva komplexné testy zadaných
dodávateľov a odberateľov.
V prípade potreby, prosím, kontaktujte Petra Takácsa na ptakacs@deloittece.com.

••

Deloitte Excel Akadémia 2018 – Pre-intermediate – Intermediate
Excel Akadémia je založená na princípe výučby pomocou praktických príkladov priamo z praxe, ktoré
poskytujú najlepší prehľad o danej problematike.
Klientom ponúkame dve alternatívy školení – poldňové a celodenné školenie.
Každé školenie vieme dokonale prispôsobiť potrebám klienta a usporiadať ho priamo v priestoroch,
ktoré si zvolí sám klient. Klient tak šetrí zbytočné náklady spojené s presunom svojich zamestnancov
na školenie a ostatné súvisiace výdaje.
Pre viac informácií prosím kontaktujte Milana Kravárika na mkravarik@deloittece.sk.

••

Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku – Marec, apríl 2018
(http://kalendar.deloitte.sk/)
DPH seminár – daňové kontroly – Bratislava
13. marec 2018
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava
Registrácia
Deloitte DPH akadémia 2018 – 5 modulov – Bratislava
27. apríl a 4., 11., 18., 25. máj 2018
Bratislava, Einsteinova 23
Registrácia

••

Plánované webcasty spoločnosti Deloitte na Slovensku – Marec, apríl 2018
TOP 10 zmien v zákone o dani z príjmov | Zmeny od 1. januára 2018
15. marec 2018
Registrácia
Daňový odpočet na Výskum a vývoj; Patent Box
10. apríl 2018
Registrácia

••

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

Elektronické formuláre DPPO za rok
2017
Na stránke financnasprava.sk boli sprístupnené aj
elektronické formuláre DPPO za zdaňovacie obdobie
2017, a teda daňové subjekty ich už môžu podávať
elektronicky.

Rozhodnutie Krajského súdu ČR
vo veci Obchody AZETKO s.r.o.
(žalobca) vs. OFŘ (Odvolací Finanční
Ředitelství)
Predmetom sporu bolo dorubenie dane z príjmov PO
z dôvodu, že žalobca nenakupoval IT služby od prepojenej
osoby za obvyklé ceny a z dôvodu neuznania niektorých
výdavkov ako daňových (správca dane zistil pochybenia
pri inventarizácii zásob na sklade, keď časť tovaru, ktorý
slúžil ako výstavný, žalobca nezahrnul do zostatku zásob
na sklade aj napriek tomu, že nebol v danom období
predaný).
Žalobca sa obrátil na Krajský súd ČR s tým, že
pri porovnaní cien medzi prepojenými osobami mal
správca dane zohľadniť aj neúčtované mzdové náklady
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konateľa žalobcu za jeho prácu pre prepojenú osobu.
Súd však uviedol, že žalobca bol povinný uviesť presnú
kalkuláciu, akým spôsobom mala byť táto skutočnosť
zohľadnená, a teda súd na žalobcove tvrdenie
neprihliadol z dôvodu nedostatočného vysvetlenia.
KS ďalej uviedol, že správca dane a OFŘ pri výpočte TP
(transfer pricing) rozdielu medzi uhradenou cenou a tzv.
referenčnou cenou nepostupovali transparentne, nakoľko
správca dane voľbu TP metódy nijak neodôvodnil.
KS zároveň akceptoval záver žalobcu, že v prípade
internetového predaje nie je pre porovnanie
cien podstatná podmienka, aby porovnávané
spoločnosti obchodovali na rovnakom geografickom
mieste.
OFŘ podalo kasačnú sťažnosť na NSS v ČR.

Rozhodnutie Krajského súdu ČR
vo veci FIERA a.s. (žalobca) vs. OFŘ
(Odvolací Finanční Ředitelství)
Predmetom sporu bol dorub dane z príjmov PO
z dôvodu, že žalobca uplatňoval v plnej výške daňové
odpisy z bytu, ktorý bezodplatne prenajal dcére predsedu

Priame dane
predstavenstva. Podľa KS sa žalobca v súvislosti
s daňovým konaním nemôže dovolávať absolútnej
neplatnosti zmluvy o prenájme, a teda neplatnosti tohto
vzťahu, keď účastníci reálne naplňovali práva a povinnosti,
ktoré vyplývali z nájomného vzťahu (napriek tomu, že
zmluva mala formálne nedostatky a bola absolútne
neplatná). Príjem z nájomného, ktoré malo byť zo strany
žalobcu vyžadované, malo byť vedené ako výnos
z nakladania s majetkom a mal predstavovať zdaniteľný
výnos. Obdobne potom KS posúdil fakticky bezodplatné
užívanie výrobného areálu dcérinou firmou žalobcu na
základe neplatnej nájomnej zmluvy. KS konštatoval, že
v oboch prípadoch bol postup správcu dane správny,
keď do základu dane žalobcu zahrnul aj výnosy
zodpovedajúce obvyklej cene nájomného pri oboch
fakticky existujúcich nájomných vzťahoch. KS teda žalobu
zamietol a žalobca podal kasačnú sťažnosť na NSS v ČR.

Rozhodnutie ECJ C-504/16 a C613/16
Deister holding AG a Juhler Holding
A/S
Smernica o materských a dcérskych spoločnostiach
neumožňuje daňovej právnej úprave členského
štátu odmietnuť materskej spoločnosti oslobodenie
vyplácaných dividend od dane z príjmu z kapitálového
majetku v prípade, že podiely v materskej spoločnosti
nerezidentovi vlastnia osoby, ktoré by podľa právnej
úpravy členského štátu nemali nárok na vrátenie alebo
oslobodenie od zrážkovej dane, keby im boli dividendy
pochádzajúce z dcérskej spoločnosti rezidenta vyplatené
priamo. Z uvedeného rozhodnutia teda vyplýva, že
nemecká vnútroštátna úprava nemôže zabrániť
oslobodeniu vyplácaných dividend od dane
z príjmu z kapitálového majetku za predpokladu
splnenia podmienok daných smernicou.
Nemecká právna úprava totiž obsahuje podmienenie
oslobodenia od zrážkovej dane dividend tým, že
dividendy sa oslobodia pri cezhraničnom plnení len
v tom prípade, ak bola cezhraničná spoločnosť založená
s ekonomickým účelom a nielen s účelom obchádzania
dane a na základe tejto domnienky odmietol dividendy
oslobodiť. S tým sa Súdny dvor EÚ nestotožnil a uviedol,
že prijatie daňového opatrenia všeobecnej povahy,
ktoré automaticky vylučuje niektoré kategórie daňových
poplatníkov z uplatnenia daňovej výhody, a to bez toho,
aby sa od daňového úradu vyžadoval aspoň počiatočný
dôkaz či preukázanie existencie daňového úniku
a zneužívania daňového režimu, ide nad rámec toho, čo
je nevyhnutné na zamedzenie daňového úniku
a zneužívania daňového režimu.
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Zmluva o zamedzení dvojitého
zdanenia medzi Slovenskou
republikou a Etiópiou
Etiópia ratifikovala zmluvu o zamedzení dvojitého
zdanenia so Slovenskou republikou.

