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Priame dane:
••

Informácia k účtovaniu a zisťovaniu základu dane v reštrukturalizácii na strane veriteľa a dlžníka
V nadväznosti na zmenu zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“) sa
v § 29 opatrenia MF SR č. MF/23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy“), upravuje postup účtovania v reštrukturalizácii
na strane dlžníka a veriteľa. Druhá časť informácie sa venuje zisťovaniu základu dane u veriteľa a dlžníka.

••

Informácia k postúpeniu zmluvy o finančnom prenájme
Ministerstvo financií SR sa vyjadrilo k daňovým aspektom postúpenia zmlúv o finančnom prenájme. Ak
pri prevzatí záväzku dochádza len k zmene dlžníka postúpením, je možné na daňové účely akceptovať
dodržanie zákonom stanovenej minimálnej doby trvania nájomnej zmluvy na zmluvu ako celok.
Nový nájomca po zaradení takto obstaraného hmotného majetku do užívania majetok odpisuje ako
novoobstaraný hmotný majetok počas doby odpisovania stanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu,
do ktorej je daný hmotný majetok zaradený.

••

Informácia k poskytovaniu podielu zaplatenej dane v roku 2016 z daňovej povinnosti za rok
2015 podľa § 50 zákona o dani z príjmov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k poskytovaniu podielu zaplatenej dane
v roku 2016 z daňovej povinnosti za rok 2015 podľa § 50 zákona o dani z príjmov.

••

Informácia k uplatňovaniu daňového bonusu v súlade s ustanovením § 33 zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k uplatňovaniu daňového bonusu v súlade
s ustanovením § 33 zákona o dani z príjmov v špecifických prípadoch.
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Nepriame dane:
••

Metodické usmernenie MF SR k vzniku daňovej povinnosti a vzniku práva na odpočítanie
DPH pri uplatňovaní osobitnej úpravy uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie
tovaru a služby v prípade započítania pohľadávok
Finančný spravodajca zverejnený na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky obsahuje
metodické usmernenie k vzniku daňovej povinnosti a vzniku práva na odpočítanie DPH pri využívaní
osobitnej úpravy uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru a služby v prípade
započítania pohľadávok.
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••

Informácia k osobitnej úprave uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru
alebo služby
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránke nový zoznam platiteľov DPH,
ktorí využívajú osobitnú úpravu uplatňovania DPH podľa § 68d zákona o DPH.

••

Informácia o používaných sadzbách DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu k 1. 1. 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránke informáciu o sadzbách DPH
jednotlivých členských štátov EÚ.
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Právne:
••

Novela zákona o odpadoch
Novelou sa navrhuje posunúť účinnosť niektorých povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch.

••

Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Deloitte Legal Dbriefs – živých webových prenosov (podcastov)
na aktuálne právne témy.
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Účtovníctvo:
••

Účtovanie splatnej dane a daňovej licencie k 31. 12. 2015
Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo informáciu k účtovaniu splatnej dane a daňovej licencie k 31. 12. 2015.

••

Požiadavky na zostavenie poznámok ako súčasť účtovnej závierky
Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo informáciu k zostavovaniu poznámok, ktoré sú súčasťou účtovnej
závierky účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva pre podnikateľov.

••

Postup účtovania v reštrukturalizácii na strane veriteľa a dlžníka
V nadväznosti na zmenu zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vydalo Ministerstvo
financií SR opatrenie, ktorým sa upravujú postupy účtovania v reštrukturalizácii na strane dlžníka a
veriteľa.

••

Dodatky k IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi
Rada pre Medzinárodné účtovné štandardy (IASB) vydala dňa 12. apríla 2016 dodatky k IFRS 15
Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi, ktoré vysvetľujú niektoré požiadavky a poskytujú spoločnostiam,
ktoré implementujú nový štandard, dodatočnú úľavu pri prechode.

••

Séria IASB webcastov k implementácii IFRS 16 Lízingy
IASB v súčasnosti vykonáva množstvo aktivít na podporu implementácie nového štandardu IFRS 16
Lízingy, ktorý je účinný od 1. januára 2019. Jednou z týchto aktivít je aj séria webcastov.
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Iné:
••

Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
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Priame dane

