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Priame dane:
••

Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov
Finančné riaditeľstvo SR aktualizovalo metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu. Došlo
k rozšíreniu pojmu „vyživované dieťa“ o plnoleté dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené
do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, čím sa s účinnosťou od 1. januára 2018 rozšíril
okruh daňovníkov, ktorí majú nárok na daňový bonus.

••

Metodický pokyn k deleniu príjmov a výdavkov FO podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov
V súvislosti so zmenou § 4 ods. 8 ZDP, jeho doplnením o znenie § 8 ods. 16, došlo od 1. januára 2018
k podstatnej zmene prípustnosti, resp. neprípustnosti delenia príjmov podľa § 8 ZDP z prevodu
majetku alebo práva z bezpodielového vlastníctva manželov podľa toho, či niektorý z manželov mal
alebo nemal tento majetok v obchodnom majetku pred jeho predajom.

••

Informácia k vydávaniu potvrdenia o daňovej rezidencii pre daňovníkov s neobmedzenou
daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky
Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu k vystavovaniu potvrdení o daňovej rezidencii daňovníkom
s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

••

Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
FR SR vydalo informáciu o novele ZDP v súvislosti so zmenou zákona o odbornom vzdelávaní
a príprave.

••

Slovenská republika uložila Ratifikačnú listinu k „Mnohostrannému dohovoru o zavedení
opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými
zmluvami“
Ministerstvo financií SR informuje, že Slovenská republika, ako dvanásta krajina v poradí, dňa
21. septembra 2018 oficiálne uložila Ratifikačnú listinu k „Mnohostrannému dohovoru o zavedení
opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami“
u depozitára dohovoru – generálneho tajomníka OECD.

••

Rozsudok Ústavného súdu ČR vo veci krátenia dane
Ústavný súd ČR zamietol ústavnú sťažnosť žalobcu proti uzneseniam Najvyššieho súdu, Krajského súdu
v Prahe a proti rozsudku Okresného súdu v Kolíne. Žalobca v ústavnej sťažnosti namietal, že bol uznaný
vinným pre nepodanie daňových priznaní a nezaplatenie dane, aj keď jeho spoločnosť mala zdaniteľné
príjmy a správca dane ho vyzval, aby tak urobil.
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Nepriame dane:
••

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky („SR“) predložilo Národnej rade SR návrh zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon o DPH. Novela zákona o DPH má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2019.

••

Súdny dvor Európskej únie v oblasti DPH
C 69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL proti Národnej agentúre pre daňovú
správu, Rumunsko – Nárok na odpočítanie DPH z plnení, ktoré boli obstarané počas obdobia,
v ktorom bol daňovník označený za „nečinného“
Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty,
zmenená smernicou Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010 (ďalej len „smernica o DPH“) bráni takej
vnútroštátnej právnej úprave, ktorá umožňuje správcovi dane odoprieť zdaniteľnej osobe právo
na odpočítanie DPH z plnení prijatých v období, v ktorom bolo jej identifikačné číslo pre DPH
neaktívne z dôvodu nepodania daňového priznania, avšak predmetné faktúry vzťahujúce sa
k týmto plneniam boli vystavené a daňové priznania k DPH podané až po opätovnej aktivácii jej
identifikačného čísla pre DPH, pričom hmotnoprávne požiadavky boli splnené a zároveň sa právo
na odpočítanie DPH neuplatňovalo podvodne, ani zneužívajúcim spôsobom.

Právne:
••

Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Novela má zaviesť ročné zúčtovanie sociálneho poistenia.

••

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov
Prijatie nového zákona, ktorým sa mení systém a výška poplatkov za uloženie odpadov.

••

Novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
Novelou sa jednorazovo ustanovuje 30. október v roku 2018 ako štátny sviatok.

Transferové oceňovanie:
••

OECD aktualizovala dňa 13. septembra 2018 usmernenie týkajúce sa implementácie správ
podľa jednotlivých štátov (tzv. Country by Country report – CbC správa)
So zámerom odstránenia niektorých nejasností aktualizovala OECD dňa 13. septembra 2018
usmernenie týkajúce sa implementácie CbC správ. Aktualizované usmernenie sa venuje otázkam
výkladu CbC pravidiel.

Ostatné:
••

Sociálna poisťovňa od 1. septembra 2018 nevyžaduje od poistencov viaceré doklady
Od 1. septembra 2018 nemusia už poistenci Sociálnej poisťovne predkladať viaceré doklady, čo
znamená menšiu administratívnu záťaž pri vybavovaní záležitostí poistencov.

••

Zmena oznámenia poistnej udalosti v Sociálnej poisťovni
Sociálna poisťovňa informuje, že došlo k revízii tlačiva na oznámenie poistnej udalosti.
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••

Študentov na odbornej praxi nie je potrené prihlásiť na poistenie
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že zamestnávatelia, u ktorých praxujú žiaci stredných a študenti
vysokých škôl, nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti.

••

Doktorandi poistné neplatia
Sociálna poisťovňa upozorňuje doktorandov na vysokých školách, že nemajú voči Sociálnej poisťovni
žiadne povinnosti.

••

Preplatok poistného za SZČO sa automaticky nepresúva ako úhrada na ďalší mesiac
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že poistné SZČO zaplatené navyše sa automaticky nepresúva
do ďalšieho mesiaca na úhradu poistného.

••

O odvodovej povinnosti sa dozvedia aj SZČO s odloženým daňovým priznaním
Sociálna poisťovňa informuje o spôsobe informovania SZČO o vzniku a zániku povinného poistenia.

••

SZČO vykonávajúca činnosť platí poistné aj počas poberania rodičovského príspevku
Vznik a zánik nároku na rodičovský príspevok nemá vplyv na povinné poistenie a platenie poistného
pri SZČO.

••

Zaslanie Registračného listu fyzickej osoby pri nedostupnosti e-Služieb
Zamestnávatelia môžu predbežne informovať Sociálnu poisťovňu o prihlásení a odhlásení
zamestnancov aj prostredníctvom e-mailu, faxu, sms správy alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.

••

Zvýšenie pokút za neprihlásenie zamestnanca na sociálne poistenie
Sociálna poisťovňa pripomenula najdôležitejšie zmeny v Sadzobníku pokút, ktoré sú platné
od 1. augusta 2018.

Novinky v Deloitte:
••
taxCube™ je špecializovaný program vyvinutý spoločnosťou Deloitte, ktorý umožňuje výrazné
zefektívnenie procesu prípravy riadnych aj dodatočných daňových priznaní k DPH, kontrolných výkazov
a súhrnných výkazov. taxCube™ zjednodušuje a automatizuje proces prípravy DPH výkazov, znižuje
náklady aj riziko chybovosti a skráti dobu ich prípravy z dní na hodiny.
taxCube™ vykonáva široké spektrum kontrol importovaných údajov. taxCube™ rešpektuje Vami
používané IT prostredie, účtovné postupy a metodiku (použitie menových kurzov, uplatňovanie
dobropisov, nastavenie daňových kódov a pod.). Individuálne nastavenie programu „šité na mieru“
spoločnosti vykonajú odborníci z Deloitte. Viac informácií nájdete na www.taxcube.sk.