Valéria Morťaniková
vmortanikova@deloittece.com

Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com

Nepriame dane

Metodický pokyn k určeniu základu
dane podľa § 22 zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo nový
metodický pokyn k určeniu základu dane podľa § 22
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).
Metodický pokyn je pomerne rozsiahly a zaoberá sa
najmä tým, čo vstupuje, resp. nevstupuje do základu dane
pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku, ako aj spôsobom,
akým sa určí základ dane pri bezodplatnom dodaní
tovaru alebo služby v prípade predaja podniku alebo časti
podniku, či v prípade poskytnutia zľavy v čase dodania
tovaru alebo služby.
Okrem výkladovej časti obsahuje metodický pokyn aj
viacero praktických príkladov a súčasne poukazuje
na vybrané rozsudky Súdneho dvora EÚ, ktoré sa
zaoberali danou problematikou.
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Metodický pokyn k osobitnej úprave
uplatňovania DPH na základe
prijatia platby za dodanie tovaru
alebo služby podľa § 68d zákona
o DPH
V nadväznosti na novelu zákona o DPH vydalo Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky aktualizovaný metodický
pokyn k osobitnej úprave uplatňovania DPH na základe
prijatia platby, do ktorého boli doplnené podmienky
vzniku daňovej povinnosti, ako aj moment vzniku práva
na odpočítanie DPH u platiteľa uplatňujúceho takúto
osobitnú úpravu v situáciách, keď do existujúceho
záväzkového vzťahu medzi takýmto platiteľom a dlžníkom
vstúpi nový veriteľ (postupník), ktorý preberie pohľadávku
tohto platiteľa (pôvodného veriteľa).
Dňom postúpenia pohľadávky vzniká platiteľovi
uplatňujúcemu túto osobitnú úpravu daňová povinnosť,
pričom základom dane je cena bez dane požadovaná
za dodaný tovar alebo službu od odberateľa, nie cena,
za ktorú bola pohľadávka novým veriteľom odkúpená.
Právo na odpočítanie dane vzniká dňom zaplatenia
za tovar alebo službu novému veriteľovi pohľadávky,
a to pomerne vo výške sumy, ktorú platiteľ uplatňujúci
osobitnú úpravu zaplatil.

Nepriame dane
Informácia k povinnosti podania
súhrnného výkazu osobami
registrovanými pre daň podľa
§ 7 alebo § 7a zákona o DPH, ak sa
zúčastnili na trojstrannom obchode
v postavení prvého odberateľa
a k uvádzaniu údajov o tomto
obchode v daňovom priznaní k DPH
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky uverejnilo
na svojej webovej stránke informáciu pre osoby
registrované pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH,
ktoré sa po 1. januári 2018 zúčastnia trojstranného
obchodu v postavení prvého odberateľa.
V zmysle tejto informácie, ak sa osoba registrovaná
podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH zúčastňuje
trojstranného obchodu ako prvý odberateľ a súčasne jej
v danom zdaňovacom období vznikne povinnosť podať
priznanie k DPH, údaje o trojstrannom obchode uvádza
vo svojom priznaní k DPH, a to za zdaňovacie obdobie,
v ktorom bol tovar dodaný druhému odberateľovi. Ak
tejto osobe nevznikne v danom zdaňovacom období
povinnosť platiť daň, nemá povinnosť podať priznanie
k DPH. V uvedenom prípade však môže táto osoba podať
priznanie k DPH dobrovoľne a uviesť v ňom príslušné
údaje o trojstrannom obchode.

Informácia k povinnostiam, ktoré
vyplývajú zo zákona o DPH osobe
registrovanej pre daň podľa § 7a
Na stránke Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky
bola zverejnená informácia pre osoby registrované podľa
§ 7a zákona o DPH.
V rámci informácie, ktorá obsahuje aj niekoľko praktických
príkladov, sú zhrnuté všetky podstatné zákonom
stanovené povinnosti týchto osôb, ktoré im vznikajú,
napr. v súvislosti s registráciou, pri prijatí/dodaní rôznych
služieb, pri nákupe tovaru v tuzemsku od zahraničných
osôb, nadobudnutí/dodaní nového dopravného
prostriedku či pri ich účasti na trojstrannom obchode.
Informácia tiež zahŕňa postup pri vykazovaní jednotlivých
transakcií v priznaní k DPH a súhrnnom výkaze danej
osoby, ako aj povinnosti súvisiace s vyhotovením
a uchovávaním faktúr.

9

Oznámenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky
č. MF/008522/2018-731 o vydaní
poučenia na vyplnenie súhrnného
výkazu k DPH
Ministerstvo Financií Slovenskej republiky vydalo
aktualizované poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu
k DPH. Vzor súhrnného výkazu k DPH účinný
od 1. januára 2010 zostáva v platnosti.
Poučenie vychádza z pôvodného poučenia na vyplnenie
súhrnného výkazu k DPH, pričom zohľadňuje zmeny,
ktoré medzičasom vstúpili do platnosti. Ide najmä
o zmeny týkajúce sa rozšírenia inštitútu daňového
zástupcu a rozšírenia povinnosti zdaniteľných osôb
registrovaných na účely DPH podávať súhrnný výkaz
k DPH, ak sa zúčastňujú na trojstrannom obchode
v pozícii prvého odberateľa. Poučenie tiež bolo doplnené
o informácie, ako postupovať pri podávaní súhrnného
výkazu k DPH, ak dôjde k zmene registrácie na účely DPH.

Súdny dvor Európskej únie v oblasti
DPH
C‑500/16 – Caterpillar Financial Services
sp. z o.o. proti poľskej daňovej správe –
Možnosť vrátenia preplatku DPH po uplynutí
premlčacej lehoty
Caterpillar Financial Services sp. z o.o. (ďalej len
„Caterpillar“) je poľská spoločnosť, ktorá v rámci svojej
hospodárskej činnosti uzatvára ako poskytovateľ lízingu
lízingové zmluvy, pričom nájomcom ponúka aj možnosť
poistenia predmetu lízingovej zmluvy. V prípade, ak
si nájomcovia zvolia túto možnosť, Caterpillar uzavrie
poistné zmluvy s príslušnou poisťovňou a poistné
príspevky následne re-fakturuje nájomcom (bez
navýšenia o maržu) s oslobodením od DPH.
V nadväznosti na rozsudok Najvyššieho správneho
súdu v Poľsku, v rámci ktorého tento súd rozhodol,
že poskytovateľ lízingových služieb musí pripočítať
náklady na poistenie predmetu lízingu k základu dane
za tieto služby, ako aj v nadväznosti na hroziacu daňovú
kontrolu, vystavila spoločnosť Caterpillar opravné faktúry
a dodatočne zaplatila DPH vzťahujúcu sa na poistné
príspevky.
V priebehu roka 2013 požiadala spoločnosť Caterpillar
príslušné daňové orgány o vrátenie preplatku DPH
za obdobie od decembra 2005 do decembra 2011, a to
na základe rozsudku SD EÚ zo 17. januára 2013 v prípade