Informácia k zisťovaniu základu
dane u veriteľa a dlžníka
V marci 2016 vydalo Finančné riaditeľstvo SR Informáciu
k účtovaniu a zisťovaniu základu dane v reštrukturalizácii
na strane veriteľa a dlžníka. Táto informácia pozostáva
z dvoch častí, v úvodnej sa venuje postupu účtovania
v reštrukturalizácii na strane dlžníka a veriteľa a
v druhej časti sa venuje zisťovaniu základu dane, ktorý
si rozoberieme detailnejšie, a to z pohľadu dlžníka a
následne z pohľadu veriteľa.
Základ dane u dlžníka
Podľa § 17 ods. 32 písm. c) zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZDP“), ak dôjde k potvrdeniu reštrukturalizačného
plánu súdom podľa § 153, 155 a 155a zákona o konkurze
a reštrukturalizácii, daňovník základ dane zníži o sumu
záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), o ktorú
v minulosti zvyšoval základ dane podľa § 17 ods. 27 ZDP
v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k potvrdeniu
reštrukturalizačného plánu súdom. Postup podľa
§ 17 ods. 27 ZDP neuplatní daňovník, ktorému bol
potvrdený reštrukturalizačný plán, na záväzky obsiahnuté
v tomto pláne. Pri ostatných záväzkoch, ktoré nie sú
zahrnuté v reštrukturalizačnom pláne, daňovník postupuje
podľa § 17 ods. 27 ZDP.
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Podľa § 13 ods. 1 písm. d) ZDP, ak z reštrukturalizačného
plánu potvrdeného súdom podľa § 155a zákona
o konkurze a reštrukturalizácii vyplýva, že veriteľovi bude
uhradená pohľadávka menej ako 50 %, pohľadávka
do tejto výšky nezaniká a vo zvyšnej časti sa má za to, že
je iným majetkovým právom. Časť záväzku, ktorá u veriteľa
predstavuje iné majetkové právo, sa v účtovníctve dlžníka
odpíše do výnosov a odpis toho záväzku je oslobodený
od dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde
k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom.
Podľa prechodného ustanovenia § 52zg ods. 1 ZDP je
možné uvedené použiť po prvýkrát pri podaní daňového
priznania po 31. 12. 2015.
Základ dane u veriteľa
Podľa § 20 ods. 10 ZDP opravné položky k pohľadávkam
voči dlžníkom v reštrukturalizačnom konaní sú daňovým
výdavkom najviac do výšky menovitej hodnoty pohľadávok
alebo uhradenej obstarávacej ceny pohľadávok
prihlásených v lehote určenej podľa osobitného predpisu
vrátane príslušenstva, ak bolo zahrnuté do základu dane
počínajúc zdaňovacím obdobím, v ktorom boli pohľadávky
v určenej lehote prihlásené.
Podľa § 20 ods. 11 ZDP sa opravné položky
k pohľadávkam voči dlžníkom v reštrukturalizačnom
konaní zahrnú do základu dane v zdaňovacom období,

Priame dane
v ktorom bola pohľadávka uspokojená. Ak by veriteľ
zrušil opravnú položku vo výške pohľadávky schválenej v
reštrukturalizačnom pláne v zdaňovacom období, v ktorom
dochádza k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom,
zrušenie opravnej položky sa zahrnie do základu dane
v súlade s účtovníctvom v nadväznosti na § 20 ods. 3 ZDP.
Po splnení reštrukturalizačného plánu a zrušení opravnej
položky na uhradenú časť pohľadávky sa neuhradená časť
pohľadávky odpíše bez vplyvu na výsledok hospodárenia.
Podľa § 17 ods. 28 písm. b) ZDP sa základ dane
v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k odpisu
pohľadávky, zvýši o sumu opravnej položky, ktorá bola
uznaná za daňový výdavok podľa § 20 a súčasne zníži
o výdavok (náklad) podľa § 19 ods. 2 písm. h) a r) ZDP.
To znamená, že z pohľadu ZDP by mal daňovník zvýšiť
základ dane o sumu opravnej položky uznanej za daňový
výdavok a zároveň znížiť o daňový výdavok podľa § 19
ods. 2 písm. h) ZDP vo výške odpisu neuhradenej časti
menovitej hodnoty pohľadávky, resp. do výšky postupníkom
uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej
postúpením, ako výsledok reštrukturalizačného konania.
Keďže z pohľadu ZDP bude mať úprava neutrálny vplyv
na základ dane, nie je potrebné ju vykonať.
Uspokojenie pôvodnej pohľadávky z vytvoreného zisku
alebo iných vlastných zdrojov v nadväznosti na § 155a a
159b zákona o konkurze a reštrukturalizácii zaúčtované
na účte 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
je súčasťou výsledku hospodárenia a rovnako je aj
zdaniteľným príjmom zahrňovaným do základu dane
v súlade s účtovníctvom.
Postúpenie pohľadávky Slovenskej
reštrukturalizačnej, s. r.o. alebo inej právnickej
osobe so 100 %-nou majetkovou účasťou štátu
Podľa nariadenia vlády SR umožňuje štát odkúpiť
od nezabezpečených veriteľov pohľadávky voči dlžníkovi
v reštrukturalizácii, ku ktorým boli vytvorené opravné
položky do výšky 100 % za cenu 50 % pohľadávok do
konca roka 2015. Odpis pohľadávky z dôvodu uplatnenia
možností odpredaja pohľadávky v reštrukturalizácií je
možné považovať za daňový odpis pohľadávky.

