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Priame dane:
••

Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
za zdaňovacie obdobie 2017
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „FR SR“) vydalo Informáciu k podávaniu daňového
priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2017.

••

Informácia k poskytovaniu podielu zaplatenej dane právnickou osobou v roku 2018
z daňovej povinnosti za rok 2017 podľa § 50 zákona o dani z príjmov
FR SR vydalo Informáciu k poskytovaniu podielu zaplatenej dane právnickou osobou v roku 2018
z daňovej povinnosti za rok 2017 podľa § 50 zákona o dani z príjmov.

••

Informácia k odpočtu daňovej straty a k vypĺňaniu tabuľky D tlačiva daňového priznania
k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017
FR SR vydalo Informáciu k odpočtu daňovej straty a k vypĺňaniu tabuľky D tlačiva daňového priznania
k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017.

••

Informácia k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb typ B
za zdaňovacie obdobie 2017

Nepriame dane:
••

Metodický pokyn k zábezpeke na daň podľa zákona o DPH
V nadväznosti na novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) účinnú od 1. januára 2018 vydalo Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky aktualizovaný metodický pokyn k zábezpeke na daň.

••

Usmernenie k uplatňovaniu oslobodenia od dane služieb vzťahujúcich sa na dovážaný tovar
podľa § 48 ods. 8 zákona o DPH
V nadväznosti na nejasnosti, ktoré vznikli v súvislosti s rozsudkom SD EÚ vo veci C-288/16 „L.Č.“ IK
z 29. júna 2017 vydalo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky usmernenie k uplatňovaniu
oslobodenia od DPH v prípade služieb spojených s dovozom tovaru.
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••

Usmernenie k výpočtu základu dane podľa § 65 zákona o DPH v prechodnom období
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo usmernenie, ako postupovať pri uplatňovaní
osobitného režimu pre cestovné kancelárie na prelome rokov 2017 a 2018.

••

Súdny dvor Európskej únie v oblasti DPH
C 463/16 Stadion Amsterdam CV proti štátnemu tajomníkovi ministerstva financií v Holandsku
– Uplatnenie zníženej sadzby DPH na jednu zo zložiek zloženého plnenia
Zložené plnenie pozostávajúce z dvoch odlišných zložiek (hlavnej a vedľajšej), ktoré by podliehali
rôznym sadzbám DPH, keby boli poskytované samostatne, sa má zdaniť len jednou sadzbou DPH
uplatniteľnou na toto zložené plnenie, ktorá sa určí na základe hlavnej zložky, a to aj vtedy, ak je
možné identifikovať cenu každej zložky tvoriacej celkovú cenu zaplatenú spotrebiteľom za účelom
prijatia tejto služby.
C 628/16 Kreuzmayr GmbH proti rakúskemu finančnému úradu – Reťazové transakcie Legitímna dôvera zdaniteľnej osoby, že sú splnené podmienky práva na odpočítanie dane
Za okolností konania vo veci samej sa má článok 32 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28.
novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty („smernica o DPH“) vykladať
v tom zmysle, že sa vzťahuje na druhú z dvoch po sebe nasledujúcich dodávok toho istého tovaru,
z ktorých iba jednej je možné priradiť prepravu tohto tovaru v rámci EÚ. Zásada legitímnej dôvery sa
má vykladať v tom zmysle, že konečný nadobúdateľ, ktorý nesprávne uplatnil nárok na odpočítanie
DPH zaplatenej na vstupe, nemôže túto daň odpočítať len na základe faktúr poskytnutých
sprostredkujúcim subjektom, ktorý nesprávne posúdil svoju dodávku.
C 182/17 Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. proti Národnému daňovému
a colnému riaditeľstvu v Maďarsku – Pojem „subjekt“, ktorý sa spravuje verejným právom
Článok 2 ods. 1 písm. c) smernice o DPH sa má vykladať v tom zmysle, že činnosť spoločnosti
spočívajúca v tom, že spoločnosť plní určité úlohy vo verejnom záujme podľa zmluvy uzavretej
medzi touto spoločnosťou a obcou, predstavuje pod podmienkou overenia relevantných skutkových
okolností vnútroštátnym súdom poskytovanie služieb za protihodnotu, ktoré podľa tohto
ustanovenia podlieha DPH.
Článok 13 ods. 1 DPH smernice sa má vykladať v tom zmysle, že sa pod podmienkou overenia
relevantných skutkových okolností a pravidiel vnútroštátneho práva vnútroštátnym súdom
neuplatňuje na činnosť spočívajúcu v tom, že spoločnosť plní určité úlohy vo verejnom záujme podľa
zmluvy uzavretej medzi touto spoločnosťou a obcou, pokiaľ je táto činnosť považovaná
za ekonomickú činnosť v zmysle článku 9 ods. 1 smernice o DPH.

Právne:
••

Zákon o kybernetickej bezpečnosti
Zákonom sa má transponovať smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/1148 a vytvoriť
legislatívny rámec, ktorý zabezpečí bezpečnosť kybernetického priestoru.

••

Zákon o ochrane oznamovateľov
Novým zákonom sa má rozšíriť ochrana poskytovaná oznamovateľom protispoločenskej činnosti.
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Účtovníctvo – IFRS:
••

Schvaľovanie IFRS v Európskej únii
Dňa 26. februára 2018 Európska únia prijala dodatky k IFRS 2 Platby na základe podielov, ktoré
vyjasňujú klasifikáciu a oceňovanie transakcií s platbami na základe podielov. Dodatky sú platné
pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr.
Dňa 14. marca 2018 Európska únia prijala dodatky k IAS 40 Investície do nehnuteľností: Prevody
investícii do nehnuteľností, ktoré vyjasňujú prevody nehnuteľností do kategórie a z kategórie investície
do nehnuteľností. Dodatky sú platné pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2018 alebo
neskôr.

Transferové oceňovanie:
••

Aktualizovaný globálny prehľad informácií o transferovom oceňovaní
Aktualizovaný súhrnný prehľad informácií o transferovom oceňovaní je možné nájsť na stránkach
spoločnosti Deloitte po kliknutí na uvedený odkaz.

••

Organizácia OECD aktualizovala dňa 8. februára 2018 usmernenie týkajúce sa implementácie
správ podľa jednotlivých štátov (tzv. Country by Country report – CbC správa)
V záujme dôslednej implementácie a istoty daňových správ a daňových poplatníkov aktualizovala OECD
dňa 8. februára 2018 usmernenie týkajúce sa implementácie CbC správ. Aktualizované usmernenie
sa venuje otázkam výkladu CbC pravidiel.

••

Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020525/2017-724
k postupom v rámci procedúry vzájomnej dohody bolo zverejnené dňa 26. februára 2018
Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo metodické usmernenie č. MF/020525/2017-724
k postupom v rámci procedúry vzájomnej dohody. Metodické usmernenie je možné nájsť po prekliknutí
na uvedený odkaz.

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.