Nepriame dane
BGŻ Leasing vo veci odmietnutia poľského daňového
úradu oslobodiť od DPH transakciu spočívajúcu
v poskytnutí poistného krytia majetku, ktorý tvorí predmet
lízingu. Tejto žiadosti vyhoveli poľské daňové orgány iba
čiastočne, keď vrátili spoločnosti Caterpillar preplatok
DPH za obdobie od decembra 2007 do decembra 2011,
zatiaľ čo preplatok DPH, ktorý vznikol od decembra 2005
do novembra 2007 príslušné orgány odmietli vrátiť
s odvolaním sa na uplynutie päťročnej premlčacej lehoty.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či sa zásady práva EÚ, ako sú
zásada ekvivalencie a efektivity, majú vykladať
v tom zmysle, že bránia takým vnútroštátnym právnym
predpisom, ktoré umožňujú zamietnuť žiadosť o vrátenie
preplatku DPH v prípade, ak zdaniteľná osoba podala túto
žiadosť po uplynutí päťročnej premlčacej lehoty, hoci SD
EÚ po tom, ako uplynula táto premlčacia lehota rozhodol,
že DPH, ktorej sa týkala uvedená žiadosť o vrátenie, bola
zaplatená bez právneho dôvodu.
Ako SD EÚ na úvod pripomenul, že z rozsudku vo veci
BGZ Leasing vyplýva, že ak poskytovateľ lízingu sám poistí
majetok tvoriaci predmet lízingu a nájomcovi re-fakturuje
presnú sumu nákladov poistenia, takáto transakcia má
byť oslobodená od DPH. Ustanovenia vyložené SD EÚ
v uvedenom rozsudku sa musia chápať a uplatňovať
v súlade s týmto výkladom od okamihu, keď nadobudli
účinnosť.
SD EÚ ďalej uviedol, že v prípade, ak neexistujú
harmonizované pravidlá upravujúce vrátenie daní
uložených v rozpore s právom EÚ, je jednotlivým
členským štátom EÚ ponechané právo riadiť sa
procesnými podmienkami stanovenými v rámci ich
vnútroštátneho právneho poriadku, pričom však musia
byť dodržané zásady ekvivalencie a efektivity.
Na účely preverenia, či je dodržaná zásada ekvivalencie, je
nutné preskúmať, či existuje okrem pravidla premlčania
uplatniteľného na žaloby určené vo vnútroštátnom
práve na zabezpečenie ochrany práv, ktoré jednotlivcom
vyplývajú z práva EÚ aj pravidlo premlčania uplatniteľné
na žaloby vnútroštátnej povahy a či tieto dve pravidlá
premlčania vzhľadom na ich cieľ a podstatné prvky
možno považovať za rovnaké. SD EÚ v tejto súvislosti
konštatoval, že vzhľadom na to, že pravidlo premlčania sa
v Poľsku uplatňuje rovnakým spôsobom tak
na žaloby vnútroštátnej povahy, ako aj na žaloby určené
na zabezpečenie ochrany práv, ktoré jednotlivcom
vyplývajú z práva EÚ, nemožno ho považovať
za nezlučiteľné so zásadou ekvivalencie.
Pokiaľ ide o zásadu efektivity, členské štáty sú povinné
zabezpečiť účinnú ochranu práv priznaných právom EÚ,
pričom táto zásada predovšetkým vyžaduje, aby daňové
orgány členských štátov neznemožnili alebo nadmerne
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nesťažili výkon práv priznaných právom EÚ. Päťročná
premlčacia lehota stanovená vo vnútroštátnom daňovom
poriadku je podľa SD EÚ v zásade zlučiteľná so zásadou
efektivity, ak umožňuje každej primerane obozretnej
zdaniteľnej osobe riadne uplatniť svoje práva, ktoré jej
vyplývajú z práva EÚ.
SD EÚ rozhodol, že zásady ekvivalencie a efektivity
nebránia takým vnútroštátnym právnym predpisom,
ktoré umožňujú zamietnuť žiadosť o vrátenie
preplatku DPH, ak zdaniteľná osoba podala túto
žiadosť po uplynutí päťročnej premlčacej lehoty, hoci
z rozsudku SD EÚ, ktorý bol vyhlásený po uplynutí
uvedenej lehoty, vyplýva, že DPH, ktorej sa týkala
uvedená žiadosť o vrátenie, bola zaplatená
bez právneho dôvodu.

C-308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o.
proti poľskej daňovej správe – Podmienky
oslobodenia od DPH pri predaji nehnuteľnosti
Kozuba Premium Selection sp. z o.o. je spoločnosť
sídliaca v Poľsku (ďalej len „spoločnosť“). V roku 2005
vložil jeden zo spoločníkov do spoločnosti obytnú budovu
postavenú v roku 1992. V rokoch 2006 – 2007 bola táto
budova zrekonštruovaná tak, aby sa mohla využívať
na ekonomickú činnosť spoločnosti, pričom samotná
investícia do rekonštrukcie predstavovala približne 55
% z pôvodnej hodnoty budovy. V roku 2009 predala
spoločnosť predmetnú budovu tretej osobe
s oslobodením od DPH.
Príslušné daňové orgány sa domnievali, že uvedený
predaj budovy mal podliehať DPH, keďže sa uskutočnil
v rámci prvého užívania dotknutej budovy, pričom
za dátum prvého užívania považujú tieto orgány až rok
2009, v ktorom sa uskutočnila prvá zdaniteľná transakcia
(predaj budovy) v čase po rekonštrukcii budovy.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či je v súlade s právom EÚ,
ak vnútroštátna právna úprava podmieňuje oslobodenie
dodania budov od DPH tým, aby k prvému užívaniu
týchto budov došlo v rámci zdaniteľnej transakcie, a aby
v prípade rekonštrukcie existujúcej budovy boli náklady
na rekonštrukciu nižšie ako 30 % z jej pôvodnej hodnoty.
SD EÚ uviedol, že v zmysle práva EÚ sú členské štáty
oprávnené stanoviť pravidlá uplatňovania kritéria „prvého
užívania“ v prípade prestavby budov, čo v praxi umožňuje
zdaniť dodanie budov, ktoré boli predmetom prestavby,
keďže touto prestavbou budovy získavajú pridanú
hodnotu podobne, ako je to v prípade ich pôvodnej
výstavby. Stanovenie kvantitatívneho kritéria, podľa
ktorého musia náklady na takúto prestavbu dosiahnuť
určitý percentuálny podiel z pôvodnej hodnoty budovy,

Nepriame dane
v zásade predstavuje využitie takejto možnosti, ktorú
členské štáty majú. Členské štáty však nedisponujú
takou voľnosťou, aby vo svojej vnútroštátnej právnej
úprave zmenili samotný pojem “prvé užívanie” a nie sú
oprávnené uplatniť na oslobodenie od DPH v oblasti
dodania budov v čase po ich prvom užívaní podmienku,
ktorú smernica o DPH neupravuje, a to aby k tomuto
prvému užívaniu došlo v rámci zdaniteľnej transakcie.

na mieste, kde mala spoločnosť Z sídlo (aj keď
na tejto adrese spoločnosť Z neprevádzkovala predajňu
vozidiel), niekedy na verejných priestranstvách, napr.
predstaničných námestiach. Podobne, ako v prípade
spoločnosti RGEX sa príslušné daňové orgány domnievali,
že DPH zaplatenú na vstupe nie je možné odpočítať,
keďže adresa spoločnosti Z uvedená na týchto faktúrach
slúžila len ako poštová adresa.

SD EÚ sa tiež bližšie zaoberal pojmom „prestavba“
a uviedol, že pod týmto pojmom je potrebné rozumieť
také prípady, keď sa uskutočnili kompletné práce alebo
dostatočne pokročilé práce, po skončení ktorých sa
bude dotknutá budova používať na iný účel. V prípade
existujúcich, už postavených budov vzniká pridaná
hodnota v takom prípade, ak došlo k podstatnej
prestavbe spôsobom, že dotknutú budovu možno
považovať za novú budovu.