••

Analýza dát DPH
Spoločnosť Deloitte vyvinula nástroj umožňujúci hromadne preveriť celý súbor dokladov, ktoré vstupujú
do DPH priznania, súhrnného výkazu a kontrolného výkazu. Vstupom je dátový súbor
z účtovného systému, ktorý obsahuje detailné informácie o jednotlivých účtovných dokladoch.
Tím špecialistov spoločnosti Deloitte pripravil viac ako 70 testov, ktoré po nahraní dátového súboru
prekontrolujú správnosť uplatnenia DPH pravidiel a identifikujú konkrétne účtovné doklady, ktoré môžu
byť nesprávne.
Bližšie informácie Vám poskytne Ján Skorka na adrese jskorka@deloittece.com.
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••

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 Jána Skorku na adrese jskorka@deloittece.com.

••

Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku – http://kalendar.deloitte.sk/
Zmeny v IFRS 2018 – Seminár – Bratislava
13. november 2018
Deloitte, Digital Park II, Einsteinova 23, 821 09 Bratislava
Registrácia | Viac informácií
Zmeny v IFRS 2018 – Seminár – Košice
14. november 2018
Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice
Registrácia | Viac informácií
Zmeny v IFRS 2018 – Seminár – Bratislava
21. november 2018
Deloitte, Digital Park II, Einsteinova 23, 821 09 Bratislava
Registrácia | Viac informácií
Daňové pracovné raňajky – Bratislava
29. november 2018
Deloitte, Digital Park II, Einsteinova 23, 821 09 Bratislava
Registrácia | Viac informácií
Daňové pracovné raňajky – Žilina
5. december 2018
Villa Nečas, Pri celulózke 3494, 011 61 Žilina
Registrácia | Viac informácií

••

Plánované webcasty spoločnosti Deloitte na Slovensku – http://kalendar.deloitte.sk/
RPA – robotická automatizácia procesov
8. november 2018
Registrácia | Bližšie informácie
Globálne HR trendy
21. november 2018
Registrácia | Bližšie informácie
Automatizácia starostlivosti o zákazníka
12. december 2018
Registrácia | Bližšie informácie
Zamestnanec = digitálny ambasádor
23. január 2019
Registrácia | Bližšie informácie
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••

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

Metodický pokyn k uplatňovaniu
daňového bonusu podľa § 33 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov

ako aj príjmy plynúce daňovníkovi zo zdrojov v zahraničí.
V prípade uplatnenia DB môže vzniknúť záporná daňová
povinnosť, t. j. ak je daň nižšia ako nárok na daňový
bonus, daňovník má právo požiadať správcu dane
o vyplatenie tohto rozdielu.

Rozšírením pojmu „vyživované dieťa“ o plnoleté
nezaopatrené dieťa, ktoré bolo do dosiahnutia plnoletosti
zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť
rodičov, sa s účinnosťou od 1. januára 2018 rozšíril okruh
daňovníkov, ktorí majú nárok na daňový bonus („DB“)
podľa § 33 ZDP.

Na účely uplatnenia daňového bonusu sa pod pojmom
vyživované dieťa rozumie nezaopatrené dieťa, a to
vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe
rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého
z manželov. Za vyživované dieťa sa považuje aj plnoleté
nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo
zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť
rodičov.

Nárok na uplatnenie DB má daňovník, ktorý mal
v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa:
•

§ 5 ZDP – zo závislej činnosti, aspoň vo výške
6-násobku minimálnej mzdy, alebo

•

§ 6 ods. 1 a 2 ZDP – z podnikania a z inej
samostatnej zárobkovej činnosti, aspoň vo výške
6-násobku minimálnej mzdy (pre rok 2018 je to
2 880 EUR) a vykázal základ dane (čiastkový ZD podľa
§ 6 ods. 1 a 2).

Takýto daňovník si môže uplatniť DB na každé vyživované
dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Prechodný
pobyt dieťaťa nemá vplyv na uplatnenie DB. Daň sa
znižuje o sumu DB. Do výšky zdaniteľných príjmov sa
započítavajú tak príjmy plynúce zo zdrojov na území SR,
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Za nezaopatrené dieťa sa považuje:
1.

dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,

2.

dieťa po skončení školskej dochádzky, najdlhšie
do dovŕšenia 25. roku veku, ak sa
• sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo
• pre chorobu alebo úraz sa nemôže sústavne
pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať
zárobkovú činnosť,

Priame dane
3.

dieťa, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať
do školy,

4.

dieťa, ktoré sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov
so zdravotným znevýhodnením,

5.

dieťa do dosiahnutia plnoletosti (spravidla
do 18. roku veku), ktoré pre dlhodobo nepriaznivý
zdravotný stav je neschopné
• sústavne sa pripravovať na povolanie, alebo
• vykonávať zárobkovú činnosť.

Za nezaopatrené dieťa sa nepovažuje dieťa, ktorému
vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní
invalidného dôchodku, alebo ktoré získalo vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa. Tiež za nezaopatrené dieťa
nemožno považovať napríklad vnuka alebo dieťa družky
(ak nejde súčasne o vlastné dieťa daňovníka).

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa
zákona o prídavku na dieťa je:
•

štúdium na strednej škole dennou formou,

•

štúdiom na vysokej škole dennou formou,

•

obdobie, v ktorom dieťa opakuje ročníky štúdia,

•

iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom
a úrovňou podľa Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR postavené na úroveň štúdia
na školách v SR (napr. ak dieťa začne študovať na
vysokej škole v Japonsku a Ministerstvo školstva
rozhodnutím potvrdí, že škola, ktorú študent
navštevuje, je postavená na úroveň štúdia v
SR, potom je takýto študent považovaný za
nezaopatrené dieťa a rodič má nárok na DB).

Sústavná príprava nie je:
•

•
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príprava profesionálneho vojaka, policajta, colníka
a príslušníka Hasičského a záchranného zboru
v prípravnej štátnej službe na výkon dočasnej
štátnej služby podľa osobitného predpisu,
obdobie, v ktorom sa štúdium prerušilo.

Uplatnenie daňového bonusu:
Daňový bonus možno uplatniť v priebehu zdaňovacieho
obdobia u zamestnávateľa alebo
po skončení zdaňovacieho obdobia v ročnom zúčtovaní
preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, alebo
prostredníctvom daňového priznania. DB možno uplatniť
už v mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo, alebo v ktorom
sa začína jeho sústavná príprava na budúce povolanie,
resp. v mesiaci, v ktorom bolo prevzaté do náhradnej
starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
Ak dieťa vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, môže
si daňový bonus uplatniť len jeden z nich. Pri striedavej
starostlivosti si daňový bonus môže uplatniť len jeden
z nich. V prípade, že sa nedohodnú, DB sa vyplatí v poradí
matka, otec.
DB si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou
povinnosťou, ak úhrn jeho príjmov plynúcich zo zdrojov
na území SR tvorí najmenej 90 % všetkých príjmov tohto
daňovníka.

Suma daňového bonusu na vyživované dieťa sa
stanovuje v závislosti od výšky životného minima.
•

V rokoch 2014 až 2017 je mesačná suma daňového
bonusu stanovená vo výške 21,41 EUR, ročná suma
je 256,92 EUR na jedno vyživované dieťa;

•

V roku 2018 je mesačná suma daňového bonusu
stanovená vo výške 21,56 EUR, ročná suma je
258,72 EUR na jedno vyživované dieťa.