3

••

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 – Apríl, máj 2018
(http://kalendar.deloitte.sk/)
•• Deloitte DPH akadémia 2018 – 5 modulov – Bratislava
27. apríl a 4., 11., 18., 25. máj 2018
Bratislava, Einsteinova 23
Registrácia | Bližšie informácie

••

Plánované webcasty spoločnosti Deloitte na Slovensku – Apríl, máj, jún 2018
•• Daňový odpočet na výskum a vývoj; Patent Box
10. apríl 2018
Registrácia | Bližšie informácie
•• IFRS 16
25. apríl 2018
Registrácia | Bližšie informácie
•• Investičná pomoc
16. máj 2018
Registrácia | Bližšie informácie
•• Automobil v podnikaní
13. jún 2018
Registrácia | Bližšie informácie

••

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

••

Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete v odkazoch:
Dbriefs Veľká Británia
www.emeadbriefs.com
Globálne Dbriefs
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/dbriefs-webcasts/upcoming-webcasts.html
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Priame dane

Informácia k podávaniu daňového
priznania k dani z príjmov
právnickej osoby za zdaňovacie
obdobie 2017
FR SR v Informácii upozorňuje, že lehota na podanie
daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie
obdobie 2017 sa posúva na 3. apríla 2018, ktorý je
najbližším nasledujúcim pracovným dňom
po 31. marci.
Lehotu na podanie daňového priznania si môže každá
právnická osoba, okrem daňovníka v konkurze alebo
v likvidácii, predĺžiť podaním oznámenia príslušnému
správcovi dane. Oznámenie musí byť podané správcovi
dane najneskôr do 3. apríla 2018.
FR SR zároveň upozorňuje, že lehotu na podanie
daňového priznania je možné od 1. januára 2018
predĺžiť už iba prostredníctvom oznámenia, ktorého vzor
zverejnilo FR SR na svojom webovom sídle.
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Informácia k poskytovaniu podielu
zaplatenej dane právnickou osobou
v roku 2018 z daňovej povinnosti
za rok 2017 podľa § 50 zákona o dani
z príjmov
Daňovník, ktorý je právnickou osobou, je oprávnený
poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %
za podmienky, že v zdaňovacom období, ktorého sa
vyhlásenie týka, alebo najneskôr v lehote na podanie
tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky
najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane ním určeným
daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným
na podnikanie.
Ak daňovník neposkytne dar ním určenému daňovníkovi
nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie
aspoň vo výške 0,5 % zaplatenej dane (nemusí byť ten
istý ako prijímateľ podielu zaplatenej dane), je oprávnený
poukázať v daňovom priznaní podiel zaplatenej dane
len do výšky 1 %. Právnické osoby poukazujú podiel
zaplatenej dane prostredníctvom daňového priznania.
FR SR v Informácii upozorňuje, že identifikačné číslo
prijímateľa (IČO) sa v časti Vyhlásenie o poukázaní podielu
zaplatenej dane z príjmov právnických osôb zarovnáva
sprava.

Priame dane
Informácia k odpočtu daňovej straty
a k vypĺňaniu tabuľky D tlačiva
daňového priznania k dani z príjmov
právnickej osoby za rok 2017
FR SR v Informácii okrem všeobecných informácií
k odpočtu daňovej straty upozorňuje, že v daňovom
priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie
2017 si môže daňovník uplatniť poslednú štvrtinu
zo súčtu neuplatnených daňových strát vykázaných
za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až
2013. Odpočet daňovej straty uplatňuje daňovník
v daňovom priznaní prostredníctvom tabuľky D –
Evidencia a odpočet strát. Strata vykázaná v aktuálnom
zdaňovacom období (2017) sa uvádza iba na riadku 400
tlačiva daňového priznania a v tabuľke D sa uvedie až
v nasledujúcom zdaňovacom období (2018).

Informácia k podávaniu daňových
priznaní k dani z príjmov fyzických
osôb (FO) typ B za zdaňovacie
obdobie 2017
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
informáciu k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov
fyzických osôb typ B za zdaňovacie obdobie 2017.

Povinnosť podať daňové priznanie
Daňovníkovi vzniká povinnosť podať daňové priznanie,
ak dosiahol zdaniteľné príjmy vyššie ako 1 901,67 EUR.
Ak daňovník poberal len príjmy zo závislej činnosti, môže
svoju daňovú povinnosť vysporiadať prostredníctvom
ročného zúčtovania. Daňové priznanie je možné podať
na ktoromkoľvek daňovom úrade bez ohľadu na miestnu
príslušnosť daňovníka.

Lehota na podanie daňového priznania
Lehotou na podanie daňového priznania za zdaňovacie
obdobie 2017 je 3. apríl 2018. Fyzická osoba je zároveň
povinná v tejto lehote aj uhradiť daňovú povinnosť.
Túto lehotu je možné predĺžiť o 3 kalendárne mesiace
podaním oznámenia miestne príslušnému správcovi dane
a v novej lehote daň aj zaplatiť. Oznámenie o predĺžení
lehoty na podanie daňového priznania je možné podať
len na predpísanom tlačive s označením OZN493v17.
V prípade príjmov zo zdrojov v zahraničí je možné predĺžiť
lehotu na podanie daňového priznania najviac o 6
kalendárnych mesiacov.
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V prípade daňovníka v konkurze je potrebné o predĺženie
lehoty požiadať správcu dane najneskôr do 20. 3. 2018,
pričom je možné predĺžiť lehotu najviac o 3 kalendárne
mesiace.

Spôsob platenia dane a aktuálny vzor daňového
priznania k dani z príjmov FO typ B
Opatrením MF SR bol ustanovený nový vzor daňového
priznania k dani z príjmov FO typ B s označením
DPFOv17, ktoré je platným tlačivom od 1. 1. 2018.
Daňovník platí daň z príjmov na účet vo formáte IBAN,
pre jeho zistenie je potrebné poznať OÚD (osobný účet
daňovníka), ktorý daňový úrad oznamuje daňovníkovi,
resp. daňovník si ho môže overiť prostredníctvom
aplikácie na stránke finančnej správy; predčíslie účtu
je 500208 pre daňovníka s neobmedzenou daňovou
povinnosťou a 500216 pre daňovníka s obmedzenou
daňovou povinnosťou. Ak daňovníkovi nebol jeho OÚD
oznámený do lehoty na podanie daňového priznania, je
povinný daň uhradiť do 8 dní po doručení oznámenia
o čísle účtu.
V prípade, ak daň na úhradu nepresiahne 5 EUR,
daňovník nie je povinný túto daň zaplatiť, platí to aj
v prípade, ak daňovník poukazuje 2 %, resp. 3 %
zaplatenej dane.

Vyplňovanie tlačiva a prílohy daňového priznania
k dani z príjmov FO typ B
Informácia uvádza postup vypĺňania jednotlivých oddielov
a riadkov daňového priznania.
Prílohy č. 1 až č. 3 sú súčasťou daňového priznania, ktoré
musí daňovník predložiť spolu s daňovým priznaním aj
v prípade, že nie sú vyplnené. Do počtu príloh na strane
12 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou
daňového priznania (vrátane Príloh č. 1 až 3).
PRÍLOHA č. 1 – Odpočet výdavkov (nákladov
na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu
a vývoja podľa § 30c zákona. Predmetnú prílohu vypĺňa
daňovník, ktorý vykonáva výskum a vývoj a od základu
dane odpočítava výdavky podľa § 30c zákona. V prílohe je
daňovník povinný uviesť aj ciele projektu.
PRÍLOHA č. 2 – Podiely na zisku (dividendy) a ostatné
príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane
podľa § 51e zákona. V nadväznosti na legislatívne zmeny
účinné od 1. januára 2017 sa doplnila Príloha č. 2, v ktorej
sa vypočíta daň z osobitného základu dane podľa § 51e
zákona. Zároveň sa v tejto prílohe zamedzuje dvojitému
zdaneniu príjmov, ktoré sú súčasťou osobitného základu

Priame dane
dane podľa § 51e zákona. Daň z osobitného základu dane
podľa § 51e zákona uvedená v riadku 28 Prílohy č. 2 sa
následne prenesie do riadku 105 v IX. oddiele.