Informácia k postúpeniu zmluvy
o finančnom prenájm
Ministerstvo financií SR vydalo informáciu (odpoveď
na dopyt SKDP) ohľadne postúpenia finančného prenájmu
v súvislosti so zákonom č. 333/2014 Z. z. a so zmenami
spôsobu odpisovania hmotného majetku nadobudnutého
na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom
na kúpu prenajatej veci.
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ZDP v znení platnom do 31. 12. 2014 upravoval
postúpenie zmluvy o finančnom prenájme tak, že doba
nájmu platila pre nájomnú zmluvu ako celok,
t. j. nový nájomca odpisoval predmet finančného nájmu
nadobudnutý postúpením zmluvy o finančnom prenájme
rovnomerne počas zostávajúcej doby prenájmu.
V prípade, že nový nájomca vyplatil pôvodnému nájomcovi
odstupné nad rámec celkovej sumy dohodnutých platieb,
toto odstupné sa odpisovalo u nového nájomcu ako súčasť
vstupnej ceny.
S účinnosťou od 1. 1. 2015 ZDP v oblasti odpisovania
hmotného majetku nadobudnutého prostredníctvom
finančného prenájmu neobsahuje špecifické ustanovenia
pre postúpenie takejto zmluvy. Zámerom novely ZDP
bolo pri postúpení nájomnej zmluvy od 1. januára 2015
postupovať ako pri kúpe a predaji HM.
Pre splnenie podmienky minimálnej doby nájmu pri
postúpení nájomnej zmluvy je potrebné vychádzať
z § 535 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa
pri prevzatí záväzku obsah záväzku v nájomnej zmluve
nemení. Ak pri prevzatí záväzku dochádza teda len k zmene
dlžníka postúpením, potom je možné na daňové účely
akceptovať dodržanie zákonom stanovenej minimálnej
doby trvania nájomnej zmluvy na zmluvu ako celok.
U nového nájomcu, na ktorého bol postúpený HM
obstaraný formou prenájmu, sa pri postúpení nájomnej
zmluvy postupuje rovnako ako pri kúpe, t. j. nový nájomca
účtuje o finančnom prenájme rovnakým postupom ako
prvý nájomca.
Z pohľadu ZDP nový nájomca po zaradení takto
obstaraného hmotného majetku do užívania majetok
odpisuje ako novoobstaraný hmotný majetok počas doby
odpisovania stanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu,
do ktorej je daný hmotný majetok zaradený.

Informácia k poskytovaniu podielu
zaplatenej dane v roku 2016
z daňovej povinnosti za rok 2015
podľa § 50 zákona o dani z príjmov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu
k poskytovaniu podielu zaplatenej dane v roku 2016 z daňovej
povinnosti za rok 2015 podľa § 50 zákona o dani z príjmov.
Daňovník fyzická osoba je oprávnený poukázať podiel
zaplatenej dane jednému vybranému prijímateľovi do výšky
2 % resp. 3 % zaplatenej dane, najmenej však vo výške
3 EUR. Suma podielu zaplatenej dane sa zaokrúhľuje
na eurocenty nadol.

Priame dane
Podiel do výšky 3% zaplatenej dane môže prijímateľovi
poukázať fyzická osoba, ktorá v príslušnom roku vykonávala
dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011
Z. z. o dobrovoľníctve, a to počas najmenej 40 hodín a
predloží písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej
činnosti podľa zákona o dobrovoľníctve.
Podmienky, ktoré musia byť splnené, ak fyzická osoba
(ďalej len „FO“) mieni vybranému prijímateľovi poukázať
ním stanovený podiel zaplatenej dane sú:
•

•

•

Daňovník nemá do lehoty na podanie daňového
priznania nedoplatok na dani z príjmov, pričom
daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva
vyhlásenie, zaplatil v lehote na podanie daňového
priznania, nemá povolený odklad a ani povolenie
platenia dane v splátkach.
Daňovník FO, ktorému zamestnávateľ vykonal
ročné zúčtovanie, preukáže potvrdením od tohto
zamestnávateľa, že daň za príslušné zdaňovacie
obdobie bola daňovníkovi zrazená alebo daňovník
daň vysporiada v správnej výške najneskôr do lehoty
na podanie vyhlásenia, t. j. najneskôr do 30. apríla
po skončení zdaňovacieho obdobia. Takéto
potvrdenie vystaví zamestnávateľ na žiadosť
zamestnanca, pričom toto potvrdenie je prílohou
vyhlásenia.
Daňovník FO vo vyhlásení určil len jedného prijímateľa
podielu zaplatenej dane s uvedením príslušnej sumy.

Termín na poukázanie podielu zaplatenej dane
pri FO:
•

•

Ak FO podáva daňové priznanie termín
na poukázanie podielu zaplatenej dane je rovnaký
ako lehota na podanie daňového priznania, t. j.
do 31. 3. 2016. V prípade, že si FO lehotu na podanie
daňového priznania predĺži do 30. 6. 2016 resp.
do 30. 9. 2016, automaticky sa predlžuje aj lehota
na poukázanie podielu zaplatenej dane. Podiel
zaplatenej dane FO poukazuje cez daňové priznanie
tak, že vyplní a podpíše príslušnú časť daňového
priznania.
Ak pre FO vykonal ročné zúčtovanie preddavkov
zamestnávateľ, tak táto FO poukazuje podiel
zaplatenej dane vo vyhlásení predloženom
ktorémukoľvek správcovi dane do 30. apríla 2016.
Tento termín nie je možné predĺžiť. Prílohou vyhlásenia
je potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa.
Vzor Vyhlásenia aj Potvrdenia je uverejnený
na internetovej stránke Finančnej správy SR.