Metodický pokyn k deleniu príjmov
a výdavkov FO podľa zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov
Finančné riaditeľstvo SR vydalo metodický pokyn
k deleniu príjmov a výdavkov fyzických osôb podľa
znenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov (ZDP).
Daňovník môže uplatniť len taký spôsob delenia príjmov
a výdavkov, ktorý je prípustný pre príslušný druh príjmov.
V tejto súvislosti sa metodický pokyn zaoberá niektorými
vybranými problémami.

Priame dane
Základné princípy delenia príjmov a výdavkov:
A. Základné princípy delenia príjmov a výdavkov
účastníka združenia, ktoré nie je právnickou
osobou
Príjmy a daňové výdavky dosiahnuté účastníkmi
združenia, ktoré nie je PO, pri spoločnom podnikaní
alebo zo spoločnej samostatnej zárobkovej činnosti
(SZČ), na základe písomnej zmluvy o združení sa podľa
§10 ods. 2 ZDP zahŕňajú do základu dane jednotlivých
daňovníkov rovným dielom, ak zmluva neustanovuje
inak. To platí aj pre zmluvu o združení medzi FO a PO.

B. Základné princípy delenia príjmov a výdavkov
spoluvlastníka
Spoluvlastníkovi prislúchajú práva a povinnosti
k spoločnej veci podľa pomeru jeho podielu
k podielom ostatných spoluvlastníkov. Ak chýba
určenie spoluvlastníckych podielov, má sa
za to, že podiely všetkých spoluvlastníkov sú rovnaké.
Príjmy dosiahnuté spoločne dvoma alebo viacerými
daňovníkmi z dôvodu spoluvlastníctva k veci alebo
zo spoločných práv a spoločné výdavky vynaložené
na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie sa podľa
§ 10 ods. 1 ZDP zahŕňajú do základu dane jednotlivých
daňovníkov podľa ich spoluvlastníckych podielov,
ak nie je právnym predpisom ustanovený alebo
účastníkmi dohodnutý iný podiel.

C. Základné princípy delenia príjmov a výdavkov
manželov plynúce z bezpodielového
spoluvlastníctva manželov
Príjmy z prenájmu (§ 6 ods.3 ZDP) a ostatné príjmy
(§ 8), ktoré plynú manželom z ich bezpodielového
spoluvlastníctva, sa zahrňujú do ZD v rovnakom
pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak (platí
aj pri výdavkoch vynaložených na dosiahnutie týchto
príjmov).
Príjmy z prevodu majetku alebo práva (§ 8 ods.1),
ktoré boli zahrnuté v obchodnom majetku niektorého
z manželov, sa zdaňujú u toho z manželov, ktorý mal
takýto majetok alebo právo zahrnuté
v obchodnom majetku ako posledný.
Príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ods. 1 až 3),
ktoré plynú manželom, sa zahŕňajú do osobitného
ZD v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa
nedohodnú inak.
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1. Delenie príjmov z podnikania, inej SZČ,
prenájmu a použitia diela a umeleckého výkonu
(§ 6)
1.1 Príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní
alebo inej SZČ (§ 6 ods.1 a2)
Jednou z foriem spoločného podnikania je vytvorenie
združenia. Príjmy a daňové výdavky sa podľa §10 ods.
2 zahŕňajú do ZD jednotlivých daňovníkov rovným
dielom, ak zmluva neustanovuje inak. To platí aj
pre zmluvu o združení medzi FO a PO. Združenie
nie je samostatnou účtovnou jednotkou, a preto sa
nerozdeľuje zisk alebo strata, ale rozdeľujú sa príjmy
a výdavky.
Zmluvu o združení môžu uzavrieť aj manželia,
ktorí spoločne podnikajú. Ak manželia podnikajú
individuálne, postupujú pri uplatňovaní výdavkov aj
podľa § 6 ods. 1 až 4 ZDP. Hnuteľné veci
a nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov, ktoré sa využívajú na dosiahnutie,
zabezpečenie a udržanie príjmov podľa § 6 ods.
1 až 4 ZDP, budú zahrnuté do obchodného majetku
jedným z manželov.
1.2 Príjmy spoločníka v. o. s a komplementára k. s.
Príjmami podľa § 6 ods. 1 písm. d) ZDP sú príjmy
spoločníkov v. o. s. a komplementárov k. s. podľa
§ 6 ods. 7 a 8 ZDP. Základom dane podľa § 6 ods.
7 FO, ktorá je spoločníkom v. o. s. je časť ZD
zisteného podľa § 17-29. Táto časť ZD sa určí
v rovnakom pomere, v akom sa rozdeľuje zisk
podľa spoločenskej zmluvy, inak rovným dielom. Ak
vykáže v. o. s. stratu, rozdeľuje sa rovnako ako ZD.
Do ZD sa zahrnie aj podiel spoločníka v. o. s.
na likvidačnom zostatku pri likvidácii a vyrovnávací
podiel pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti.
Rovnako sa postupuje pri komplementároch k. s.
Príjmy spoločníkov v. o. s. a komplementárov k. s. sa
môžu znížiť iba o poistné a príspevky, ktoré sú povinní
platiť a o výdavky podľa §19 ods.2, písm e) a p).
V dôsledku špecifického spôsobu zisťovania základu
dane (čiastkového základu dane) z uvedených
príjmov, pri ktorom sa určí základ dane právnickej
osoby (v. o. s. alebo k. s.), ktorý sa následne rozdelí
podľa zodpovedajúcich podielov na spoločníkov
v. o. s. alebo komplementárov k. s., nie je možné
pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 písm. d) ZDP uplatniť
výdavky percentom z príjmov.

Priame dane
1.3 Príjmy z prenájmu nehnuteľností
Podľa § 6 ods. 3 ZDP sú príjmami aj príjmy
z prenájmu nehnuteľnosti a z prenájmu hnuteľných
vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo
nehnuteľnosti.
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov –
Bez ohľadu na to, kto je uvedený ako účastník
zmluvného vzťahu, si takéto príjmy a vynaložené
výdavky zahrnú manželia do ZD v rovnakom pomere,
ak sa nedohodnú inak.
Výlučné vlastníctvo nehnuteľnosti – V tomto
prípade daňovník nemá právo rozdeliť príjmy
na iné osoby. To platí aj v prípade manželov, ak
nehnuteľnosť manžel nadobudol dedením alebo
darovaním.
Podielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti –
Príjmy a výdavky si v tomto prípade daňovníci zahrnú
do ZD podľa ich spoluvlastníckych podielov, ak nie je
právnym predpisom dohodnutý iný podiel.
1.4 Príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu
Ide o príjmy za používanie už vytvoreného diela
a umeleckého výkonu, napr. na základe licenčnej
zmluvy, ktoré sú vyplácané organizáciami kolektívnej
správy práv podľa zmlúv uzatvorených s používateľmi
predmetov ochrany za nositeľov práv, ktorých zastupujú
na základe zmluvy, len v prípade, ak daňovník uzatvoril
dohodu s platiteľom dane, že z týchto príjmov nebude
platiteľ zrážať daň vyberanú zrážkou.
Ak boli takéto príjmy dosiahnuté spoločne dvoma
alebo viacerými daňovníkmi z dôvodu spoluvlastníctva
k veci alebo zo spoločných práv
a spoločné výdavky vynaložené na ich dosiahnutie,
zahrnú sa do ZD jednotlivých daňovníkov podľa ich
spoluvlastníckych podielov, ak nie je dohodnutý
iný podiel.
2. Delenie príjmov z kapitálového majetku (§ 7)
Príjmy z kapitálového majetku, ktoré plynú manželom
z bezpodielového vlastníctva, si zahŕňajú do ZD
manželia v rovnakom pomere, ak sa nedohodnú inak.
Príjmy z vyplatenia podielových listov sa
z titulu spoluvlastníctva k veci delia podľa ich
spoluvlastníckych podielov, ak sa nedohodnú inak.
3. Delenie ostatných príjmov (§ 8)
Ostatné prímy, ktoré daňovník dosiahol spoločne
s ďalším daňovníkom z titulu spoluvlastníctva, sa
delia podľa ich spoluvlastníckych podielov, ak sa
nedohodnú inak.
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Od 1. januára 2018 sa príjmy podľa § 8 ods. 1 ZDP
plynúce manželom z prevodu majetku alebo práva
v bezpodielovom vlastníctve, ktoré boli zahrnuté
v obchodnom majetku niektorého z manželov,
zdaňujú u toho z manželov, ktorý mal takýto majetok
alebo právo zahrnuté v obchodnom majetku ako
posledný. Toto platí aj pri príjmoch z predaja majetku
nadobudnutého do 31. decembra 2017.