PRÍLOHA č. 3 – Údaje na účely sociálneho poistenia
a zdravotného poistenia. Prílohu vypĺňa každý
daňovník, ktorý:
•

dosahuje príjmy z osobnej asistencie,

•

každý daňovník s príjmami zo závislej činnosti,
z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej
činnosti, ktorý si uplatňuje ako daňový výdavok
povinne platené poistné na sociálne a zdravotné
poistenie.

Povinnými prílohami daňového priznania typy B
sú aj:
•

kópie potvrdení o príjmoch dosiahnutých
z vyplatenia podielových listov obstaraných
do 31. decembra 2003 a o sume preddavku
vybratého pri vyplatení podielového listu,

•

kópia zmluvy o združení (u daňovníka, ktorý je
účastníkom združenia bez právnej subjektivity),

•

kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých sa daň vybrala
zrážkou podľa § 43 zákona,

•

písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej
činnosti podľa zákona č. 406/2011 Z. z.
o dobrovoľníctve.

Prílohu č. 3 podpisuje daňovník iba v prípade, že ju vyplnil.

Ostatné povinné prílohy daňového priznania
Povinnou prílohou daňového priznania k dani z príjmov
sú kópie všetkých potvrdení o príjmoch zo závislej
činnosti (Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO
zo závislej činnosti, Ročné zúčtovanie preddavkov na
daň z príjmov FO) a potvrdenie o zaplatenom povinnom
poistnom.
Ak si daňovník uplatňuje nárok na daňový bonus podaním
daňového priznania, prílohou daňového priznania sú aj
doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového
bonusu (kópia rodného listu, potvrdenia o návšteve školy,
potvrdenia príslušného úradu o poberaní prídavku
na vyživované dieťa, potvrdenia príslušného úradu o tom,
že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za
vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať
na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť
pre chorobu alebo úraz).
Ak daňovník znižuje základ dane o príspevky
na doplnkové dôchodkové sporenie, nie je povinný
k daňovému priznaniu prikladať doklad, ktorým by
preukazoval nárok na uplatnenie týchto nezdaniteľných
častí základu dane.

7

Valéria Morťaniková
vmortanikova@deloittece.com

Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com

Nepriame dane

Metodický pokyn k zábezpeke
na daň podľa zákona o DPH
V nadväznosti na novelu zákona o DPH vydalo Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky aktualizovaný
metodický pokyn k zábezpeke na daň, ktorý upravuje
rozšírené podmienky uloženia zábezpeky na daň, ako aj
zmeny v procese uloženia či vrátenia zábezpeky na daň,
ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.
Okrem výkladovej časti obsahuje metodický pokyn aj
niekoľko praktických príkladov a prílohu v podobe vzoru
náležitostí bankovej záruky bez výhrad.
Metodický pokyn bližšie upravuje postup daňového
úradu pri zrušení registrácie pre DPH, ku ktorému
dochádza pred zložením zábezpeky na daň alebo
v rámci 12-mesačnej lehoty na použitie zábezpeky
na daň. Vzhľadom na to, že prechod na uplatňovanie
novej úpravy pri zrušení registrácie pre DPH nie je
súčasťou žiadneho prechodného ustanovenia, bude
daňový úrad postupovať s platnou právnou úpravou aj
v prípadoch zrušených registrácií pre DPH
pred 1. januárom 2018.
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Usmernenie k uplatňovaniu
oslobodenia od dane služieb
vzťahujúcich sa na dovážaný tovar
podľa § 48 ods. 8 zákona o DPH
V nadväznosti na usmernenie Finančného riaditeľstva
Slovenskej republiky k uplatňovaniu oslobodenia od dane
pri vývoze služieb podľa § 47 ods. 6 zákona o DPH, ktoré
bolo reakciou na rozsudok SD EÚ vo veci C-288/16 „L.Č“ IK
z 29. júna 2017, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
zverejnilo nové usmernenie k uplatňovaniu oslobodenia
od dane pri službách vzťahujúcich sa na dovážaný tovar.
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky upresňuje,
že závery prijaté SD EÚ v spomínanom rozsudku,
podľa ktorých sa oslobodenie od dane pri službách
spojených s vývozom alebo dovozom tovaru uplatní len
v prípade existencie priameho právneho vzťahu medzi
poskytovateľom služby a vývozcom, dovozcom alebo
príjemcom tovaru, nie je možné aplikovať na oslobodenie
od dane pri službách vzťahujúcich sa na dovážaný tovar
podľa § 48 ods. 8 zákona o DPH.
Uvedené oslobodenie od dane pri službách vzťahujúcich
sa na dovážaný tovar sa uplatňuje podľa doterajšieho
výkladu, t. j. ak je hodnota poskytnutých služieb zahrnutá
do základu dane pri dovoze tovaru podľa § 24 zákona
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o DPH, oslobodenie od dane sa uplatní bez ohľadu
na skutočnosť, či je služba poskytnutá priamo v rámci
zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a dovozcom
alebo príjemcom tovaru alebo či je služba poskytnutá
subdodávateľom v rámci zmluvného vzťahu na
predchádzajúcom stupni obchodného reťazca.

Spoločnosť sa domnievala, že turistická prehliadka sa
má považovať za službu v oblasti kultúry, resp. za zábavu
alebo oddych, a uplatňovala na túto službu v zmysle
vnútroštátnych predpisov zníženú sadzbu DPH. Príslušné
daňové orgány sa naopak domnievali, že uvedená služba
má podliehať bežnej sadzbe DPH.

Usmernenie k výpočtu základu dane
podľa § 65 zákona o DPH
v prechodnom období

Vnútroštátne súdy v tejto súvislosti konštatovali,
že poskytnutá služba predstavuje jediné plnenie
pozostávajúce z dvoch zložiek, z prehliadky štadióna
a návštevy múzea, avšak vzhľadom na ustálenú judikatúru
SD EÚ považovali za otázne, či toto plnenie musí
nevyhnutne podliehať rovnakej sadzbe DPH.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vypracovalo
usmernenie, ako postupovať pri uplatňovaní osobitného
režimu pre cestovné kancelárie na prelome rokov 2017
a 2018.
S účinnosťou od 1. januára 2018 sú cestovné kancelárie
a agentúry pri predaji služieb cestovného ruchu, ktoré
obstarávajú od iných osôb, povinné uplatňovať osobitný
režim vo vzťahu ku každému zákazníkovi, t. j. aj voči
podnikateľom, ktorí tieto služby použijú na účely
ďalšieho predaja.
Keďže zákon o DPH neobsahuje prechodné ustanovenie,
ktoré by upravovalo postup cestovných kancelárií
v prípadoch, ak zdanili v roku 2017 predajnú cenu alebo
jej časť bežným režimom, pričom si uplatnili
z predajnej ceny alebo jej časti v danom roku aj nárok
na odpočítanie DPH na vstupe, prípadne si tento nárok
neuplatnili, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
vydalo usmernenie, v rámci ktorého upravuje postup
pri výpočte základu dane pre cestovné kancelárie
v prechodnom období rokov 2017 a 2018.