SD EÚ sa v oboch prípadoch zaoberal otázkou, či je
možné právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe
viazať na podmienku, aby na faktúre bola uvedená
adresa, na ktorej osoba, ktorá vyhotovila uvedenú
faktúru, vykonáva svoju hospodársku činnosť.

SD EÚ rozhodol, že vnútroštátna právna úprava, ktorá
podmieňuje oslobodenie od DPH v prípade dodania
budov tým, aby k prvému užívaniu týchto budov došlo
v rámci zdaniteľnej transakcie, nie je v súlade s právom
EÚ. Vnútroštátna právna úprava však môže podmieniť
to isté oslobodenie od DPH tým, aby v prípade
„rekonštrukcie“ existujúcej budovy nepresiahli náklady
na rekonštrukciu 30 % z jej pôvodnej hodnoty, pokiaľ
sa pojem „rekonštrukcia“ vykladá rovnako ako pojem
„prestavba“, a to v tom zmysle, že na dotknutej budove
sa musia vykonať podstatné zmeny, ktorých účelom je
zmeniť jej využitie alebo podstatným spôsobom zmeniť
podmienky jej užívania.

C-374/16 RGEX a C 375/16 Igor Butin – Právo
na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe –
Povinné údaje uvedené na faktúrach
RGEX je nemecká spoločnosť v likvidácii, ktorá sa v roku
2008, predtým ako vstúpila do likvidácie, zaoberala
obchodom s motorovými vozidlami. Spoločnosť RGEX
si v danom zdaňovacom období uplatnila odpočítanie
DPH zaplatenej pri nákupe vozidiel od spoločnosti EXTEL.
Príslušné daňové orgány spochybnili odpočítanie DPH
na vstupe z faktúr vystavených spoločnosťou EXTEL
z dôvodu, že spoločnosť EXTEL uvádzala na príslušných
faktúrach ako sídlo miesto, kde mala zriadenú iba
poštovú schránku a nevykonávala na tejto adrese svoju
hospodársku činnosť.
Pán Butin, ktorý obchoduje s motorovými vozidlami
v Nemecku, uplatňoval v rokoch 2009 až 2011
odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe z faktúr
vystavených spoločnosťou Z. Motorové vozidlá, ktorých sa
uvedené faktúry týkali, boli dodané pánovi Butinovi
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SD EÚ poznamenal, že z príslušných ustanovení práva EÚ
nevyplýva, či adresa uvedená na faktúre musí zodpovedať
miestu, kde osoba, ktorá ju vyhotovuje, vykonáva svoju
hospodársku činnosť. Bežný význam tohto pojmu
odkazuje na akúkoľvek adresu, vrátane adresy poštovej
schránky, pokiaľ tam môže byť osoba zastihnuteľná.
SD EÚ uviedol, že členské štáty nemôžu stanoviť
prísnejšie povinnosti, ako sú tie, ktoré výslovne vyplývajú
z ustanovení práva EÚ. SD EÚ ďalej uviedol, že uvedenie
mena, adresy a identifikačného čísla pre DPH dodávateľa
slúži na preukázanie súvislosti medzi danou transakciou
a konkrétnym podnikateľom, ktorý faktúru vyhotovil,
a takáto identifikácia osoby, ktorá vyhotovila faktúru,
má umožniť daňovému úradu vykonať kontrolu, či bola
splatná daň zaplatená.
SD EÚ tiež pripomenul, že v zmysle ustálenej judikatúry
SD EÚ je faktúra iba formálnou požiadavkou
na uplatnenie práva na odpočítanie DPH, a teda spôsob,
akým je na faktúre uvedená adresa osoby, ktorá ju
vyhotovuje, nemôže predstavovať určujúci faktor na účely
odpočítania DPH.
SD EÚ rozhodol, že právo na odpočítanie DPH zaplatenej
na vstupe sa nemôže viazať na podmienku, aby sa
na faktúre uviedla adresa, na ktorej osoba, ktorá ju
vystavila, vykonáva svoju hospodársku činnosť.

Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@deloittece.com

Právne

Zákon o výkone rozhodnutia
o zaistení majetku a správe
zaisteného majetku
Do Národnej rady SR bol predložený vládny návrh
zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku
a správe zaisteného majetku („zákon“), ktorého
cieľom je nová úprava správy zaisteného majetku,
zefektívnenie nástrojov pre zaisťovanie majetku
a rozšírenie pôsobnosti polície a finančnej správy.
Zákon má upraviť výkon rozhodnutí o zaistení majetku
a správu zaisteného majetku najmä na účely trestného
konania, ale aj pri správe daní, pri preukazovaní
pôvodu majetku a pri vykonávaní medzinárodných
sankcií. Zákon má vlastnú definíciu majetku. Podľa
zákona už nemajú byť správcom zaisteného majetku
orgány činné v trestnom konaní, ale Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky.
Zákonom sa stanovuje postup pri zaisťovaní
hnuteľných vecí, cenných papierov, peňažných
prostriedkov a zaisťovaní nehnuteľností príslušnými
orgánmi, upravuje sa správa zaisteného majetku,
stanovujú sa práva a povinnosti správcu zaisteného
majetku a podmienky predaja zaisteného majetku.
Navrhovaná účinnosť zákona má byť 1. júla 2018,
niektoré časti majú nadobudnúť účinnosť
až 1. januára 2019.
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Novela Trestného zákona
V súvislosti s novým zákonom o výkone rozhodnutia
o zaistení majetku a správe zaisteného majetku sa má
zmeniť aj Trestný zákon („novela“).
Novela by mala priniesť nový inštitút zhabania časti
majetku, ktorým sa transponuje do nášho právneho
poriadku článok 5 smernice 2014/42/EÚ. Toto
ochranné opatrenie bude možné uložiť páchateľovi
úmyselného trestného činu, ktorým získal majetkový
prospech a za ktorý páchateľovi súd uloží trest odňatia
slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej
tri roky alebo za iné trestné činy vymenované
v Trestnom zákone. Uvedené by sa malo uplatňovať, ak
má súd za to, že časť majetku bola získaná z trestnej
činnosti.
Novelou sa ďalej navrhuje upravenie skutkovej
podstaty trestného činu marenia výkonu správy
daní, v zmysle ktorej by za marenie výkonu správy
daní malo považovať aj falšovanie, resp. predloženie
sfalšovaného dôkazu, marenie získania dôkazu,
a v prípade svedka uvedenie nepravdy alebo zamlčanie
okolnosti, ktorá má pre správu daní podstatný význam.
Navrhovaná účinnosť novely je 1. júla 2018.

Právne
Novela Trestného poriadku
Novým zákonom o výkone rozhodnutia o zaistení
majetku a správe zaisteného majetku má byť
novelizovaný aj Trestný poriadok („novela“).
Novela má zaviesť nové zaisťovacie inštitúty, ako
zaistenie nehnuteľností, zaistenie obchodného podielu
alebo zaistenie inej majetkovej hodnoty. Písomný
a odôvodnený príkaz na zaistenie nehnuteľnosti,
obchodného podielu alebo inej majetkovej hodnoty bude
môcť vydať predseda senátu alebo v prípravnom konaní
prokurátor, ak všetky okolnosti budú nasvedčovať tomu,
že nehnuteľnosť, obchodný podiel alebo iná majetková
hodnota je určená alebo bola použitá na spáchanie
trestného činu alebo ak je výnosom z trestnej činnosti.
Pri zaistení majetku, vecí alebo iných majetkových
hodnôt majú byť podľa novely všetky zložky (prokurátor,
sudca pre prípravné konanie a súd) povinné v každom
štádiu trestného stíhania priebežne skúmať, či dôvody
zaistenia stále trvajú.