Informácia k vydávaniu potvrdenia
o daňovej rezidencii pre daňovníkov
s neobmedzenou daňovou
povinnosťou na území Slovenskej
republiky
Finančná správa Slovenskej republiky vystavuje
„Potvrdenie o daňovej rezidencii“ daňovníkom
s neobmedzenou daňovou povinnosťou v prípade,
že dochádza k uplatneniu príslušnej medzinárodnej
zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Miesto daňovej
rezidencie daňovníka sa posudzuje podľa ustanovení
zákona o dani z príjmov a tiež podľa ustanovení príslušnej
medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
FS SR môže vydať potvrdenie o daňovej rezidencii aj
vo vzťahu k štátom, s ktorými Slovenská republika nemá
uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého
zdanenia. V tomto prípade sa miesto daňovej rezidencie
daňovníka posudzuje výlučne podľa ustanovení zákona
o dani z príjmov.
Správca dane pred vystavením potvrdenia o daňovej
rezidencii, resp. potvrdením daňovej rezidencie
na zahraničnom tlačive, dôkladne preskúma a preverí
skutočnosti uvedené v zákone o dani z príjmov
a v príslušnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia.
V súvislosti so zrýchlením a zjednodušením
administratívneho procesu pri určovaní rozsahu
daňových povinností fyzickej osoby na území Slovenskej
republiky správca dane predloží tejto osobe „Formulár
na vymedzenie rozsahu daňových povinností FO
na území SR“ a zároveň ju požiada o preukázanie
informácií, ktoré táto osoba uviedla vo formulári.
Formulár je potrebné vyplniť úplne a správne, keďže
predmetné informácie sú pre správcu dane smerodajné
z pohľadu posudzovania daňovej rezidencie.
Fyzická osoba ako daňovník môže ako prílohu žiadosti
predložiť vyplnený a podpísaný „Formulár na vymedzenie
rozsahu daňových povinností FO na území SR“. V prípade,
že súčasťou žiadosti nie je vyplnený formulár, správca
dane vyzve daňovníka na jeho vyplnenie a preukázanie
uvedených skutočností.

Priame dane
FS SR používa na potvrdenie daňovej rezidencie dva
vzory dokumentov, a to „Potvrdenie o daňovej rezidencii
pre zmluvné štáty“ a „Potvrdenie o daňovej rezidencii
pre nezmluvné štáty“. Obidva vzory sú vystavené v troch
jazykoch (slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk)
a správca dane ich vypĺňa v slovenskom jazyku.
Ak správca dane v rámci procesu posudzovania rozsahu
daňových povinností zistí, že daňovník nespĺňa kritériá
pre určenie miesta daňovej rezidencie na území
Slovenskej republiky podľa ustanovení zákona o dani
z príjmov a príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení
dvojitého zdanenia, v prípade jej existencie, resp. ak
daňovník nevie preukázať deklarované skutočnosti,
správca dane písomne oznámi daňovníkovi, že mu
potvrdenie o daňovej rezidencii nevystaví, resp. nepotvrdí
daňovú rezidenciu na zahraničnom tlačive. Správca
dane nie je oprávnený potvrdzovať skutočnosť, že
príslušný daňovník nie je daňovým rezidentom Slovenskej
republiky.

Informácia o novele zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov
Informácia sa zmieňuje o legislatívnych úpravách
nasledovných ustanovení ZDP:
•

§ 19 ods. 2 písm. c) štvrtý bod
V ustanovení dochádza k doplneniu nákladov
(výdavkov) vynaložených zamestnávateľom
na praktické vzdelávanie žiakov, ktoré si môže tento
zamestnávateľ zahrnúť do daňových výdavkov,
o náklady (výdavky) na odmenu za produktívnu prácu
najviac do výšky 100 % z hodinovej minimálnej mzdy
a o náklady (výdavky) na podnikové štipendium
a na prevádzku strednej odbornej školy nad rámec
poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov.

•

§ 19 ods. 2 písm. n)
Ustanovenie sa člení a dopĺňa o nový bod,
podľa ktorého je možné do daňových výdavkov
daňovníka zahrnúť aj odpisy majetku, ktorý slúži
na poskytovanie praktického vyučovania žiakov
na základe zmluvy o poskytovaní praktického
vyučovania a zmluvy o duálnom vzdelávaní, alebo
slúži na činnosť strednej odbornej školy s označením
podniková škola. Zámerom doplneného ustanovenia
je zlepšenie kvality odborného vzdelávania tým, že
sa daňovníkovi umožní odpisovať majetok využívaný
pri poskytovaní praktického vyučovania žiakov alebo
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na činnosť strednej odbornej školy s označením
podniková škola, aj keď tento majetok nie je
využívaný priamo daňovníkom.
Nové ustanovenia nadobudli účinnosť 1. septembra
2018.
Úplné znenie informácie je možné nájsť
na uvedenom odkaze:
https://www.financnasprava.
sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/
Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/
Priame_dane_uct/2018/2018.09.11_Novela_DP.pdf