Súdny dvor Európskej únie v oblasti
DPH
C‑463/16 – Stadion Amsterdam CV proti
štátnemu tajomníkovi ministerstva financií
v Holandsku – Uplatnenie zníženej sadzby DPH
na jednu zo zložiek zloženého plnenia
Spoločnosť Stadion Amsterdam CV (ďalej len
„spoločnosť“) so sídlom v Holandsku prevádzkuje
polyfunkčný komplex budov pozostávajúci zo štadióna
a k nemu priľahlých zariadení vrátane múzea futbalového
klubu AFC Ajax. Spoločnosť ponúka možnosť platených
turistických prehliadok, ktoré pozostávajú z prehliadky
štadióna so sprievodcom a návštevy múzea AFC Ajax
bez sprievodcu. Počas obdobia od 1. 1. 2001 do 30. 6.
2005 pritom nebolo možné navštíviť toto múzeum
bez absolvovania prehliadky štadióna.

9

SD EÚ sa zaoberal otázkou, či je možná aplikácia rôznych
sadzieb dane na jednotlivé zložky zloženého plnenia, ak
toto plnenie pozostáva z dvoch odlišných zložiek, jednej
hlavnej a druhej vedľajšej, na ktoré by sa, ak by boli
poskytované samostatne, uplatnila odlišná sadzba DPH.
SD EÚ na úvod pripomenul, že o zložené plnenie ide
vtedy, ak sú dva alebo viaceré prvky alebo úkony dodané
zdaniteľnou osobou zákazníkovi tak úzko prepojené,
že objektívne tvoria jediné neoddeliteľné hospodárske
plnenie, ktorého rozdelenie by bolo neprirodzené.
O zložené plnenie ide aj v prípade, ak sa jedna alebo
viaceré zložky považujú za hlavné plnenie a iné zložky sa
považujú za vedľajšie plnenie, pričom vedľajšie plnenie
vo vzťahu k hlavnému plneniu samo o sebe nie je pre
zákazníkov cieľom, ale iba prostriedkom lepšieho využitia
hlavného plnenia.
SD EÚ uviedol, že už zo samotného charakteru zloženého
plnenia vyplýva, že na toto plnenie sa má uplatniť
jedna a tá istá sadzba DPH a možnosť ponechaná
členským štátom EÚ, aby na jednotlivé zložky tvoriace
zložené plnenie uplatnili rôzne sadzby DPH, by viedla
k umelému rozdeleniu tohto plnenia. Na uvedenom
nič nemení ani skutočnosť, že je možné určiť predajnú
cenu zodpovedajúcu každej samostatnej zložke tvoriacej
zložené plnenie.
SD EÚ sa tiež vyjadril a bližšie upresnil svoje rozhodnutia
vo veci C-251/05 Talacre Beach Caravan Sales, či vo
veci C-94/09 Komisia/Francúzsko, na ktoré upozorňoval
aj príslušný vnútroštátny súd. SD EÚ v tejto súvislosti
uviedol, že uvedené rozsudky SD EÚ je potrebné vykladať
v celom kontexte konania a nie je ich možné interpretovať
spôsobom, že umožňujú uplatňovanie rôznych sadzieb
DPH na odlišné zložky jediného plnenia.
SD EÚ rozhodol, že plnenie pozostávajúce z dvoch
odlišných zložiek, jednej hlavnej a druhej vedľajšej,
ktoré by podliehali rôznym sadzbám DPH, keby boli
poskytované samostatne, sa má zdaniť len jednou
sadzbou DPH uplatniteľnou na toto zložené plnenie, ktorá
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sa určí na základe hlavnej zložky, a to aj v takom prípade,
ak je možné identifikovať cenu každej zložky tvoriacej
celkovú cenu zaplatenú spotrebiteľom za účelom prijatia
tejto služby.