Ak daňovník, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane
ním určenému prijímateľovi, daň za zdaňovacie obdobie
2015 nezaplatil v lehote uvedenej vyššie, správca dane
nepoukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenom
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v daňovom priznaní. Správca dane je povinný po splnení
stanovených podmienok previesť podiely zaplatenej dane
na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie
vyhlásenia resp. daňového priznania.

Informácia k uplatňovaniu daňového
bonusu v súlade s ustanovením
§ 33 Zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu
k uplatňovaniu daňového bonusu v súlade s ustanovením
§ 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov v špecifických prípadoch.
Daňový bonus a rozhodnutím súdu určená striedavá
starostlivosť rodičov
Ak deti vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, môže si
daňový bonus uplatniť len jeden z nich. Jeden z nich si
môže uplatniť pomernú časť daňového bonusu na časť
zdaňovacieho obdobia na všetky vyživované deti a druhý
z daňovníkov na zostávajúcu časť. V prípade, že podmienky
na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a
ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované
deti sa uplatňuje alebo prizná v poradí matka, otec, iná
oprávnená osoba.
Pri súdom určenej striedavej starostlivosti
po vzájomnej dohode môžu obaja rodičia vo vyhláseniach
u zamestnávateľa uviesť, že si budú uplatňovať daňový
bonus: jeden z rodičov v párne mesiace roka a druhý
z rodičov v nepárne mesiace roka. Rovnako je možné
akceptovať dohodu rodičov, že jeden si uplatní nárok
na daňový bonus a druhý si uplatní nárok na prídavok
na dieťa. Ak sa rodičia nedohodnú, zo zákona má nárok
na daňový bonus matka.
Finančné riaditeľstvo SR taktiež zverejnilo informácie
na stránke Finančnej správy k uplatňovaniu daňového
bonusu v prípadoch pestúnskej starostlivosti,
profesionálneho rodiča a v iných špecifických prípadoch.
Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com

Valéria Morťaníková
vmortanikova@deloittece.com

Nepriame dane

Metodické usmernenie MF SR
k vzniku daňovej povinnosti a
vzniku práva na odpočítanie DPH
pri využívaní osobitnej úpravy
uplatňovania DPH na základe
prijatia platby za dodanie tovaru
a služby v prípade započítania
pohľadávok
Ministerstvo financií SR zverejneným metodickým
usmernením informuje, v ktorom momente vzniká
daňová povinnosť, resp. právo na odpočet DPH v prípade
využívania osobitnej úpravy uplatňovania DPH na základe
prijatia platby, ak dôjde k započítaniu pohľadávok
na základe dohody alebo jednostranným právnym
úkonom.
Ak dochádza k započítaniu vzájomných splatných
pohľadávok na základe dohody, čím súčasne dochádza
k úhrade protihodnoty za tovar alebo službu dodanú
platiteľom, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, daňová
povinnosť vzniká dňom účinnosti dohody.
V prípade, že dochádza k započítaniu vzájomných
pohľadávok dohodou podľa občianskeho zákonníka alebo
obchodného zákonníka, z ktorých aspoň jedna
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z pohľadávok nie je splatná ku dňu platnosti dohody,
daňová povinnosť vzniká dňom uvedeným v dohode,
ktorý je v súlade s platnými právnymi predpismi.
Ak dochádza k započítaniu jednostranným právnym
úkonom, daňová povinnosť vzniká dňom doručenia
platného kompenzačného prejavu druhej strane.
Bez ohľadu na skutočnosť, či k započítaniu pohľadávok
došlo na základe jednostranného právneho úkonu alebo
uzavretím dohody, platiteľovi, ktorý uplatňuje osobitnú
úpravu, vznikne z dodania tovaru alebo služby daňová
povinnosť zo sumy, v akej sa jeho pohľadávka kryje
s pohľadávkou, ktorú voči nemu eviduje odberateľ.
V súvislosti so započítaním pohľadávok sa
pri uplatňovaní osobitnej úpravy vyššie uvedené pravidlá
vzťahujú primerane aj na vznik práva na odpočítanie dane
podľa § 68d ods. 5 zákona o DPH.
Platiteľovi, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu a ktorý
uhrádza dodávateľovi tovarov alebo služieb protihodnotu
započítaním vzájomných pohľadávok, vznikne právo na
odpočítanie dane vo výške zodpovedajúcej sume, v akej
sa jeho pohľadávka kryje s pohľadávkou, ktorú voči nemu
eviduje dodávateľ.
Tieto pravidlá sa tiež primerane uplatnia aj na opravu
základu dane pri uplatňovaní osobitnej úpravy DPH.