Slovenská republika uložila
Ratifikačnú listinu
k „Mnohostrannému dohovoru
o zavedení opatrení na zamedzenie
narúšania základov dane a presunov
ziskov súvisiacich s daňovými
zmluvami“
Ministerstvo financií SR informuje, že Slovenská republika,
ako dvanásta krajina v poradí, dňa 21. septembra 2018
oficiálne uložila Ratifikačnú listinu k „Mnohostrannému
dohovoru o zavedení opatrení na zamedzenie narúšania
základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými
zmluvami“ u depozitára dohovoru – generálneho
tajomníka OECD. Mnohostranný dohovor umožňuje
efektívne a rýchlo implementovať vybrané opatrenia BEPS
(Boj proti narúšaniu základov daní a presunu ziskov)
do jednotlivých zmlúv (viac ako dve tisíc zmlúv)
o zamedzení dvojitého zdanenia bez toho, aby ich bolo
potrebné individuálne meniť. Primárnym cieľom týchto
opatrení je zabrániť tzv. stratégiám daňového plánovania,
ktoré využívajú medzery a nesúlady v daňových
pravidlách jednotlivých krajín na umelé presúvanie ziskov
do lokalít s nízkymi alebo nulovými daňami.
V nich realizujú minimálnu alebo žiadnu podnikateľskú
činnosť, čo vedie k únikom na dani z príjmov právnických
osôb. S cieľom zabrániť takýmto postupom dohovor
implementuje viaceré akcie BEPS, ako napr. opatrenia
v oblasti zneužívania zmlúv o zamedzení dvojitého
zdanenia, mechanizmov riešenia daňových sporov,
neutralizácie zneužívania hybridných schém a vyhýbania
sa situáciám existencie stálej prevádzkarne. Dohovor
bude premietnutý do bilaterálnych zmluvných záväzkov
signatárskych štátov v rozsahu, v akom sa stretnú
národné pozície a požiadavky na úpravu zvolených
bilaterálnych zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Priame dane
Slovenská republika vybrala na úpravy prostredníctvom
Mnohostranného dohovoru svojich 63 platných
a účinných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.
Slovenská republika podpísala mnohostranný dohovor
spolu s ďalšími 67 krajinami v júni 2017. K septembru
2018 podpísalo Mnohostranný dohovor 84 krajín sveta.
Mnohostranný dohovor začne platiť pre Slovenskú
republiku od 1. januára 2019.

Rozsudok Ústavného súdu ČR
vo veci krátenia dane
Ústavný súd ČR zamietol ústavnú sťažnosť žalobcu proti
uzneseniam Najvyššieho súdu, Krajského súdu v Prahe
a proti rozsudku Okresného súdu v Kolíne. Žalobca
v ústavnej sťažnosti namietal, že bol uznaný vinným pre
nepodanie daňových priznaní a nezaplatenie dane, aj keď
jeho spoločnosť mala zdaniteľné príjmy a bol
k tomu správcom dane i vyzvaný. Podľa žalobcu však nie
je uvedené jednanie trestným činom. Žalobca namietal,
že trestný čin je spáchaný len vtedy, ak je daň úmyselne
znížená alebo celkom zapretá, nie však ak nie je priznaná
a uhradená. Podľa Ústavného súdu Najvyšší súd správne
zdôvodnil, že úmyselné nepodanie daňového priznania
vylučuje zbavenie sa viny – v spojení s potrebou správcu
dane zistiť výšku (neodvedenej) platby, ktorú nie je možné
bez súčinnosti s daňovým poplatníkom určiť presne, čím
dochádza i k skresleniu výšky daňovej povinnosti, a to
práve v dôsledku úmyselného jednania páchateľa tohoto
trestného činu. Podľa dôvodovej správy k ustanoveniu
§ 240 trestného zákona ČR chráni toto ustanovenie
záujem štátu na riadnom vymeraní a odvedení daní
a poplatkov. Žalobcom predostretý výklad zužujúci túto
ochranu len na poníženie, zatajenie a zbavenie sa viny
v prípade „jednoduchého“ nezaplatenia preto nie je
možné podľa Ústavného súdu akceptovať.
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Nepriame dane

Vládny návrh zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií SR predložilo návrh zákona, ktorým
sa s účinnosťou od 1. januára 2019 mení a dopĺňa zákon
o DPH. Návrh novely zákona o DPH bol pridelený
na prerokovanie príslušným výborom Národnej rady SR.

odpočítanie dane, pričom spôsob výpočtu obratu ako
aj koeficientu pre pomerné odpočítanie dane
za rok 2018 po zmenách, ktoré nadobudnú účinnosť
1. januára 2019, je upravený v rámci prechodných
ustanovení.
•

Dodanie tovarov/služieb pri použití poukazov –
do zákona o DPH sa má doplniť definícia poukazu
a pravidlá uplatňovania DPH pri použití tohto
poukazu. V zmysle nových pravidiel sa poukazy
budú deliť na „jednoúčelové poukazy“ a „viacúčelové
poukazy“ v závislosti od toho, či v čase ich vystavenia
je známa suma splatnej dane a miesto dodania
tovarov/služieb, na ktoré sa daný poukaz vťahuje.
Nové pravidlá daňového zaobchádzania s poukazmi
na účely DPH sa budú vzťahovať na poukazy
vystavené po 31. decembri 2018.

•

Úprava pravidiel pri poskytovaní
telekomunikačných služieb, služieb
rozhlasového a televízneho vysielania
a elektronických služieb osobe inej ako
zdaniteľnej – nové pravidlá sú určené najmä
pre príležitostných poskytovateľov uvedených služieb,
ktorí, ak splnia zákonom stanovené podmienky, budú
mať možnosť rozhodnúť sa, či miestom dodania
týchto služieb bude členský štát usadenia príjemcu
služieb alebo členský štát ich usadenia.

Medzi najdôležitejšie navrhované zmeny patria:
•

•
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Zrušenie inštitútu zábezpeky na daň –
rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň vydané
do 31. decembra 2018, pri ktorých ešte nedošlo
k uplynutiu 12 mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky,
sa majú zrušiť a zábezpeku alebo jej časť, ktorá
nebola použitá na úhradu nedoplatkov na dani, má
daňový úrad vrátiť najneskôr do 28. februára 2019.
Zmena v definícii obratu na účely DPH/
koeficientu pre pomerné odpočítanie dane
– navrhuje sa nahradiť pojmy „výnosy“ a „príjmy“
pojmom „hodnota dodaných tovarov a služieb“,
čím sa do obratu zahrnie reálna hodnota dodaných
tovarov a služieb, ktorá predstavuje protihodnotu
v čase ich dodania. Uvedená zmena sa dotkne aj
ustanovenia na výpočet koeficientu pre pomerné

Nepriame dane
•

•

•

Zmeny týkajúce sa dodania a prenájmu
nehnuteľnosti – príslušné ustanovenie § 38
zákona o DPH má podľa návrhu prejsť pomerne
výraznou zmenou. Prvou výraznou zmenou sú nové
podmienky pre uplatnenie oslobodenia od dane
pri dodaní stavby, resp. jej časti, v zmysle ktorých
budú zdaneniu počas prvých 5 rokov podliehať
nielen nové stavby, ale aj staršie stavby, pri ktorých
sa povolila zmena účelu užívania stavby a tiež stavby,
ktoré prešli rekonštrukciou, pod podmienkou, že
v oboch prípadoch budú náklady na stavebné práce
predstavovať najmenej 40 % z hodnoty stavby
pred začatím stavebných prác. Ďalšou zmenou je
obmedzenie práva voľby zdanenia
pri dodaní stavby, resp. jej časti určenej na bývanie,
ktorá spĺňa podmienky na oslobodenie od dane.
Rovnako sa obmedzuje aj právo voľby pri prenájme
nehnuteľnosti určenej na bývanie, t. j. prenajímateľ
bude povinný uplatniť oslobodenie od dane
bez ohľadu na postavenie príjemcu.
Úprava odpočítanej dane pri investičnom
majetku – zaviesť by sa malo nové ustanovenie,
v zmysle ktorého vzniká platiteľovi povinnosť úpravy
odpočítanej dane pri investičnom majetku
s obstarávacou cenou nad 3 319,39 EUR v prípade,
ak došlo k zmene rozsahu jeho použitia
na podnikanie a na iný účel ako podnikanie.
Úprava tuzemského prenosu daňovej
povinnosti pri vybraných poľnohospodárskych
plodinách a tovaroch z kovov – navrhuje sa
zrušenie prenosu daňovej povinnosti na príjemcu
v situáciách, ak dodávateľ pri dodaní uvedených
tovarov vyhotovuje zjednodušenú faktúru (napr.
doklad z elektronickej registračnej pokladnice).