C-628/16 Kreuzmayr GmbH proti rakúskemu
finančnému úradu – Reťazové transakcie Legitímna dôvera zdaniteľnej osoby, že sú
splnené podmienky práva na odpočítanie dane
Spoločnosť BP Marketing GmbH (ďalej len „BP“), so sídlom
v Nemecku a registrovaná na účely DPH v Nemecku
predala ropné produkty spoločnosti BIDI Ltd. (ďalej
len „BIDI“), ktorá je registrovaná pre DPH v Rakúsku.
Spoločnosť BIDI sa zaviazala, že zabezpečí prepravu
ropných produktov do Rakúska, avšak bez informovania
BP predala ďalej uvedené produkty spoločnosti
Kreuzmayr a dohodla sa s ňou, že Kreuzmayr zabezpečí,
prípadne vykoná prepravu produktov z Nemecka
do Rakúska.
Spoločnosť BP bola presvedčená, že prepravu tovaru
zabezpečoval jej odberateľ, spoločnosť BIDI, a preto sa
domnievala, že dodávky tovaru pre BIDI sú dodaniami
v rámci EÚ a ako také sú oslobodené od DPH. Spoločnosť
BIDI na svoje dodávky pre Kreuzmayr uplatňovala rakúsku
DPH, ktorú si spoločnosť Kreuzmayr odpočítala, keďže
predmetné dodávky použila na uskutočnenie svojich
vlastných zdaniteľných plnení. Nárok na odpočítanie DPH
u spoločnosti Kreuzmayr bol však príslušnými orgánmi
zamietnutý, keďže BIDI nepriznala a ani neodviedla DPH
uvedenú na faktúrach pre Kreuzmayr.
Neskôr sa spoločnosť BP dozvedela, že BIDI v skutočnosti
prepravu tovaru nezabezpečovala a poverila spoločnosť
Kreuzmayr prepravou dotknutého tovaru z Nemecka
do Rakúska. V nadväznosti na toto zistenie bola
na dodávky tovaru medzi BP a BIDI dodatočne dorubená
DPH zo strany nemeckých daňových orgánov. Zároveň,
spoločnosť BIDI zaslala spoločnosti Kreuzmayr
opravené faktúry bez DPH. Kreuzmayr však sumy DPH,
ktoré uhradila BIDI, nikdy nevymohla, pretože BIDI sa
medzičasom stala platobne neschopnou.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či sa má čl. 32 ods. 1
smernice o DPH, v zmysle ktorého sa za miesto dodania
tovaru, ktorý prepravuje dodávateľ, nadobúdateľ alebo
tretia osoba, považuje miesto, kde sa tovar nachádza
v čase odoslania alebo prepravy nadobúdateľovi, vykladať
v tom zmysle, že sa vzťahuje na prvú alebo druhú z dvoch
po sebe nasledujúcich dodávok toho istého tovaru,
z ktorých iba jednej je možné priradiť prepravu tovaru
v rámci EÚ.
SD EÚ na úvod pripomenul, že v zmysle ustálenej
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judikatúry SD EÚ, ak dve po sebe nasledujúce dodávky
týkajúce sa toho istého tovaru vykonané za protihodnotu
medzi zdaniteľnými osobami zakladajú jedinú prepravu
tohto tovaru v rámci EÚ, táto preprava môže byť
priradená iba jednej z týchto dvoch dodávok. Na účely
posúdenia, ktorej z dodávok je možné priradiť prepravu
tovaru, je potrebné zohľadniť všetky osobitné okolnosti,
najmä je však potrebné určiť, v ktorom momente bolo
druhýkrát prevedené právo nakladať s tovarom ako
vlastník na konečného nadobúdateľa.
SD EÚ konštatoval, že ako vyplýva z rozhodnutia
vnútroštátneho súdu, spoločnosť Kreuzmayr nakladala
s tovarom ako vlastník skôr, ako sa uskutočnila
preprava z Nemecka do Rakúska, a preto je prepravu
tovaru potrebné priradiť až druhej dodávke medzi
sprostredkujúcim subjektom (BIDI) a konečným
nadobúdateľom (Kreuzmayr). Podľa SD EÚ, tento záver
nemôže ovplyvniť skutočnosť, že prvý dodávateľ (BP)
nebol informovaný o tom, že tovary sa ďalej predajú
sprostredkujúcim subjektom konečnému nadobúdateľovi
ešte pred samotnou prepravou tovaru ani to, že
sprostredkujúci subjekt poskytol prvému dodávateľovi
svoje IČ DPH pridelené v členskom štáte EÚ, v ktorom sa
preprava tovaru skončila.
SD EÚ sa tiež zaoberal otázkou, či v prípade, ak sa
preprava tovaru priradí druhej dodávke v reťazci
dvoch za sebou nasledujúcich dodávok, sa má zásada
ochrany legitímnej dôvery vykladať v tom zmysle, že
konečný nadobúdateľ, ktorý nesprávne uplatnil nárok
na odpočítanie vstupnej DPH, si napokon predsa
len môže odpočítať túto DPH zaplatenú na základe
faktúr vystavených sprostredkujúcim subjektom, ktorý
nesprávne posúdil svoju dodávku.
SD EÚ v tejto súvislosti konštatoval, že právo
na odpočítanie DPH je obmedzené len na splatné dane
a nemožno ho rozšíriť na DPH zaplatenú
na vstupe bezdôvodne. Právo na odpočítanie DPH sa
teda nevťahuje na takú DPH, ktorá je splatná výlučne iba
z dôvodu, že je uvedená na faktúre. SD EÚ ďalej uviedol,
že na zásadu ochrany legitímnej dôvery sa možno
odvolávať iba v prípade, ak správny orgán spôsobil
vznik dôvodných očakávaní tým, že tejto osobe poskytol
konkrétne záruky, čo však nie je prípad spoločnosti
Kreuzmayr. Spoločnosť Kreuzmayr môže požadovať
vrátenie DPH, ktorú bezdôvodne zaplatila svojmu
dodávateľovi, ktorý nesprávne vyhotovil faktúru
za dodanie tovaru v súlade s vnútroštátnym právom.
SD EÚ rozhodol, že za okolností konania vo veci samej
sa má článok 32 ods. 1 smernice o DPH vykladať v tom
zmysle, že o prepravu v rámci EÚ ide len v prípade druhej
z dvoch po sebe nasledujúcich dodávok toho istého
tovaru. Zásada legitímnej dôvery sa má vykladať v tom
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zmysle, že konečný nadobúdateľ, ktorý nesprávne uplatnil
nárok na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe, nemôže
túto daň odpočítať len na základe faktúr poskytnutých
sprostredkujúcim subjektom, ktorý nesprávne posúdil
svoju dodávku.

C-182/17 Nagyszénás Településszolgáltatási
Nonprofit Kft. proti Národnému daňovému
a colnému riaditeľstvu v Maďarsku – Pojem
„subjekt“, ktorý sa spravuje verejným právom
Spoločnosť Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit
Kft. (ďalej len „spoločnosť“) so sídlom v Maďarsku
je obchodná spoločnosť v 100 % vlastníctve obce
Nagyszénás. Spoločnosť uzavrela s touto obcou zmluvu,
ktorou sa zaviazala plniť určité úlohy vo verejnom záujme
(predovšetkým správa budov, miestnych komunikácií,
údržba parku, verejných priestranstiev, atď.), za čo jej
uvedená obec mala poskytnúť na využívanie časť svojho
majetku a stanovenú odmenu.
V zmysle tejto zmluvy mala spoločnosť povinnosť viesť
záznamy o plnení jednotlivých úloh s cieľom umožniť
obci kontrolovať, či boli splnené v stanovených lehotách.
Za plnenie týchto úloh bola spoločnosti vyplatená
odmena, ale spoločnosť nevystavila obci Nagyszénás
faktúru a na uvedenú odmenu ani neuplatňovala DPH,
čo zdôvodňovala tým, že podľa dotknutej zmluvy jej obec
Nagyszénas zverila plnenie úloh vo verejnom záujme,
a že táto zmluva nie je zmluvou o poskytovaní služieb.
Tiež uviedla, že je „rozpočtovou organizáciou“, keďže
svoje úlohy plní vďaka „pomoci“, t. j. finančným
prostriedkom, ktoré jej poskytla táto obec.
Podľa príslušných daňových orgánov však táto
odmena predstavovala protihodnotu za poskytovanie
konkrétnych služieb, ktoré mali byť predmetom
DPH, čo dokazuje aj skutočnosť, že obec Nagyszénás
mohla žiadať od spoločnosti vyúčtovanie a pravidelné
informovanie o plnení dotknutej zmluvy, t. j. spoločnosti
nebola poskytnutá „pomoc“, ale bola odmeňovaná za
poskytovanie konkrétnych služieb. Navyše, spoločnosť by
sa podľa daňových orgánov mala považovať za zdaniteľnú
osobu, keďže nie je „rozpočtovou organizáciou“
financovanou zo štátneho rozpočtu, ale obchodnou
spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri a jej
činnosť nesúvisí s výkonom verejnej moci, ale je skôr
hospodárskou činnosťou, pretože táto spoločnosť len
prispievala k plneniu úloh obce bez toho, aby ich priamo
vykonávala. Podľa daňových orgánov je tiež relevantná
skutočnosť, že spoločnosť poskytovala služby nielen obci
Nagyszénás, ale aj iným osobám, pričom tieto služby
podliehali DPH.
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SD EÚ sa zaoberal otázkou, či činnosť spoločnosti, ktorá
plní určité úlohy vo verejnom záujme podľa zmluvy
uzatvorenej s obcou, predstavuje poskytovanie služieb
za protihodnotu.
SD EÚ na úvod pripomenul, že poskytovanie služieb
za protihodnotu vyžaduje existenciu priamej súvislosti
medzi poskytovanou službou a protihodnotou, ktorú
zdaniteľná osoba skutočne prijala, pričom priama
súvislosť je preukázaná vtedy, ak medzi poskytovateľom
služby a príjemcom existuje právny vzťah, v rámci ktorého
dochádza k vzájomnej výmene plnení, a odmena prijatá
poskytovateľom predstavuje skutočnú protihodnotu
za poskytnutú službu.
SD EÚ uviedol, že prináleží vnútroštátnemu súdu
overiť, či zo spisového materiálu a najmä zo zmluvy
uzatvorenej medzi spoločnosťou a obcou Nagyszénás
vyplýva, že spoločnosť uskutočňuje uvedené činnosti
za protihodnotu, v dôsledku čoho by ich bolo možné
považovať za ekonomickú činnosť. SD EÚ ďalej uviedol, že
v zmysle dostupných informácií sa spoločnosť
na základe zmluvy zaviazala za odmenu poskytnutú
obcou Nagyszénás plniť určité úlohy vo verejnom záujme,
ktoré podľa vnútroštátnej právnej úpravy prináležia tejto
obci. Služby poskytované spoločnosťou mali trvalú
a nepretržitú povahu, za čo bola spoločnosti vyplácaná
odmena uvedená v príslušnej zmluve.
SD EÚ konštatoval, že ak by sa potvrdilo, že odmena
za činnosť spoločnosti bola stanovená nie v závislosti
od jednotlivých plnení, ale paušálne a na ročnej báze,
tak aby pokrývala náklady na prevádzku spoločnosti,
táto okolnosť by sama o sebe nemala vplyv na priamu
súvislosť, ktorá existuje medzi poskytnutými službami
a prijatou protihodnotou. Priama súvislosť nemôže byť
spochybnená ani v tom prípade, ak by sa preukázalo, že
dotknutá zmluva obsahuje ustanovenia, ktoré umožňujú
za určitých okolností upraviť výšku odmeny ani vtedy, ak
by odmena bola stanovená na nižšej úrovni, ako je bežná
trhová cena, pokiaľ je výška odmeny stanovená vopred na
základe riadnych kritérií, ktoré zaručujú, že odmena bude
stačiť na pokrytie prevádzkových nákladov spoločnosti.
SD EÚ ďalej konštatoval, že skutočnosť, že dotknutá
činnosť spočíva v plnení úloh vo všeobecnom záujme,
je irelevantná na účely posúdenia toho, či táto činnosť
predstavuje poskytovanie služieb za protihodnotu.
SD EÚ sa tiež zaoberal otázkou, či činnosť spoločnosti,
ktorá plní určité úlohy vo verejnom záujme na základe
zmluvy uzatvorenej s obcou, spadá do pôsobnosti čl. 13
smernice o DPH, v rámci ktorého sú stanovené pravidlá
pre posudzovanie verejných orgánov ako nezdaniteľných
osôb na účely DPH za predpokladu, že túto činnosť možno
v zmysle práva EÚ považovať za ekonomickú činnosť.