Nepriame dane
Informácia k osobitnej úprave
uplatňovania DPH na základe prijatia
platby za dodanie tovaru alebo
služby
Finančná správa SR zverejnila na svojom portáli nový
zoznam platiteľov DPH, ktorí využívajú osobitnú úpravu
uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie
tovaru alebo služby. Uvedený zoznam je možné nájsť na:
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/
verejne-sluzby/zoznamy.
Uvedený zoznam má informatívny charakter. Pre vznik
daňovej povinnosti a pre odpočítanie dane je rozhodujúci
údaj na faktúre, t. j. uvedenie/neuvedenie slovnej
informácie „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Ak
platiteľ dane takú slovnú informáciu na faktúre neuvedie,
daňová povinnosť vznikne podľa bežných pravidiel.

Informácia o používaných sadzbách
DPH v členských štátoch EÚ podľa
stavu k 1. 1. 2016
Finančná správa SR zverejnila na svojom portáli prehľad
sadzieb DPH používaných v jednotlivých členských štátoch
EÚ podľa stavu k 1. 1. 2016.
Informácie, na ktoré dodania tovarov a služieb sa
v jednotlivých členských štátoch používa znížená sadzba
alebo oslobodenie od dane, je možné získať z oficiálnej
webovej stránky Európskej únie http://europa.eu/ alebo
z webovej stránky Európskej komisie http://europa.eu/
youreurope/business/vat-customs/buy-sell/index_
sk.htm alebo http://ec.europa.eu/taxation_customs/
taxation/vat/index_en.htm.

Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@deloittece.com
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Právne

Novela zákona o odpadoch

Deloitte Legal Dbriefs

Do parlamentu bol predložený návrh novely zákona
o odpadoch, v zmysle ktorého sa navrhuje predĺžiť
lehoty na zabezpečenie splnenia vybraných povinností
do konca roka 2016. Ide najmä o tieto povinnosti:

Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových
prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.

•

povinnosť zberových firiem uzatvoriť zmluvu
s príslušným výrobcom vyhradeného výrobku resp.
s organizáciou zodpovednosti výrobcu,

•

povinnosť výrobcov vyhradeného výrobku oznámiť
ministerstvu spoločného zástupcu,

•

povinnosť získať individuálnu autorizáciu
v prípade, že si výrobca vyhradeného výrobku
bude plniť svoje povinnosti individuálne,

•

povinnosť výrobcov vyhradených výrobkov plniť si
povinnosti podľa doterajších právnych predpisov.

Takisto sa navrhuje posunúť aj účinnosť rozhodnutí
o udelení autorizácie na činnosť organizácie
zodpovednosti výrobcov na 1. januára 2017.
Navrhovaná účinnosť novely je 29. júna 2016.
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Program nadchádzajúcich webcastov nájdete
pod nasledovným odkazom:
http://www2.deloitte.com/global/en/pages/aboutdeloitte/articles/dbriefs-legal.html

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloittece.com

Účtovníctvo

Účtovanie splatnej dane a daňovej
licencie k 31. 12. 2015
Účtovanie splatnej dane z príjmov upravuje Opatrenie
MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave
podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov
(ďalej len „postupy účtovania“).
Podľa postupov účtovania pri uzavieraní účtovných
kníh sa v prospech účtu 341 - Daň z príjmov účtuje
záväzok účtovnej jednotky zo splatnej dane z príjmov
voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa
daňového priznania so súvzťažným zápisom na ťarchu
účtu 591 - Splatná daň z príjmov.
Postupy účtovania osobitne neupravujú účtovanie
daňovej licencie. Podľa zákona o dani z príjmov daňová
licencia je minimálna daň a účtuje sa rovnako ako
splatná daň podľa predchádzajúceho odseku.
Príklady na účtovanie splatnej dane a daňovej
licencie:
Príklad č. 1:
V daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby
daňovník za rok 2015 vykáže na r. 800 daň vo výške
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1 000 EUR a zároveň si v plnej výške uplatní zápočet
daňovej licencie vo výške 480 EUR, ktorú zaplatil za rok
2014. Ako bude daňovník o tejto skutočnosti účtovať
v roku 2015? (Pozn.: Ide o neplatiteľa DPH s ročným
obratom neprevyšujúcim 500 000 EUR.)
Odpoveď:
Daňovník do účtovníctva vedenom za rok 2015
zaúčtuje účtovným zápisom MD 591/Dal 341výslednú
daň vo výške 520 EUR (1 000 EUR - 480 EUR).

Príklad č. 2:
V daňovom priznaní daňovník za rok 2015 vykáže
na r. 800 daň vo výške 50 EUR a na r. 1050 daňovú
licenciu vo výške 480 EUR (je neplatiteľ DPH s ročným
obratom neprevyšujúcim 500 000 EUR). Ako bude
daňovník o tejto skutočnosti účtovať v roku 2015?
Odpoveď:
Daňovník do účtovníctva vedenom za rok 2015
zaúčtuje daňovú licenciu vo výške 480 EUR, a to
účtovným zápisom: MD 591/Dal 341.