V rámci návrhu novely zákona o DPH tiež dochádza
k viacerým spresneniam ustanovení zákona o DPH,
medzi ktoré patria aj nasledovné:
•

•
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Registračná povinnosť pri predaji podniku
alebo časti podniku – vypúšťa sa odkaz
na Obchodný zákonník s odôvodením, že dodanie
podniku, prípadne jeho časti, je pojem zadefinovaný
Európskou úniou, a preto by sa nemal riadiť výlučne
slovenskou legislatívou.
Bezodplatné dodanie tovaru – dochádza
k spresneniu, že platiteľ je povinný odviesť DPH
z titulu bezodplatného dodania tovaru, ak pri kúpe
tohto tovaru alebo jeho súčasti uplatnil odpočítanie
DPH, pričom pri určení základu dane bude vychádzať
iba z nákladov, ktoré súvisia s tou časťou tovaru,
ktorá bola následne po kúpe zhodnotená a pri ktorej
si uplatnil odpočítanie DPH.

Súdny dvor Európskej únie v oblasti
DPH
C‑69/17 – Siemens Gamesa Renewable Energy
România SRL proti Národnej agentúre
pre daňovú správu, Rumunsko – Nárok
na odpočítanie DPH z plnení, ktoré boli
obstarané počas obdobia, v ktorom bol
daňovník označený za „nečinného“
Rumunská spoločnosť Siemens Gamesa Renewable
Energy România SRL (ďalej len „Spoločnosť“) zaoberajúca
sa montážou, inštaláciou a údržbou veterných elektrární,
bola od októbra 2010 do mája 2011 správcom dane
vyhlásená za „nečinného platiteľa DPH“ z dôvodu, že si
v tomto období nesplnila žiadnu oznamovaciu povinnosť
stanovenú rumunským zákonom o DPH, resp. nepodala
žiadne daňové priznanie a jej identifikačné číslo pre DPH
bolo deaktivované. V máji 2011 bola Spoločnosť opätovne
vyhlásená za „činnú“. Spoločnosť podala daňové priznania
k DPH, v ktorých si uplatnila odpočet DPH z plnení
prijatých počas obdobia, v ktorom bolo jej identifikačné
číslo pre DPH neaktívne, avšak na základe faktúr
vystavených po opätovnej aktivácii jej identifikačného čísla
pre DPH.
V novembri 2014 bola otvorená daňová kontrola
za obdobia máj 2009 až december 2013. Spoločnosť
dostala daňový výmer, v ktorom jej bola dorubená
DPH odpočítaná z plnení prijatých počas nečinnosti
Spoločnosti (cca 890 000 EUR) a uložená pokuta (cca 654
000 EUR). Spoločnosť podala sťažnosť proti daňovému
výmeru a prípad sa dostal na SD EÚ.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či smernica o DPH bráni takej
vnútroštátnej právnej úprave, ktorá umožňuje správcovi
dane odoprieť zdaniteľnej osobe právo na odpočítanie
DPH z plnení prijatých v období, v ktorom bolo jej
identifikačné číslo pre DPH neaktívne, avšak predmetné
faktúry vzťahujúce sa k týmto plneniam boli vystavené
a daňové priznania k DPH podané až po opätovnej
aktivácii jej identifikačného čísla pre DPH.
Podľa ustálenej judikatúry SD EÚ zásada neutrality DPH
vyžaduje, aby bolo možné odpočítať DPH zaplatenú
na vstupe, ak sú splnené hmotnoprávne požiadavky, a to
aj napriek tomu, že zdaniteľné osoby nesplnili niektoré
formálne požiadavky.
Podľa SD EÚ predstavuje registrácia zdaniteľnej osoby
pre DPH, ako aj povinnosť oznámiť začatie, zmenu alebo
skončenie svojej činnosti, iba formálne požiadavky, ktoré
však nemôžu spochybniť právo na odpočítane DPH, ak sú
splnené hmotnoprávne podmienky. Z uvedeného vyplýva,
že zdaniteľnej osobe nemožno brániť v práve
na odpočítanie DPH z dôvodu, že v čase prijatia plnenia
bolo jej identifikačné číslo pre DPH neaktívne.

Nepriame dane
Právo na odpočítanie DPH môže byť zamietnuté
v prípade, ak sa vzhľadom na objektívne skutočnosti
preukáže, že toto právo bolo uplatnené podvodne
alebo zneužívajúcim spôsobom, alebo ak nesplnením
formálnych požiadaviek nie je možné preukázať, že
hmotnoprávne požiadavky boli splnené. Podľa SD EÚ však
dátum podania DPH priznania alebo deň vyhotovenia
faktúry nemajú vplyv na tieto hmotnoprávne požiadavky.
SD EÚ ďalej poukázal na to, že smernica o DPH nebráni
členským štátom, v prípade nesplnenia si zákonných
povinností, uložiť pokutu alebo peňažnú sankciu, avšak
zamietnutie práva na odpočítanie DPH presahuje rámec
toho, čo je potrebné na dosiahnutie správneho výberu
DPH.
SD EÚ rozhodol, že smernica o DPH bráni takej
vnútroštátnej právnej úprave, ktorá umožňuje správcovi
dane odoprieť zdaniteľnej osobe právo
na odpočítanie DPH z plnení prijatých v období, v ktorom
bolo jej identifikačné číslo pre DPH neaktívne z dôvodu
nepodania daňového priznania, avšak predmetné faktúry
vzťahujúce sa k týmto plneniam boli vystavené a daňové
priznania k DPH podané až po opätovnej aktivácii jej
identifikačného čísla pre DPH, pričom hmotnoprávne
požiadavky boli splnené, a zároveň právo na odpočítanie
DPH sa neuplatňovalo podvodne, ani zneužívajúcim
spôsobom.
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Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@deloittece.com

Právne

Novela zákona o sociálnom poistení
Národnej rade SR bola v II. čítaní po prerokovaní
v parlamentných výboroch predložená novela zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorej cieľom
je zaviesť ročné zúčtovanie sociálneho poistenia.
Ročné zúčtovanie má slúžiť ako efektívny nástroj
na zamedzenie odvodovej optimalizácie subjektov,
ku ktorej v praxi dochádzalo vykazovaním vysokých
odmien v jednom mesiaci a ktorej cieľom bolo
nahradenie vyššieho príjmu zamestnanca počas celého
roka.
Novelou sa zavádza ročné zúčtovanie poistenia
v sociálnom poistení pri rešpektovaní základných
zásad a princípov ustanovených v zákone o sociálnom
poistení. Medzi tieto zásady patrí najmä zásada
spravodlivosti pre všetky subjekty, ktorých sa ročné
zúčtovanie bude týkať, teda aby sa predišlo vzniku
preplatkov alebo nedoplatkov ako výsledku ročného
zúčtovania. Zámerom je zaviesť ročné zúčtovanie čo
najskôr, aby k plateniu preddavkov poistného
na sociálne poistenie došlo za obdobie od januára 2021
a ročné zúčtovanie bolo vykonané v roku 2022.