Za nočnú prácu má byť zamestnancovi popri dosiahnutej
mzde poskytnuté mzdové zvýhodnenie najmenej v sume
40 % minimálnej hodinovej mzdy (namiesto doterajších
20 % minimálnej hodinovej mzdy), a ak vykonáva rizikovú
prácu najmenej v sume 50 % minimálnej hodinovej mzdy.
U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu
práce a podmienky prevádzky vyžaduje pravidelný
výkon práce v noci, možno dohodnúť v kolektívnej alebo
pracovnej zmluve nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia,
a to najmenej vo výške 35 % minimálnej hodinovej mzdy.
Podľa novely je mzdou aj peňažné plnenie poskytnuté
zamestnávateľom zamestnancovi za prácu pri príležitosti
obdobia letných dovoleniek, ktoré sa má vyplácať
v mesiaci jún, alebo vianočných sviatkov, ktoré sa má
vyplácať v mesiaci december príslušného kalendárneho
roka. Novela tak zaviedla pre zamestnávateľov možnosť
vyplácať zamestnancom 13. a 14. plat.
Novela nadobúda účinnosť 1. mája 2018.

Navrhovaná účinnosť novely je 1. júla 2018, niektorých
častí až 1. januára 2019.
Dagmar Yoder
dyoder@deloittece.com

Novela Zákonníka práce
V novembrovom vydaní Deloitte News sme informovali
o pripravovanej novele Zákonníka práce („novela“).
Novela bola podpísaná prezidentom SR. Cieľom novely je
zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov.
Novela zavádza mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu
a v nedeľu. Zamestnancovi má byť popri dosiahnutej
mzde poskytnuté mzdové zvýhodnenie najmenej v sume
50 % minimálnej hodinovej mzdy za prácu v sobotu
a najmenej v sume 100 % minimálnej hodinovej mzdy
za prácu v nedeľu. U zamestnávateľa, u ktorého sa
vzhľadom na povahu práce a podmienky prevádzky
vyžaduje pravidelný výkon práce v sobotu alebo nedeľu,
možno dohodnúť v kolektívnej alebo pracovnej zmluve
nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu,
a to najmenej vo výške 45 % minimálnej hodinovej mzdy
a za prácu v nedeľu najmenej vo výške 90 % minimálnej
hodinovej mzdy.
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Róbert Minachin
rminachin@deloittece.com

Účtovníctvo

Rada IASB vydala dodatky
k štandardu IAS 19
Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) vydala
dodatky k štandardu IAS 19 Zamestnanecké požitky:
Úprava, krátenie alebo vysporiadanie plánu a ukončila tak
jednu z dvoch otázok týkajúcich sa IAS 19 predložených
Výboru pre IFRS interpretácie vyhlásených spolu v júni
2015.
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Dátum platnosti a požiadavky na prechod
Účtovná jednotka uplatní dodatky k úprave, kráteniu alebo
vysporiadaniu plánu, ku ktorým dôjde na začiatku alebo
po začiatku ročného účtovného obdobia začínajúceho
sa 1. januára 2019 alebo neskôr. Skoršie uplatnenie je
dovolené, ale musí byť zverejnené v poznámkach.
Zdroj: IASplus Summary na našej stránke
www.iasplus.com

Zmeny

Schvaľovanie IFRS v Európskej únii

Dodatky k štandardu IAS 19: Úprava, krátenie alebo
vysporiadanie plánu zahŕňajú:

Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo
(EFRAG) aktualizovala dňa 8. februára 2018 správu,
v ktorej je uvedený stav schvaľovania IFRS, t. j. štandardov,
interpretácií a ich dodatkov. Dňa 7. februára 2018
Európska komisia schválila na použitie v Európskej únii
Ročný projekt zvyšovania kvality IFRS (cyklus 2014 – 2016),
ktorý prináša dodatky k trom štandardom (IFRS 1, IFRS
12 a IAS 28). Tieto dodatky boli zverejnené v Úradnom
vestníku EÚ (Official Journal of the European Union) dňa
8. februára 2018.

••

Ak dôjde k úprave, kráteniu alebo vysporiadaniu
plánu, je teraz povinné, že sa náklady na súčasnú
službu a čisté úroky za zostávajúce účtovné obdobie
po zmene plánu určia na základe aktualizovaných
predpokladov použitých pri precenení.

••

Okrem toho boli dodatky zverejnené, aby vyjasnili
vplyv úpravy, krátenia alebo vysporiadania plánu
na požiadavky týkajúce sa stropu aktív (asset ceiling).

Účtovníctvo
Ročný projekt zvyšovania kvality IFRS (cyklus 2014 – 2016) uvádza dodatky k nasledujúcim štandardom:
Štandard

Podstata dodatku

Dátum platnosti

IFRS 1 Prvé uplatnenie IFRS

Odstránené krátkodobé výnimky v odsekoch E3 – E7
štandardu IFRS 1, pretože teraz sú už neaktuálne.

Ročné účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára 2018
alebo neskôr

IFRS 12 Zverejňovanie
podielov v iných účtovných
jednotkách

Vyjasnenie rozsahu štandardu upresnením, že
požiadavky na zverejnenia v štandarde, okrem tých,
ktoré sa uvádzajú v odsekoch B10 – B16 (zverejnenie
sumárnych finančných informácií o dcérskych,
spoločných a pridružených podnikoch), sa použijú
na podiely účtovnej jednotky uvedené v odseku 5
(dcérske spoločnosti, spoločné dohody (spoločné
prevádzky alebo spoločné podniky), pridružené
podniky a nekonsolidované štrukturované jednotky),
ktoré sú klasifikované ako držané na predaj, držané
na distribúciu alebo ako ukončované činnosti podľa
IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončenie
činností.

Ročné účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára 2017
alebo neskôr

IAS 28 Investície do pridružených a spoločných
podnikov

•

•

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

Ročné účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára 2018
alebo neskôr

Investor (nie investičný subjekt) v pridruženom alebo
spoločnom podniku, ktorý je investičným subjektom,
má možnosť ponechať ocenenie reálnou hodnotou
na účely uplatnenia metódy vlastného imania.

Slovenské znenie dodatkov nájdete kliknutím na túto stránku http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32018R0182&from=SK.