Účtovníctvo
Požiadavky na zostavenie poznámok
ako súčasť účtovnej závierky
Opatrenia Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú
podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu
údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na
zverejnenie pre mikro, malé a veľké účtovné jednotky, sú
zverejnené na stránke MF SR www.finance.gov.sk, v časti
Dane, clá, účtovníctvo/Účtovníctvo a audit/Legislatíva
SR/Účtovníctvo pre podnikateľov/Účtovná závierka pre
veľkú, malú a mikro účtovnú jednotku. V každom opatrení
sú uvedené požiadavky na zostavenie poznámok, ako aj
samotný predpis, čo majú poznámky obsahovať.
Poznámky účtovná jednotka vypracuje samostatne podľa
požiadaviek na zostavenie poznámok uvedených v prílohách
k jednotlivým opatreniam a podľa podmienok konkrétnej
účtovnej jednotky, vhodné je uložiť ich do formátu pdf a
priložiť ako prílohu k účtovnej závierke (účtovnú závierku
v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov tvorí jeden
krycí list, za ktorým nasleduje Súvaha, Výkaz ziskov a strát a
Poznámky sa načítajú ako príloha).
Na každej strane poznámok sa v ľavom hornom rohu
uvedie označenie „poznámky Úč PODV 3- 01“ pre malé a
veľké účtovné jednotky a „Poznámky Úč MUJ 3- 01“ pre
mikro účtovné jednotky. V pravom hornom rohu sa uvedie
identifikačné číslo organizácie (IČO) a daňové identifikačné
číslo (DIČ), ak ho má účtovná jednotka pridelené.
Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené
boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a
spoľahlivé. Zostavenie tabuliek pre číselné informácie v
Poznámkach je v kompetencii účtovných jednotiek. Vzory
tabuliek pre číselné informácie v poznámkach za účtovné
obdobie roka 2014 sú od 1. 1. 2015 zrušené a zostavenie
tabuliek je tak v kompetencii účtovnej jednotky.

Poznámky malej účtovnej jednotky
Informácie v poznámkach sa uvádzajú z pohľadu
významnosti, pričom nevýznamné informácie sa môžu
zoskupovať. Informácie v poznámkach sa uvádzajú tak,
aby sa vyjadrila ekonomická realita a podstata príslušnej
transakcie alebo dohody.
V poznámkach sa uvádzajú informácie, o ktorých
sa účtovná jednotka dozvedela do dňa zostavenia
individuálnej účtovnej závierky a má pre tieto informácie
obsahovú náplň ustanovenú týmto opatrením. Obsahová
náplň poznámok pozostáva z popisných informácií a
číselných údajov podľa obsahovej náplne uvedenej
v prílohe č. 1. Ak pre niektoré časti poznámok účtovná
jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa
neuvádzajú.
V poznámkach môže účtovná jednotka uviesť informácie
nad rámec ustanovenej obsahovej náplne.
Ak je to možné, informácie sa uvádzajú v tabuľkovej
forme, pričom sa uvádzajú údaje za bežné účtovné
obdobie, a tiež aj údaje z predchádzajúceho účtovného
obdobia, ak existuje údaj na porovnanie.
K súvahe a k výkazu ziskov a strát sa uvádzajú informácie
v poznámkach podľa poradia vykazovaných položiek a
s označením popisovaných položiek. Ak ide o rozpis podľa
meny, uvedie sa aj označenie meny. Sumy v poznámkach
sa uvádzajú v celých eurách. Ak sa tak účtovná jednotka
rozhodne, môžu sa sumy v poznámkach uvádzať aj
v eurách so zaokrúhlením na dve desatinné miesta.
Opatrenie č. MF/23378/2014-74 je dostupné na tejto
stránke:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10401
Poznámky veľkej účtovnej jednotky

Poznámky mikro účtovnej jednotky
V poznámkach sa uvádzajú informácie, o ktorých
sa účtovná jednotka dozvedela do dňa zostavenia
individuálnej účtovnej závierky, a má pre tieto informácie
obsahovú náplň ustanovenú týmto opatrením.
Obsahová náplň poznámok pozostáva z popisných
informácií a číselných údajov podľa prílohy č. 1.
V poznámkach môže účtovná jednotka uvádzať informácie
nad rámec ustanovenej obsahovej náplne. Mikro účtovná
jednotka nemusí informácie v poznámkach uvádzať aj
v tabuľkovej forme. Sumy v poznámkach sa uvádzajú
v celých eurách.
Opatrenie č. MF/15464/2013-74 je dostupné na tejto
stránke:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9770
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Rovnako, ako pri malej účtovnej jednotke sa informácie
v poznámkach uvádzajú z pohľadu významnosti, pričom
informácie, ktoré nie sú významné, sa môžu zoskupovať.
V poznámkach sa uvádzajú informácie, o ktorých
sa účtovná jednotka dozvedela do dňa zostavenia
individuálnej účtovnej závierky a má pre tieto informácie
obsahovú náplň ustanovenú týmto opatrením. Obsahová
náplň poznámok pozostáva z popisných informácií a
číselných údajov podľa obsahovej náplne uvedenej
v prílohe č. 1. Ak pre niektoré časti poznámok účtovná
jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa
neuvádzajú.
V poznámkach sa môžu uvádzať ďalšie informácie, ktoré
sa účtovná jednotka rozhodla poskytnúť nad rámec
ustanovenej obsahovej náplne. Ďalšie informácie sa
uvádzajú v poznámkach vždy, ak sú potrebné