Súčasťou pripravovanej novely je aj precizovanie
ustanovení týkajúcich sa dávky nemocenského
poistenia – materského, ktoré vyplynulo z potrieb
aplikačnej praxe. Konkrétna zmena sa týka
ustanovenia upravujúceho súbežné poberanie
materského oboma rodičmi na viacero detí súčasne,
kedy sa výslovne umožňuje poberať materské zároveň
otcovi aj matke, pokiaľ nie je dávka materského alebo
rodičovského príspevku poberaná na rovnaké dieťa.
Navrhovaná účinnosť zákona je 1. novembra 2018,
II. čítanie novely však bolo presunuté na novembrovú
schôdzu NR SR, z toho dôvodu nadobudne novela
účinnosť neskôr.

Dagmar Yoder
dyoder@deloittece.com

Róbert Minachin
rminachin@deloittece.com
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Transferové oceňovanie

OECD aktualizovala dňa
13. septembra 2018 usmernenie
týkajúce sa implementácie správ
podľa jednotlivých štátov
(tzv. Country by Country report –
CbC správa)
So zámerom odstránenia niektorých nejasností
aktualizovala OECD dňa 13. septembra 2018 usmernenie
týkajúce sa implementácie CbC správ. Aktualizované
usmernenie sa dodatočne zaoberá nižšie uvedenými
špecifickými otázkami:
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••

Prijaté dividendy vykazované v tabuľke 1 CbC
správy;

••

Počet zamestnancov, ktorí sa majú vykazovať
v prípadoch, keď nadnárodná skupina používa
pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky
proporcionálnu konsolidáciu;

••

Vyplňovanie hodnôt v tabuľke 1 CbC správy (v ich
celkovej hodnote – bez zaokrúhľovania);

••

Prístup, ktorý sa má uplatňovať v prípade splynutia,
zlúčenia a rozdelenia.

Úplné znenie aktualizovaného usmernenia je možné
nájsť na uvedenom odkaze.

Martin Sabol
msabol@deloittece.com

Ostatné

Sociálna poisťovňa od 1. septembra
2018 nevyžaduje od poistencov
viaceré doklady
S účinnosťou od 1. septembra 2018 nemusia už
poistenci pri vybavovaní svojich záležitostí predkladať
Sociálnej poisťovni nasledujúce doklady a potvrdenia:
•
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potvrdenie o nároku na rodičovský príspevok
s cieľom preukázania splnenia podmienok
nároku na materské – v prípade, ak poistenec
sám predmetné potvrdenie nepredloží, Sociálna
poisťovňa si tieto informácie zabezpečí
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej
správy priamo z úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny v rámci vlastnej činnosti,

•

údaje o úmrtí poškodeného, ktorý zomrel
v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby
z povolania – tie si Sociálna poisťovňa overí
z Registra fyzických osôb vedeného Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky,

•

fotokópiu výpisu z obchodného registra,
zo živnostenského registra, prípadne iný doklad
o zriadení zamestnávateľa v konaní o dávke
garančného poistenia, keďže ide o skutočnosť
známu Sociálnej poisťovni z úradnej činnosti,

•

list vlastníctva k nehnuteľnosti pri určovaní
zachovania centra záujmov, ktoré je súčasťou
konania o dávke v nezamestnanosti – Sociálnej
poisťovni postačí len informácia o katastrálnom
území, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza,
na základe ktorej si Sociálna poisťovňa zaobstará
prostredníctvom informačného systému katastra
nehnuteľností údaje o vlastníctve
k nehnuteľnosti.

Zmena oznámenia poistnej udalosti
v Sociálnej poisťovni
Sociálna poisťovňa informuje, že v súvislosti
so znižovaním administratívnej záťaže zamestnávateľov
došlo k revízii tlačiva na oznámenie poistnej udalosti.
Tlačivo je uvedené na stránke Sociálnej poisťovne
v časti Úrazové poistenie – Formuláre.
V súvislosti s touto zmenou už nie je potrebné uvádzať
na uvedenom tlačive údaje o dennom vymeriavacom
základe a rozhodujúcom období poškodeného
zamestnanca.

Ostatné
Študentov na odbornej praxi nie je
potrebné prihlásiť na poistenie
Sociálna poisťovňa informuje zamestnávateľov,
u ktorých praxujú žiaci stredných a študenti vysokých
škôl o tom, že nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne
oznamovacie povinnosti. Praxujúci žiaci a študenti
vysokých škôl sa neprihlasujú do registra poistencov
a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ani sa
za nich neodvádza poistné na sociálne poistenie.
V prípade prihlásenia do poisťovne nie je rozhodujúca
ani skutočnosť, či žiak alebo študent má počas výkonu
praxe nárok na odmenu. V prípade, že žiak strednej školy
vykonáva praktické vyučovanie v zmysle zákona
o odbornom vzdelávaní a príprave alebo študent vysokej
školy praktickú výučbu alebo odbornú prax podľa zákona
o vysokých školách, nemá postavenie zamestnanca.
Z toho dôvodu sa obdobie výkonu odbornej praxe
v budúcnosti žiakom a študentom na dôchodkové účely
nezaráta.

Doktorandi poistné neplatia
Doktorandi pôsobiaci na vysokých školách nemajú žiadne
povinnosti voči Sociálnej poisťovni. To znamená, že sa
nemusia do Sociálnej poisťovne prihlasovať, nemajú
oznamovaciu povinnosť, ani neplatia poistné. Zároveň to
však znamená, že nemajú ani nárok na jednotlivé dávky
zo Sociálnej poisťovne. Vysoká škola, v ktorej doktorand
absolvuje doktorandské štúdium, totiž nemá voči nemu
postavenie zamestnávateľa a ani zo štipendia, ktoré
dostane, si sám neplatí poistné na jednotlivé druhy
sociálneho poistenia.
Na základe uvedeného sa obdobie doktorandského
štúdia doktorandovi neráta ani ako doba poistenia
pre účely nároku na jednotlivé dávky, teda ani
v budúcnosti na dôchodkové dávky. V prípade záujmu
o sociálne poistenie môže doktorand využiť možnosť
prihlásiť sa na dobrovoľné poistenie a platiť si poistné
do Sociálnej poisťovne sám.
Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje na skutočnosť,
že ak doktorand začne počas štúdia vykonávať inú
zárobkovú činnosť, vzniká mu povinnosť voči Sociálnej
poisťovni tak, ako každej inej SZČO na základe
dosiahnutých príjmov podľa daňového priznania
za príslušný kalendárny rok. Ak popri doktorandskom
štúdiu pracuje aj na dohodu o vykonaní práce alebo
na dohodu o pracovnej činnosti, z tejto dohody už tiež
poistné platí.
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Preplatok poistného za SZČO sa
automaticky nepresúva ako úhrada
na ďalší mesiac
V prípade, že samostatne zárobkovo činnej osobe
vznikne z rôznych dôvodov preplatok na poistnom,
poistné zaplatené navyše sa automaticky nepresúva
do ďalšieho mesiaca na úhradu poistného. Sociálna
poisťovňa prednostne použije preplatok na úhradu dlhu
za najstaršie obdobie. Ak SZČO chce presunúť preplatok
ako poistné na nasledujúci kalendárny mesiac, musí
o to písomne požiadať príslušnú pobočku Sociálnej
poisťovne. Rovnako môže požiadať o vrátenie preplatku.
Sociálna poisťovňa má na vrátenie preplatku poistného
30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo odo dňa, keď
sama túto skutočnosť zistí.