Nepriame dane
SD EÚ uviedol, že na to, aby sa uplatnilo uvedené
pravidlo, musia byť kumulatívne splnené dve podmienky,
a to i) činnosti musia byť vykonávané subjektom, ktorý
sa spravuje verejným právom a ii) tento subjekt musí
konať v postavení orgánu verejnej moci. SD EÚ v tejto
súvislosti konštatoval, že spoločnosť aj napriek tomu,
že bola založená obcou Nagyszénás, je predovšetkým
právnickou osobou, ktorá sa spravuje súkromným
právom, a ktorá má určitú autonómiu od tejto obce, čo
preukazuje aj skutočnosť, že spoločnosť poskytovala
služby aj iným subjektom. V nadväznosti na uvedené sa
zdá, že spoločnosť nemožno považovať za subjekt, ktorý
sa spravuje verejným právom. SD EÚ ďalej konštatoval,
že vzhľadom na to, že spoločnosť sa riadi ustanoveniami
súkromného práva a že na plnenie úloh vo verejnom
záujme, ktoré jej boli zverené podľa dotknutej zmluvy,
nedisponuje niektorou z výsad orgánov verejnej moci,
ktorými disponuje obec Nagyszénás, nemožno tvrdiť, že
spoločnosť vykonáva činnosť v rozsahu verejného práva.
SD EÚ, pod podmienkou overenia relevantných
skutkových okolností vnútroštátnym súdom, rozhodol, že
činnosť spočívajúca v plnení určitých úloh vo verejnom
záujme podľa zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou
a obcou, predstavuje poskytovanie služieb
za protihodnotu a má podliehať DPH.
SD EÚ ďalej rozhodol, že pravidlo stanovené v čl.
13 ods. 1 smernice o DPH sa pod podmienkou
overenia relevantných skutkových okolností a pravidiel
vnútroštátneho práva vnútroštátnym súdom neuplatňuje
na činnosť spočívajúcu v plnení určitých úloh obce
vo verejnom záujme, pokiaľ je táto činnosť v zmysle práva
EÚ považovaná za ekonomickú činnosť.
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Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@deloittece.com

Právne

Zákon o kybernetickej
bezpečnosti
Národná rada SR schválila a prezident podpísal nový
zákon o kybernetickej bezpečnosti („zákon“), ktorým
bola do nášho právneho poriadku transponovaná
smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/1148 o opatreniach na zabezpečenie vysokej
spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných
systémov v Únii („smernica“). Cieľom zákona je
vytvorenie legislatívneho rámca upravujúceho
bezpečnosť kybernetického priestoru (sietí,
informačných systémov, internetu, súkromných sietí)
a splnenie požiadaviek Európskej únie v tejto oblasti,
ktoré sú stanovené v smernici.
Zákon zavádza definície týchto pojmov:
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••

kybernetická bezpečnosť: je stav, keď sú
siete a informačné systémy schopné odolávať
akémukoľvek konaniu, ktoré ohrozuje dostupnosť,
pravosť, integritu alebo dôvernosť údajov
a služieb prístupných cez tieto siete alebo
informačné systémy,

••

hrozba: je rozpoznateľná okolnosť alebo
udalosť s nepriaznivým vplyvom na kybernetickú
bezpečnosť,

••

kybernetický bezpečnostný incident: je
udalosť s negatívnym vplyvom na kybernetickú
bezpečnosť (kvôli narušeniu bezpečnosti
siete, informačného systému alebo porušenia
bezpečnostnej politiky) s následkom straty
dôvernosti údajov, ich zničenia alebo narušenia
integrity systému, obmedzenia alebo odmietnutia
dostupnosti alebo kompromitácia činností
základnej alebo digitálnej služby a ohrozenie
bezpečnosti informácií).

V oblasti kybernetickej bezpečnosti pôsobia viaceré
orgány verejnej moci: Národný bezpečnostný úrad,
ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej
správy. Zákon upravuje ich organizáciu, pôsobnosť,
ich postavenie a stanovuje, že Národnou jednotkou
CSIRT – Computer Security Incident Response Team
je Národný bezpečnostný úrad, ktorý je v súlade
so smernicou príslušný na riešenie kybernetických
bezpečnostných incidentov. Efektívne riadenie,
koordináciu, evidenciu a kontrolu štátnej správy
v oblasti kybernetickej bezpečnosti bude zabezpečovať
Jednotný informačný systém kybernetickej
bezpečnosti, ktorého správcom a prevádzkovateľom je
Národný bezpečnostný úrad.
Zákon ďalej stanovuje podmienky pre prevádzkovanie
základnej a digitálnej služby (klasifikácia týchto
služieb je upravená v prílohách k zákonu), postavenie

Právne
a povinnosti prevádzkovateľa týchto služieb, vrátane
stanovenia podmienok na plnenie notifikačných
povinností, nahlasovanie a riešenie kybernetických
bezpečnostných incidentov, ako aj pokuty za porušenie
zákona.
Zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2018, niektoré časti
zákona nadobudnú účinnosť až 25. mája 2018.