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloittece.com
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Správa daní

Súdny dvor Európskej únie C-298/16 Manželia Ispasovci proti
Generálnemu riaditeľstvu daňovej
správy Rumunska – Právo na
poskytnutie informácií obsiahnutých
v správnom spise
Súdny dvor EÚ rozhodol, že jednotlivec musí mať
možnosť, aby mu boli na základe jeho žiadosti poskytnuté
informácie a dokumenty obsiahnuté v správnom spise,
ktoré správny orgán zohľadnil pri prijímaní rozhodnutia.
Manželia Ispasovci, ktorí sú developermi
s nehnuteľnosťami, získali päť stavebných povolení,
na základe ktorých postavili byty, ktoré sa začali predávať
v decembri 2007. Keďže uzavreli 73 zmlúv o predaji,
vykonávali obchodnú činnosť a tieto transakcie mali
pokračujúci charakter, Generálne riaditeľstvo daňovej
správy v Kluži počas daňovej kontroly rozhodlo, že
mali postavenie zdaniteľných osôb na účely DPH a že
predmetné transakcie boli zdaniteľné na účely tejto dane.
Manželia Ispasovci sa domáhali vyhlásenia neplatnosti
týchto daňových výmerov z dôvodu nedodržania ich práva
na obhajobu. Tvrdili, že Generálne riaditeľstvo daňovej
správy ich len vyzvalo na záverečné prerokovanie záverov
namiesto toho, aby im poskytlo ex offo prístup ku všetkým
relevantným informáciám, na základe ktorých prijalo
správu o daňovej kontrole a vydalo dva daňové výmery,
aby ich mohli neskôr napadnúť.
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SD EÚ sa zaoberal otázkou, či sa všeobecná zásada práva
Únie, ktorou je dodržiavanie práva na obhajobu, má
vykladať v tom zmysle, že vyžaduje, aby vo vnútroštátnych
správnych konaniach, ktorých predmetom je kontrola
a stanovenie vymeriavacieho základu DPH, mal jednotlivec
prístup ku všetkým informáciám a dokumentom
obsiahnutým v správnom spise, ktoré správny orgán
zohľadnil pri prijímaní svojho rozhodnutia.
SD EÚ rozhodol, že vo vnútroštátnych správnych
konaniach týkajúcich sa kontroly a stanovenia
vymeriavacieho základu DPH musí mať jednotlivec
možnosť, aby mu boli na základe jeho žiadosti poskytnuté
informácie a dokumenty obsiahnuté v správnom spise,
ktoré správny orgán zohľadnil pri prijímaní rozhodnutia,
okrem prípadu, keby obmedzenie prístupu k uvedeným
informáciám a dokumentom bolo odôvodnené cieľmi
všeobecného záujmu (v tomto prípade to môže byť najmä
ochrana požiadaviek dôverného zaobchádzania alebo
profesijného tajomstva, do ktorých by sa mohlo zasiahnuť
v dôsledku takého poskytnutia prístupu k niektorým
informáciám alebo dokumentom).

Vyplývajúce implikácie pre správu daní
v Slovenskej republike
Podľa § 23 Zákona č. 193/2009 Z. z. o správe daní
(daňového poriadku) je daňový subjekt alebo jeho
zástupca oprávnený nazerať do spisu daňového subjektu

Správa daní
týkajúceho sa jeho daňových povinností. Výnimkou
je nazeranie do dokumentov, ktoré majú charakter
utajovaných skutočností, do dokumentov sprístupnením
ktorých by boli dotknuté právom chránené záujmy iných
osôb, ďalej do dokumentov, ktorých sprístupnením by
mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu
správy daní alebo k zmareniu alebo podstatnému
sťaženiu objasnenia alebo vyšetrenia veci podľa
osobitných predpisov (napríklad Trestného poriadku).
Zároveň má daňový subjekt v súlade s § 45 daňového
poriadku právo v priebehu daňovej kontroly vyjadrovať sa
k zisteným skutočnostiam, k spôsobu ich zistenia alebo
navrhnúť, aby v protokole boli uvedené jeho vyjadrenia
k nim.
Právny poriadok Slovenskej republiky teda obsahuje
ustanovenia, ktoré sú konformné s právnym názorom
Súdneho dvora EÚ, čo v praxi znamená, že daňový
subjekt má v rámci dokazovania právo oboznámiť sa
so zistenými skutočnosťami a kedykoľvek počas daňovej
kontroly sa k nim vyjadrovať. Toto právo však nie je
bezvýhradné a za určitých špecifických okolností môže
byť zo strany správcu dane v odôvodnených prípadoch
obmedzené.

Rozsudok NSS ČR – 10 Afs 122/2017
– 50 ELEKTRA PV, s.r.o. proti
Finančnému úradu pre Juhočeský
kraj – nezákonný zásah, spôsob
uskutočnenia exekúcie
NSS rozhodol, že akékoľvek úkony daňového exekútora
v daňovej exekúcii musia sledovať iba jeden cieľ, a to
vymoženie daňového nedoplatku. Preto pri daňovej
exekúcii majú daňoví exekútori postupovať tak, aby bolo
umožnené zachovať ekonomickú existenciu daňového
subjektu, pokiaľ nie je právoplatne rozhodnuté o daňovej
povinnosti.
V rámci daňovej exekúcie vykonal finančný úrad súpis
hmotného majetku v dátovom centre, v ktorom sa
nachádzala aj skriňa na servery, ktorá bola vlastníctvom
spoločnosti ELEKTRA PV. Žalovaný prerušil pripojenie
servera k sieti tak, že manuálne odpojil dátové káble,
serverovú skriňu zavrel a prelepil páskou finančnej
správy.
Žalobkyňa sa na Krajskom súde v Českých Budejoviciach
domáhala ochrany pred nezákonným zásahom. Krajský
súd žalobu zamietol ako neopodstatnenú, pretože
odpojenie vykonali za účelom speňaženia servera.
Žalobkyňa podala včasnú kasačnú sťažnosť. Namietala
nesprávnym súdnym posúdením právnej otázky
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a nesprávne zisteným skutkovým stavom. Krajský súd
nebral do úvahy, že servery sú vďaka svojej špecifickej
povahe takmer nepredajné. Pred predajom by bolo nutné
dátové nosiče zničiť a predať len schránky, z ktorých by
bol výťažok neproporcionálny k exekvovanej sume.
Podľa žalobkyne nebral krajský súd do úvahy listinu
„oznámenie veriteľa“, z ktorého vyplýva, že servery neboli
odpojené za účelom premiestnenia, ale z obavy, že by
žalobkyňa manipulovala s dátami uloženými na serveroch
alebo by ich odstránila.
Kľúčovou otázkou tejto kauzy bola zákonnosť postupu
žalovaného. Ak žalobkyňa potrebuje servery nevyhnutne
k svojej práci, mala zvoliť právny prostriedok, ktorý by
servery z exekúcie vylúčil (návrh na vylúčenie majetku
z daňovej exekúcie). Žaloba proti nezákonnému zásahu
je nástrojom uplatniteľným len v prípade, ak nie sú
dostupné iné prostriedky ochrany.
NSS súhlasí so záverom krajského súdu, že žalovaný splnil
podmienky na odpojenie dátového kábla vedúceho
k serveru. Podotýka však, že malo byť žalobkyne
umožnené, aby si pred odpojením serveru dáta
prekopírovala, keďže dáta nemala zálohované.
Krajský súd musí v novom konaní zistiť okolnosti,
za ktorých došlo k odpojeniu dátového kábla od servera
žalobkyne.
Následne posúdi, či nebola pripravená
o prístup k dátam uložených na exekvovaných serveroch
bez toho, aby mala prístup k dátam zaistený inak
(zálohou). NSS dodáva, že všetky úkony daňového
exekútora v daňovej exekúcii musia sledovať len jeden
cieľ, t. j. vymoženie daňového nedoplatku.
NSS konštatoval, že kasačná sťažnosť bola dôvodná,
preto rozsudok podľa § 110 ods. 1 s.ř.s. zrušil.