O odvodovej povinnosti sa dozvedia
aj SZČO s odloženým daňovým
priznaním
Sociálna poisťovňa vydala informáciu k odvodovej
povinnosti samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO)
s odloženým daňovým priznaním. SZČO, ktorá má
predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, sa
vznik povinného poistenia, jeho trvanie a odvodová
povinnosť prehodnocujú k 1. októbru. Tak isto tomu
bude aj tento rok a SZČO o tieto informácie nemusia
žiadať. Sociálna poisťovňa im do 22. októbra 2018
oznámi vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací
základ a výšku poistného. SZČO, ktorá za predchádzajúci
kalendárny rok dosiahla hranicu príjmu na vznik alebo
pokračovanie povinného poistenia (dosiahla hrubý príjem
z podnikania viac ako 5 472 EUR), bude mať od októbra
nový vymeriavací základ na platenie poistného a novú
mesačnú výšku poistného. Prvýkrát ju uhradí za október
so splatnosťou do 8. novembra 2018.

SZČO vykonávajúca činnosť
platí poistné aj počas poberania
rodičovského príspevku
Sociálna poisťovňa upozorňuje SZČO, ktoré vykonávajú
činnosť a súčasne poberajú rodičovský príspevok, že sú
naďalej povinné platiť poistné v plnej výške. Skutočnosť,
že SZČO vznikol nárok na poberanie rodičovského
príspevku a ani začiatok jeho poberania nemajú vplyv
na povinnosť platenia poistného ani na poistenie

Ostatné
samotné. Poistné na sociálne poistenie SZČO platí
v závislosti od toho, či činnosť vykonáva. Povinnosť platiť
poistné v období poberania rodičovského príspevku
zaniká len v prípade, ak SZČO v tomto čase činnosť
nevykonáva a zároveň toto prerušenie oznámila Sociálnej
poisťovni, čím je povinnosť odvádzať poistné a povinné
poistenie prerušené.

Zaslanie Registračného listu fyzickej
osoby pri nedostupnosti e-Služieb
Sociálna poisťovňa informuje o alternatívnych spôsoboch
predbežného prihlásenia a odhlásenia zamestnancov,
ktoré je možné využiť v prípade, ak elektronický portál
e-Služby nie je momentálne dostupný. Zamestnávateľ
tak môže urobiť prostredníctvom e-mailu, faxu, sms
správy alebo mobilnej aplikácie, ktorú Sociálna poisťovňa
prednostne odporúča. Zároveň upozorňuje, že
po predbežnom prihlásení alebo odhlásení je potrebné
do troch dní potvrdiť uvedené údaje prostredníctvom
Registračného listu fyzickej osoby.

Zvýšenie pokút za neprihlásenie
zamestnanca na sociálne poistenie
Sociálna poisťovňa informovala o zmenách v Sadzobníku
pokút v súvislosti s prihlasovaním zamestnancov, ktoré
sú platné od 1. augusta 2018. Najvyššia pokuta
za oneskorené prihlásenie zamestnanca sa zvýšila
na 16,60 EUR za každý deň omeškania, pričom do konca
júla bola jej výška najviac 3,32 EUR s najnižšou sadzbou
0,30 EUR.
V prípade, že zamestnanec nebol zamestnávateľom
prihlásený vôbec, sa od augusta zmenila maximálna
výška pokuty 6,60 EUR a v súčasnosti je ohraničená
sadzbou 33,20 EUR za každý deň omeškania
s minimálnou sadzbou 0,60 EUR. Výška pokuty sa
vo všeobecnosti odvíja od závažnosti porušenia
povinností ustanovených zákonom a rozhoduje o nej
príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.
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Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com

Novinky v Deloitte

Analýza dát DPH
taxCube™ je špecializovaný program vyvinutý
spoločnosťou Deloitte, ktorý umožňuje výrazné
zefektívnenie procesu prípravy riadnych aj dodatočných
daňových priznaní k DPH, kontrolných výkazov
a súhrnných výkazov. taxCube™ zjednodušuje
a automatizuje proces prípravy DPH výkazov, znižuje
náklady aj riziko chybovosti a skráti dobu ich prípravy
z dní na hodiny.
taxCube™ vykonáva široké spektrum kontrol
importovaných údajov. taxCube™ rešpektuje Vami
používané IT prostredie, účtovné postupy a metodiku
(použitie menových kurzov, uplatňovanie dobropisov,
nastavenie daňových kódov a pod.). Individuálne
nastavenie programu „šité na mieru“ spoločnosti
vykonajú odborníci z Deloitte.
Prostredie na prípravu výkazov DPH v taxCube™ je
užívateľsky prístupné, prehľadné a jednoduché.
Viac informácií nájdete na www.taxcube.sk.
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Spoločnosť Deloitte vyvinula nástroj umožňujúci
hromadne preveriť celý súbor dokladov, ktoré
vstupujú do DPH priznania, súhrnného výkazu
a kontrolného výkazu. Vstupom je dátový súbor
z účtovného systému, ktorý obsahuje detailné
informácie o jednotlivých účtovných dokladoch.
Tím špecialistov spoločnosti Deloitte pripravil viac ako 70
testov, ktoré po nahraní dátového súboru prekontrolujú
správnosť uplatnenia DPH pravidiel a identifikujú
konkrétne účtovné doklady, ktoré môžu byť nesprávne.
Bližšie informácie Vám poskytne Ján Skorka na adrese
jskorka@deloittece.com.

Ján Skorka
jskorka@deloittece.com

Novinky v Deloitte
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 Jána Skorku na jskorka@deloittece.com.

Ján Skorka
jskorka@deloittece.com

Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku –
http://kalendar.deloitte.sk/
Zmeny v IFRS 2018 – Seminár – Bratislava
13. november 2018
Deloitte, Digital Park II, Einsteinova 23, 821 09 Bratislava
Registrácia | Viac informácií
Zmeny v IFRS 2018 – Seminár – Košice
14. november 2018
Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice
Registrácia | Viac informácií
Zmeny v IFRS 2018 – Seminár – Bratislava
21. november 2018
Deloitte, Digital Park II, Einsteinova 23, 821 09 Bratislava
Registrácia | Viac informácií
Daňové pracovné raňajky – Bratislava
29. november 2018
Deloitte, Digital Park II, Einsteinova 23, 821 09 Bratislava
Registrácia | Viac informácií
Daňové pracovné raňajky – Žilina
5. december 2018
Villa Nečas, Pri celulózke 3494, 011 61 Žilina
Registrácia | Viac informácií
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Novinky v Deloitte
Plánované webcasty spoločnosti Deloitte na Slovensku
http://kalendar.deloitte.sk/
RPA – robotická automatizácia procesov
8. november 2018
Registrácia | Bližšie informácie
Globálne HR trendy
21. november 2018
Registrácia | Bližšie informácie
Automatizácia starostlivosti o zákazníka
12. december 2018
Registrácia | Bližšie informácie
Zamestnanec = digitálny ambasádor
23. január 2019
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
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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

Ján Bobocký
jbobocky@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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