Zákon o ochrane oznamovateľov
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza
návrh nového zákona o ochrane oznamovateľov („zákon“),
ktorý má nahradiť zákon o niektorých opatreniach
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.
Cieľom zákona je odstránenie problémov, ktoré vznikli
v praxi, a prehĺbenie, rozšírenie a zefektívnenie ochrany
poskytovanej oznamovateľom protispoločenskej činnosti.

••

zavádzajú sa priestupky, za ktoré bude môcť Úrad
na ochranu oznamovateľov uložiť pokutu až do 2 000
EUR. Medzi takéto priestupky bude patriť vykonanie
pracovnoprávneho úkonu voči oznamovateľovi
bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov,
postih oznamovateľa v súvislosti s podaním
oznámenia alebo porušenie povinnosti mlčanlivosti
o totožnosti oznamovateľa.

Navrhovaná účinnosť zákona je deň jeho vyhlásenia,
pričom niektoré časti majú nadobudnúť účinnosť
1. januára 2019.

Dagmar Yoder
dyoder@deloittece.com

Zákon by mal priniesť tieto zmeny a doplnenia:
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••

upravuje sa definícia oznámenia,

••

zavádza sa nový pojem - kvalifikované oznámenie.
Ide o oznámenie, ktoré prispelo alebo môže prispieť
k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti
alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa,

••

má sa rozšíriť definícia závažnej protispoločenskej
činnosti o protiprávne konanie, ktoré je trestným
činom právnických osôb,

••

má sa zriadiť nový nezávislý orgán štátnej správy
s celoštátnou pôsobnosťou, ktorým má byť Úrad
na ochranu oznamovateľov, ktorý bude namiesto
doterajšieho inšpektorátu prácu vykonávať
pôsobnosť v oblasti oznamovania protispoločenskej
činnosti,

Róbert Minachin
rminachin@deloittece.com

Účtovníctvo

Schvaľovanie IFRS v Európskej únii
Dodatky k štandardu IFRS 2
Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo
(EFRAG) aktualizovala dňa 27. februára 2018 správu,
v ktorej sa uvádza stav schvaľovania IFRS, t. j. štandardov,
interpretácií a ich dodatkov. Dňa 26. februára 2018
Európska komisia schválila na použitie v Európskej únii
dodatky k IFRS 2 Platby na základe podielov: Klasifikácia
a oceňovanie transakcií s platbami na základe podielov.
Tieto dodatky boli zverejnené v Úradnom vestníku EÚ
(Official Journal of the European Union) dňa 27. februára
2018. Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB)
vydala dodatky k IFRS 2 dňa 20. júna 2016.

Aké zmeny prinášajú dodatky?
Účtovanie o vplyvoch podmienok nároku na platby
na základe podielov vysporiadané peňažnými
prostriedkami
IFRS 2 uvádza, že v prípade transakcií vysporiadaných
peňažnými prostriedkami musí účtovná jednotka: (i)
oceniť nadobudnutý tovar alebo služby a vzniknutý
záväzok v reálnej hodnote záväzku; (ii) vykonať precenenie
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reálnej hodnoty záväzku na konci každého účtovného
obdobia až do vysporiadania záväzku; a (iii) uplatniť opčný
oceňovací model berúc do úvahy vzťahy a podmienky,
na základe ktorých boli platby na základe podielov
vysporiadané peňažnými prostriedkami poskytnuté
a rozsah služieb poskytnutých zamestnancami k danému
dňu. Doteraz však IFRS 2 neposkytoval usmernenie, ako
začleniť podmienky nároku (vesting conditions)
a podmienky bez nároku (non-vesting conditions)
do ocenenia záväzku.
Dodatky k IFRS 2 vysvetľujú, že pri účtovaní o vplyvoch
podmienok nároku a podmienok bez nároku
na platby na základe podielov vysporiadaných peňažnými
prostriedkami by sa mal dodržiavať rovnaký prístup,
ako v prípade transakcií s platbou na základe podielov
vysporiadaných akciami. To znamená, že:
••

trhové podmienky a podmienky bez nároku sa berú
do úvahy pri stanovení odhadu reálnej hodnoty
platby na základe podielov vysporiadanej peňažnými
prostriedkami, zatiaľ čo

••

podmienky služby a netrhové podmienky sa neberú
do úvahy pri stanovení odhadu reálnej hodnoty, ale
berú sa do úvahy upravením počtu plnení zahrnutých
do ocenenia záväzku.

Účtovníctvo
Vplyvy všetkých podmienok sa budú prehodnocovať
na konci každého účtovného obdobia (na rozdiel
od platieb na základe podielov vysporiadaných akciami,
pri ktorých je reálna hodnota stanovená pevne k dátumu
udelenia), čo znamená, že vykázaný kumulatívny záväzok
sa rovná prípadne vyplateným peňažným prostriedkom.

(so spätnou platnosťou) len vtedy, ak je to možné
bez použitia spätného pohľadu. Ak účtovná jednotka
uplatňuje tieto dodatky retrospektívne, musí tak urobiť
v prípade všetkých vyššie uvedených dodatkov.

Klasifikácia transakcií s platbami na základe podielov
s charakteristikami čistého vysporiadania

Dodatky k štandardu IAS 40

Dodatky k IFRS 2 sa vzťahujú špeciálne na okolnosti,
keď daňový zákon alebo predpis vyžaduje od účtovnej
jednotky zraziť v mene svojich zamestnancov určitý
počet nástrojov vlastného imania na splnenie daňového
záväzku zamestnanca, ktorý sa následne odvádza
správcovi dane (zvyčajne v hotovosti). V dodatkoch sa
uvádza, že takáto dohoda by sa mala klasifikovať ako
vysporiadané akciami v plnom rozsahu za predpokladu,
že platba na základe podielov sa klasifikuje ako
vysporiadaná akciami, ak nezahŕňa charakteristiky
čistého vysporiadania. Dodatky tiež zavádzajú požiadavku
zverejniť odhadovanú výšku hotovosti, ktorá sa má
previesť na správcu dane v dôsledku takejto dohody.

Účtovanie o úprave podmienok transakcie s platbou
na základe podielov, ktorá mení transakciu
z transakcie vysporiadanej peňažnými prostriedkami
na transakciu vysporiadanú akciami
V dodatkoch k IFRS 2 sa vysvetľuje, že o úprave platby
na základe podielov, ktorá mení transakciu z transakcie
vysporiadanej peňažnými prostriedkami na transakciu
vysporiadanú akciami, sa bude účtovať takto:
i.

ukončenie vykazovania pôvodného záväzku,

ii.

platba na základe podielov vysporiadaná akciami
sa vykáže k dátumu úpravy reálnej hodnoty
poskytnutého nástroja vlastného imania v prípade, že
služby boli poskytnuté do dátumu úpravy, a

Slovenské znenie dodatkov nájdete kliknutím na túto
stránku http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK

Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo
(EFRAG) aktualizovala dňa 15. marca 2018, správu,
v ktorej sa uvádza stav schvaľovania IFRS, t. j. štandardov,
interpretácií a ich dodatkov. Dňa 14. marca 2018
Európska komisia schválila na použitie v Európskej únii
dodatky k štandardu IAS 40 Investície do nehnuteľností:
Prevody investícií do nehnuteľností. Tieto dodatky boli
zverejnené v Úradnom vestníku EÚ (Official Journal of the
European Union) dňa 15. marca 2018. Rada
pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) vydala
dodatky k štandardu IAS 40 dňa 8. decembra 2016.