Vyplývajúce implikácie pre správu daní
v Slovenskej republike
Podľa § 88 ods. 4b Zákona č. 193/2009 Z. z. o správe daní
(daňového poriadku) je správca dane povinný vykonať
daňovú exekúciu len podľa tohto zákona a spôsobmi,
ktoré tento zákon ustanovuje. Podľa § 3 ods. 1 sa pri
správe daní postupuje podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov, chránia sa záujmy štátu a obcí a dbá
sa pritom na zachovávanie práv a právom chránených
záujmov daňových subjektov a iných osôb. § 3 ods. 2
definuje, že správca dane postupuje pri správe daní
v úzkej súčinnosti s daňovým subjektom a inými osobami
a poskytuje im poučenie o ich procesných právach
a povinnostiach, ak tak ustanoví tento zákon.

Správa daní
Správca dane je povinný zaoberať sa každou vecou, ktorá
je predmetom správy daní, vybaviť ju bezodkladne
a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie
prostriedky, ktoré vedú k správnemu určeniu a vyrubeniu
dane.
Právny poriadok Slovenskej republiky teda obsahuje
ustanovenia, ktoré sú konformné s právnym názorom
Súdneho dvora EÚ, čo v praxi znamená, že správca dane
je pri výkone daňovej exekúcie povinný, okrem ochrany
záujmov štátu, dbať aj na zachovanie práv a právom
chránených záujmov exekvovaného daňového dlžníka
a na vymoženie daňového nedoplatku zvoliť len také
prostriedky, ktoré umožnia pri čo najmenšom zásahu
do práv daňového dlžníka vymôcť daňový nedoplatok.
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Peter Hennel
phennel@deloittece.com

Transferové oceňovanie

Jurisdikcie finalizujú predpisy
pre prvé podanie správ podľa
jednotlivých štátov (tzv. CbC správa)
Dňa 21. decembra 2017 došlo k aktualizácii ďalších zmlúv
týkajúcich sa automatickej výmeny CbC správ (tzv. CbC
MCAA - Multilateral Competent Authority Agreement on
the Exchange of CbC Reports).

Pilotný program vybraných krajín,
ktoré majú uzavretú dohodu
o voľnom obchode, tzv. FTA (t. j.
Free-trade agreement)

V súvislosti so spustením pilotného programu bola vydaná
aj príručka, ktorá obsahuje informácie o pilotnom systéme
ICAP začatom v januári 2018, vrátane daňových správ z
ôsmich jurisdikcií: Austrália, Kanada, Taliansko, Japonsko,
Holandsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo a Spojené
štáty. Príručka je pracovný dokument a jeho obsah bude
revidovaný na základe skúseností získaných v pilotnom
programe. Bude slúžiť ako základ na vypracovanie
príručky ICAP, ktorá podrobne opíše predmetný program
a procesy, ktoré sa majú v rámci neho uplatňovať.

ICAP je dobrovoľný program, ktorý bude využívať správy
podľa jednotlivých štátov (CbC správy) a iné informácie
na uľahčenie riešenia záväzkov medzi nadnárodnými
spoločnosťami a jednotlivými daňovými správami.
Program by mal zabezpečiť vyššiu daňovú istotu
pre nadnárodné spoločnosti za predpokladu, že sa budú
na projekte aktívne, transparentne a plne angažovať.

Dôležité je poznamenať, že ICAP neposkytuje
nadnárodnej skupine právnu istotou, ktorá sa dá
dosiahnuť napríklad prostredníctvom odsúhlasenia
použitia konkrétnej metódy oceňovania, avšak v prípade,
ak sa nadnárodná spoločnosť zúčastňuje na programe,
daňová správa vo všeobecnosti považuje riziko vzniku
nezrovnalostí za oveľa nižšie.

Koordináciou rozhovorov medzi nadnárodnými
spoločnosťami a daňovými správami vo vybraných

Uvedenú príručku je možné nájsť na nasledujúcom
odkaze.

Prvé podania uvedených správ by sa mali uskutočniť už
počas roka 2018. Aktuálne vzťahy týkajúce sa výmeny CbC
správ je možné nájsť na nasledujúcom odkaze.
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jurisdikciách by ICAP mala zabezpečiť efektívnejšie
využívanie informácií o transferovom oceňovaní
a efektívnejšie využívanie zdrojov nadnárodných
spoločností, ako aj daňových správ. Uvedené by
z dlhodobého hľadiska malo viesť k menšiemu počtu
prípadov, ktoré sa riešia pomocou inštitútu riešenia
prípadov dohodou (tzv. Mutual Agreement Procedure –
MAP).

Transferové oceňovanie
Metodické usmernenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky
č. MF/020525/2017-724 k postupom
v rámci procedúry vzájomných
dohôd bolo predložené do
medzirezortného pripomienkového
konania
Metodické usmernenie sa týka inštitútu riešenia prípadov
dohodou (tzv. Mutual Agreement Procedure – MAP).
Venuje sa otázkam, ktoré vyplývajú z riešení prípadov
a situácií z praxe, kedy môže dochádzať medzi zmluvnými
štátmi k sporom ohľadom výkladu jednotlivých
ustanovení zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
(ďalej len „ZZDZ“). Takéto situácie môžu viesť k dvojitému
zdaneniu napriek existencii platnej ZZDZ.
Procedúra vzájomných dohôd obvykle predstavuje
efektívny a účinný spôsob riešenia sporov plynúcich
zo ZZDZ. V Slovenskej republike je príslušným orgánom
na riešenie prípadov dohodou podľa ZZDZ Ministerstvo
financií Slovenskej republiky.
Metodické usmernenie sa vzťahuje najmä na procedúry
vzájomných dohôd na základe ZZDZ, pričom sa zaoberá
i Arbitrážnym dohovorom, ako aj formálnymi a vecnými
náležitosťami danej procedúry v Slovenskej republike rieši postup začatia procedúry vzájomných dohôd, ako
aj náležitosti žiadosti o začatie predmetnej procedúry
a odporúčané kroky pre daňovníka, ktoré majú
napomôcť procedúre.
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Martin Sabol
msabol@deloittece.com

Ostatné

Zmena lehoty na predloženie
evidenčného listu dôchodkového
poistenia zamestnávateľom
Sociálna poisťovňa informovala zamestnávateľov, že
od 1. januára 2018 sa zamestnávateľom predžuje lehota
na predkladanie evidenčného listu dôchodkového
poistenia za zamestnanca, ktorý skončil pracovný pomer
alebo iný právny vzťah k zamestnávateľovi, z troch dní
na lehotu splatnosti ním odvádzaného poistného
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnanec skončil
právny vzťah k zamestnávateľovi.
Ak si zamestnanec uplatní nárok na dôchodok alebo
o zaslanie evidenčného listu dôchodkového poistenia
požiada Sociálna poisťovňa, lehota na predloženie
evidenčného listu dôchodkového poistenia je osem dní.
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Sociálna poisťovňa od 1. januára
2018 priznáva vyrovnávací príplatok
aj poistencom, ktorým bol priznaný
predčasný starobný dôchodok
Pre tých poistencov, ktorým bol priznaný slovenský
predčasný dôchodok a český starobný dôchodok, môže
po splnení určitých nižšie uvedených podmienok
od 1. januára 2018 vzniknúť nárok na vyrovnávací
príplatok.
••

Dôchodok zo Slovenska sa vypláca súčasne aj
s českým starobným dôchodkom priznaným
po 31. decembri 1992 za najmenej 25 rokov
poistenia, ktoré získal pred 1. januárom 1993,

••

v období od 1. januára 1993 do 31. decembra 2003
získal poistenec najmenej jeden rok poistenia podľa
právnych predpisov Slovenskej republiky,

••

suma vyrovnávacieho príplatku má kladnú hodnotu,
teda súčet súm starobného dôchodku zo Slovenskej
republiky a starobného dôchodku z Českej republiky
je nižší ako suma dôchodku, ak by dôchodok
za všetky doby poistenia priznávala Sociálna
poisťovňa.