Účtovníctvo
na zabezpečenie súladu s požiadavkou, aby účtovná
závierka poskytovala verný obraz majetku, záväzkov,
finančnej situácie a výsledku hospodárenia účtovnej
jednotky.
Informácie sa uvádzajú prednostne v tabuľkovej forme
za bežné a tiež za bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie, ak existuje údaj na porovnanie.
Informácie k súvahe a k výkazu ziskov a strát sa
v poznámkach uvádzajú podľa poradia a s označením
vykazovaných položiek. Pri rozpise podľa meny sa uvedie
aj označenie meny. Sumy v poznámkach sa uvádzajú
v celých eurách, ak sa tak rozhodne účtovná jednotka,
môžu sa sumy uvádzať v eurách so zaokrúhlením na dve
desatinné miesta.
Opatrenie č. MF/23377/2014-74 je dostupné na tejto
stránke:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10402

Postup účtovania v reštrukturalizácii
na strane veriteľa a dlžníka
V nadväznosti na zmenu zákona o konkurze a
reštrukturalizácii Finančné riaditeľstvo SR vydalo
informáciu upresňujúcu postupy účtovania na strane
dlžníka a veriteľa v reštrukturalizácii podľa § 29 opatrenia
MF SR č. MF/23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú
postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave
podvojného účtovníctva. Tieto ustanovenia sa použijú
pri zostavovaní účtovnej závierky k 31. decembru 2015 a
neskôr.

po splnení reštrukturalizačného plánu na ťarchu vecne
príslušných účtov účtovej skupiny 41 – Základné
imanie a kapitálové fondy, 42 – Fondy tvorené zo zisku
a prevedené výsledky hospodárenia a účtovej skupiny
43 – Výsledok hospodárenia a v prospech účtu 325 –
Ostatné záväzky z hospodárskej činnosti.
Možnosť uspokojenia pôvodnej pohľadávky veriteľa
z vytvoreného zisku alebo iných vlastných zdrojov sa
u dlžníka uvádza ako podmienený záväzok
v poznámkach účtovnej závierky (§ 29 ods. 3 postupov).
Postup účtovania u veriteľa:
a) na riziko nezaplatenia pohľadávky dlžníkom
v reštrukturalizácii sa účtuje opravná položka podľa
§ 18 postupov účtovania,
b) uspokojenie pôvodnej pohľadávky vydaním akcií
alebo iných majetkových účastí počas plnenia
reštrukturalizačného plánu sa účtuje na ťarchu účtu
účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok.
Po splnení reštrukturalizačného plánu dlžníkom veriteľ
účtuje nasledovne:
a) odpis neuspokojenej hodnoty pohľadávky
z účtovníctva a zúčtuje sa opravná položka
k pohľadávke,
b) uspokojenie pôvodnej hodnoty pohľadávky
z vytvoreného zisku alebo iných vlastných
zdrojov na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky
z hospodárskej činnosti a v prospech účtu 648 –
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Postup účtovania u dlžníka:
a) na základe potvrdenia reštrukturalizačného
plánu súdom v prípade úpravy výšky záväzku,
pričom zníženie výšky záväzku sa účtuje v prospech
účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti,
a záväzku, ktorý nie je zaúčtovaný v účtovníctve,
ale preukázateľne existuje na základe schváleného
zoznamu pohľadávok, v prospech vecne príslušného
účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu
428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo
na ťarchu účtu 429 – Neuhradená strata minulých
rokov,
b) vydanie akcií alebo iných majetkových účastí
na účel výmeny za pohľadávku na ťarchu účtu
548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť, ak sa
zvyšuje suma zaúčtovaného záväzku,
c) uspokojenie pôvodnej pohľadávky veriteľa
zo zisku alebo iných vlastných zdrojov dlžníka
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Po splnení reštrukturalizačného plánu a zrušení opravnej
položky na uhradenú časť pohľadávky sa neuhradená časť
pohľadávky odpíše bez vplyvu na výsledok hospodárenia.
Veriteľ uvádza možnosť uspokojenia pôvodnej pohľadávky
z vytvoreného zisku alebo iných vlastných zdrojov dlžníka
ako podmienený majetok v poznámkach účtovnej
závierky (§ 29 ods. 6 postupov).
Pri uplatnení pohľadávky podľa Nariadenia vlády SR
č. 165/2015 Z. z., ktoré umožňuje, aby štát odkúpil
pohľadávky nezabezpečených veriteľov voči dlžníkom
v reštrukturalizácii, sa o takejto pohľadávke účtuje v súlade
so zmluvou o postúpení pohľadávky (§ 29 ods.
7 postupov).
Opatrenie MF SR č. MF/23054/2002-92 je dostupné
na tejto stránke:
http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=7482