Kontext
Výbor pre IFRS interpretácie dostal žiadosť na vyjasnenie
uplatnenia odseku 57 štandardu IAS 40 Investície
do nehnuteľností, ktorý obsahuje pokyny ohľadom
prevodu nehnuteľnosti do a z kategórie investície
do nehnuteľností. Otázkou bolo predovšetkým to, či
nehnuteľnosť vo výstavbe alebo rekonštrukcii, ktorá
bola pôvodne klasifikovaná ako zásoby, možno previesť
do investícií do nehnuteľností, pokiaľ existuje evidentná
zmena vo využití nehnuteľností.

Zmeny
Dodatky k IAS 40 Prevody investícií do nehnuteľností
zahŕňajú:
••

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

••

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

iii. akýkoľvek rozdiel medzi účtovnou hodnotou záväzku
k dátumu úpravy a sumou vykázanou vo vlastnom
imaní, by sa mal okamžite vykázať vo výkaze ziskov
a strát.

Dátum platnosti a požiadavky na prechod
Všetky tieto dodatky sú platné pre ročné účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr s možnosťou
skoršieho uplatnenia. Dodatky sa budú uplatňovať
prospektívne s určitými prechodnými požiadavkami.
Účtovné jednotky môžu uplatniť dodatky retrospektívne
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Účtovníctvo
Dátum platnosti a požiadavky na prechod
Dodatky sú platné pre ročné účtovné obdobia začínajúce
sa 1. januára 2018 alebo neskôr s možnosťou skoršieho
uplatnenia. Účtovná jednotka uplatní dodatky na zmeny
využitia, ku ktorým dôjde na začiatku alebo po začiatku
ročného účtovného obdobia, v ktorom účtovná jednotka
prvýkrát uplatní dodatky. Retrospektívne uplatnenie je
tiež povolené, ak je to možné bez použitia spätného
pohľadu.
Slovenské znenie dodatkov nájdete kliknutím na túto
stránku http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK
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Transferové oceňovanie

Aktualizovaný globálny prehľad
informácií o transferovom
oceňovaní
Súhrnný prehľad informácií ohľadom dokumentácií
k transferovému oceňovaniu, ktorý je priebežne
aktualizovaný, bol zverejnený na portáli „Global TP
Portal“ a je dostupný aj na stránkach spoločnosti
Deloitte.com.
Nová verzia aktualizuje základné informácie o správe
podľa jednotlivých krajín (CbC report), informácie
o dokumentácii transferového oceňovania (vrátane
všeobecnej a špecifickej časti) a zahŕňa celkovo
66 krajín.
Radi by sme upozornili, že aktualizovaný globálny
prehľad informácií o transferovom oceňovaní je určený
ako rýchla referenčná príručka a nie je vyčerpávajúcim
súhrnom všetkých dôležitých podrobností týkajúcich sa
pravidiel vykazovania správ CbC a dokumentácie
o transferovom oceňovaní v uvedených 66 jurisdikciách.
Pre podrobnejšie informácie sa, prosím, spojte so svojou
kontaktnou osobou z daňového oddelenia spoločnosti
Deloitte.
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OECD aktualizovalo dňa 8. februára
2018 usmernenie týkajúce sa
implementácie správ podľa
jednotlivých štátov (tzv. Country by
Country report – CbC správa)
V záujme dôslednej implementácie a istoty daňových
správ a daňových poplatníkov aktualizovala OECD dňa
8. februára 2018 usmernenie týkajúce sa implementácie
CbC správ. Aktualizované usmernenie sa dodatočne
zaoberá dvomi špecifickými otázkami:
••

Sú mimoriadne príjmy a zisky z investičných činností
zahrnuté do celkových konsolidovaných výnosov
skupiny (750 mil. EUR)?
•• Ak sú podľa platných účtovných zásad zahrnuté
do celkových konsolidovaných príjmov skupiny,
tak áno.

••

V prípade ak sa zistí, že jurisdikcia nedodržiava
zásady dôvernosti, vhodného používania
a konzistencie, či sú iné jurisdikcie oprávnené
pozastaviť výmenu CbC správ.
•• Príslušný orgán musí zohľadniť faktory zlyhania,
vrátane ich frekvencie a závažnosti a či sú
k dispozícii iné nápravné opatrenia ako dočasne
pozastaviť výmenu informácií.

Transferové oceňovanie
•• Pred prvým takýmto pozastavením výmeny musí
prvý príslušný orgán svoj zámer pozastavenia
výmeny CbC správ konzultovať s druhým
príslušným orgánom.
•• Dočasné pozastavenie výmeny informácií
nepredstavuje systémové zlyhanie.
Úplné znenie aktualizovaného usmernenia je možné nájsť
na uvedenom odkaze.

Metodické usmernenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky
č. MF/020525/2017-724 k postupom
v rámci procedúry vzájomnej
dohody bolo zverejnené dňa
26. februára 2018
Ako sme informovali v Deloitte News február 2018,
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo
do medzirezortného pripomienkového konania
metodické usmernenie č. MF/020525/2017-724
k postupom v rámci procedúry vzájomných dohôd.
Uvedené usmernenie bolo následne zverejnené
dňa 26. februára 2018 a je možné ho nájsť po prekliknutí
na uvedený odkaz.
Metodické usmernenie sa venuje otázkam, ktoré
vyplývajú z riešení prípadov a situácií z praxe, keď 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. 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
aj Arbitrážnym dohovorom, ako aj formálnymi a vecnými
náležitosťami danej procedúry v SR. Rieši predmet a účel
procedúry vzájomných dohôd a taktiež jej postup začatia
resp. ukončenia. Ďalej rozoberá náležitosti žiadosti
o začatie predmetnej procedúry, lehoty, odporúčané
kroky pre daňovníka, ktoré majú napomôcť procedúre
a rieši aj znášanie nákladov spojených s procedúrou.
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Martin Sabol
msabol@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 – Apríl, máj 2018
http://kalendar.deloitte.sk/
Deloitte DPH akadémia 2018 – 5 modulov – Bratislava
27. apríl a 4., 11., 18., 25. máj 2018
Bratislava, Einsteinova 23
Registrácia | Bližšie informácie
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Novinky v Deloitte
Plánované webcasty spoločnosti Deloitte na Slovensku – Apríl, máj, jún 2018
•

Daňový odpočet na výskum a vývoj; Patent Box
10. apríl 2018
Registrácia | Bližšie informácie

•

IFRS 16
25. apríl 2018
Registrácia | Bližšie informácie

•

Investičná pomoc
16. máj 2018
Registrácia | Bližšie informácie

•

Automobil v podnikaní
13. jún 2018
Registrácia | Bližšie informácie

Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs o práve – 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

22

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
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 245 000 odborníkov spoločnosti Deloitte sa usiluje konať tak, aby vytvárali hodnoty, na ktorých záleží.
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