Ostatné
Sociálna poisťovňa nevyžaduje
doklad o PN počas prvých 10 dní
Sociálna poisťovňa vydala upozornenie, v ktorom
informuje zamestnávateľov, že doklad o dočasnej
pracovnej neschopnosti (ďalej len „PN“) zamestnanca nie
je potrebný, pokiaľ PN trvá do 10 dní. Počas prvých 10
dní, na základe zákona č. 462/2003 Z. z.
o náhrade príjmu, vypláca náhradu príjmu zamestnancovi
zamestnávateľ, povinnosť vyplácania Sociálnou
poisťovňou nastáva až od 11. dňa PN. Z tohto dôvodu
nie je v uvedenom prípade potrebné Sociálnej poisťovni
zasielať II. Diel Potvrdenia o dočasnej PN zamestnanca.
Výnimku tvorí iba situácia, ak by zamestnanec ukončil
zamestnanie počas prvých 10 dní PN, v takom prípade
Sociálna poisťovňa hradí dávku od prvého dňa
po ukončení pracovného pomeru.

Zmena výšky poistného pre osoby
s minimálnym vymeriavacím
základom
Vzhľadom na zmenu minimálneho vymeriavacieho
základu (ďalej len „VZ“) pre výpočet poistného
na sociálne poistenie účinnú od 1. 1. 2018 sa mení výška
poistného aj pre dobrovoľne poistené osoby a SZČO,
ktorých sa minimálny VZ týka. Jeho mesačná výška sa
mení zo sumy 441,50 EUR na 456 EUR pre obdobie roku
2018. V prípade, ak má dobrovoľne poistená osoba
komplexný súbor poistení a jej poistné vychádza
z minimálneho VZ, výška mesačného poistného
na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie
a poistenie v nezamestnanosti je 160,28 EUR. V prípade
dobrovoľného nemocenského a dôchodkového poistenia
je výška poistného 151,16 EUR v úhrne za mesiac. Ak
má osoba len dobrovoľné dôchodkové poistenie, výška
mesačného poistného je 131,10 EUR.
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Zrušenie odvodovej odpočítateľnej
položky na zdravotné poistenie
pre zamestnávateľa
Dňa 6. 12. 2017 bola schválená novelizácia zákona
č. 580/2004 Z. z., na základe ktorej dochádza k ukončeniu
uplatňovania odpočítateľnej položky (ďalej len „OP“)
na vymeriavací základ zamestnávateľa s účinnosťou
od 1. januára 2018. OP sa naďalej uplatňuje na
vymeriavací základ zamestnanca. Od 1. januára 2018 sa
OP neuplatňuje vymeriavací základ zamestnávateľa, teda
nebude uplatnená ani na preddavkoch a ani v ročnom
zúčtovaní za rok 2018, ktoré bude vykonané zdravotnou
poisťovňou v roku 2019. V ročnom zúčtovaní za rok 2017
(ktoré bude vykonané zdravotnou poisťovňou v roku
2018) bude OP ešte uplatnená aj na vymeriavací základ
zamestnávateľa.

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
Maják 2018
Automatizované riešenie pre kontrolu obchodných partnerov
Skúsenosti z daňových kontrol potvrdzujú, že najlepšou obranou pred nevedomým zatiahnutím do daňového
podvodu je včasná a účinná prevencia. Prieskum spoločnosti Deloitte však ukázal, že v tomto smere nie sú
spoločnosti príliš obozretné. Aj preto spoločnosť Deloitte vyvinula vlastnú aplikáciu Maják, ktorá pravidelne
kontroluje verejné registre a vykonáva komplexné testy zadaných dodávateľov a odberateľov.
V prípade potreby, prosím, kontaktujte Petra Takácsa na ptakacs@deloittece.com.

Peter Takács
ptakacs@deloittece.com

Deloitte Excel Akadémia 2018
Pre-intermediate – Intermediate
Excel Akadémia je založená na princípe výučby pomocou praktických príkladov priamo z praxe, ktoré poskytujú
najlepší prehľad o danej problematike.
Klientom ponúkame dve alternatívy školení – poldňové a celodenné školenie.
Každé školenie vieme dokonale prispôsobiť potrebám klienta a usporiadať ho priamo v priestoroch, ktoré si zvolí
sám klient. Klient tak šetrí zbytočné náklady spojené s presunom svojich zamestnancov na školenie a ostatné
súvisiace výdaje.
Pre viac informácií prosím kontaktujte Milana Kravárika na mkravarik@deloittece.sk.

Milan Kravárik
mkravarik@deloittece.com

Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku – Marec, apríl 2018
http://kalendar.deloitte.sk/
DPH seminár – daňové kontroly – Bratislava
13. marec 2018
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava
Registrácia
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Novinky v Deloitte
Deloitte DPH akadémia 2018 – 5 modulov – Bratislava
27. apríl a 4., 11., 18., 25. máj 2018
Bratislava, Einsteinova 23
Registrácia

Plánované webcasty spoločnosti Deloitte na Slovensku – Marec, apríl 2018
TOP 10 zmien v zákone o dani z príjmov | Zmeny od 1. januára 2018
15. marec 2018
Registrácia
Daňový odpočet na Výskum a vývoj; Patent Box
10. apríl 2018
Registrácia

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

Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete v odkazoch:
Dbriefs Veľká Británia
www.emeadbriefs.com
Globálne Dbriefs
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/dbriefs-webcasts/upcoming-webcasts.html
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V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom informácií uvedených v tejto publikácii sa, prosím, spojte so svojou
kontaktnou osobou z daňového oddelenia spoločnosti Deloitte alebo s jedným z nasledujúcich odborníkov:

Partner

Partner

Larry Human
lhuman@deloitteCE.com

Martin Rybár
mrybar@deloitteCE.com

Partnerka

Slovenské účtovníctvo a IFRS

Ľubica Dumitrescu
ldumitrescu@deloitteCE.com

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloitteCE.com

DPH a clá

Zdaňovanie spoločností

Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com

Jana Farkašová
jafarkasova@deloitteCE.com

Transferové oceňovanie

Korean Desk

Martin Sabol
msabol@deloitteCE.com

Jin Suk Choi
jinsuchoi@deloittece.com

Zdaňovanie fyzických osôb

Právne oddelenie

Katarína Povecová
kpovecova@deloitteCE.com

Róbert Minachin
rminachin@deloitteCE.com

Jozef Stieranka
jstieranka@deloitteCE.com

Dagmar Yoder
dyoder@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
BCT 2, Moldavská cesta 8/A
040 11 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
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