Účtovníctvo
Účtovanie u SZČO
V súvislosti s pohľadávkami v reštrukturalizácii bol
do § 14 postupov účtovania pre účtovné jednotky
účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva doplnený
odsek 12. Podľa tohto ustanovenia sa v účtovnej jednotke,
ktorá si uplatňuje pohľadávku podľa nariadenia vlády SR,
účtuje:
a) v peňažnom denníku príjem z uplatňovania
pohľadávky ako príjem zahrňovaný do základu dane
z príjmov celkom, v členení na ostatné príjmy a
súčasne v knihe pohľadávok zníženie pohľadávky
vo výške uznanej hodnoty uplatňovanej pohľadávky,
b) v knihe pohľadávok zánik uplatňovanej pohľadávky
vo výške odpisu zostávajúcej hodnoty uplatňovanej
pohľadávky v súlade s § 17 ods. 12 písm. b) zákona
o dani z príjmov.
Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74 je dostupné
na tejto stránke:
http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=7481

Dodatky k IFRS 15 – Výnosy
zo zmlúv so zákazníkmi
Dodatky k štandardu IFRS 15 Výnosy zo zmlúv
so zákazníkmi (ďalej len „štandard“) nemenia základné
princípy štandardu, ale vysvetľujú, ako by sa tieto princípy
mali uplatňovať. Sú výsledkom diskusií pracovnej skupiny
Transition Resource Group (TRG). Pracovnú skupinu TRG
zriadili spoločne rada IASB a FASB (Rada pre štandardy
finančného účtovníctva – federálny tvorca štandardov
USA), aby spoločnostiam pomáhala pri implementácii
nového štandardu.
Dodatky vysvetľujú, ako:
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•

identifikovať povinnosť plnenia (prísľub previesť tovar
alebo službu na zákazníka) v zmluve,

•

určiť, či je spoločnosť subjekt konajúci vo vlastnom
mene a na vlastný účet (poskytovateľ tovaru alebo
služby) alebo sprostredkovateľ (zodpovedný
za zabezpečenie poskytnutia tovaru alebo služby),

•

určiť, či by sa výnosy z udelenia licencie mali účtovať
v určitom čase alebo v priebehu času.

Okrem vysvetlení zahŕňajú dodatky dve dodatočné úľavy
na zníženie nákladov a zložitosti pre spoločnosť pri prvom
uplatnení štandardu. Ide o:
•

zmluvné zmeny, ku ktorým došlo pred začiatkom
najskoršieho roka vykázaného pri prvom uplatnení
IFRS 15,

•

zmluvy, ktoré boli ukončené k začiatku najskoršieho
vykázaného roka (keď sa uplatňuje metóda úplnej
retrospektívy).

Dodatky majú rovnaký dátum účinnosti ako štandard,
t. j. 1. januára 2018. Tieto dodatky ešte neboli prijaté
Európskou úniou.

Séria IASB webcastov
k implementácii IFRS 16 Lízingy
Dňa 13. januára 2016 vydala IASB nový štandard IFRS 16
Lízingy, ktorý nahrádza štandard IAS 17 Lízingy a súvisiace
interpretácie s účinnosťou od 1. januára 2019. Tento
štandard ešte nebol prijatý Európskou úniou. Snahou
IASB je pomôcť pri praktickej aplikácii tohto štandardu, a
preto boli k materiálom poskytnutým spolu so samotným
štandardom vrátane Ilustračných príkladov (Illustrative
Examples) vydané alebo sa plánujú vydať rôzne materiály
na podporu implementácie IFRS 16. Tieto materiály
sú uvedené na internetovej stránke IASB venovanej
implementácii IFRS 16. Počas fázy implementácie bude
IASB monitorovať implementáciu a zváži, či by mohli byť
užitočné dodatočné materiály.
Pracovníci IASB pripravili sériu IASB webcastov
k implementácii IFRS 16. Momentálne sú k dispozícii tri
webcasty zamerané na predstavenie štandardu, prechod
na IFRS 16 a definíciu prenájmu. Tieto webcasty nájdete
na internetovej stránke IASB venovanej implementácii IFRS
16: webcasty.

Jaroslava Kmeťová
jkmetova@deloittece.com

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloittece.com

Iné

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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Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloitteCE.com

Zdaňovanie fyzických osôb

Korean Desk

Ľubica Dumitrescu
ldumitrescu@deloitteCE.com

Kyu-Mann Huh
kmhuh@deloitteCE.com

DPH a clá

German Desk

Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com

Silvia Hallová
shallova@deloitteCE.com

Transferové oceňovanie

Právne oddelenie

Michal Antala
mantala@deloitteCE.com

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloitteCE.com
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