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Priame dane:
••

Stanovisko MF SR k tzv. „digitálnej stálej prevádzkarni“
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) vydalo stanovisko ohľadne definície pojmu
stála prevádzkareň prostredníctvom digitálnej platformy.

••

Informácia k zápočtu daňovej licencie v tabuľke K tlačiva daňového priznania k dani
z príjmov právnickej osoby za rok 2017
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „FR SR“) vydalo Informáciu k zápočtu daňovej
licencie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2017.

••

Informácia k plateniu dane z príjmov z podaného daňového priznania za rok 2017
FR SR vydalo Informáciu k plateniu dane z príjmov z podaného daňového priznania za rok 2017, v ktorej
uvádza čísla účtov, na ktoré sa platí daň.

••

Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie v spojených veciach C-398/16 a C-399/16
Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie v spojených veciach C-398/16 a C-399/16 sa týka výhod
spojených s vytvorením daňovej jednotky.

••

Informácia k poukázaniu podielu zaplatenej dane fyzickej osoby za rok 2017, ktorá podáva
daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017
Finančné riaditeľstvo SR vydalo Informáciu k poukázaniu podielu zaplatenej dane fyzickej osoby za rok
2017 v prípade, ak si fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017.

••

Informácia k poukázaniu podielu zaplatenej dane fyzickej osoby za rok 2017, ktorej
zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
Finančné riaditeľstvo SR vydalo Informáciu k poukázaniu podielu zaplatenej dane fyzickej osoby za rok
2017 v prípade, ak zamestnávateľ fyzickej osobe vykonal ročné zúčtovanie dane za rok 2017.

••

Informácia k plateniu dane z príjmov z podaného daňového priznania za rok 2017
Finančné riaditeľstvo SR vydalo Informáciu k spôsobu zaplatenia daňovej povinnosti z podaného
daňového priznania za rok 2017.

••

Informácia k uplatneniu paušálnych výdavkov za zdaňovacie obdobie 2017
Finančné riaditeľstvo SR vydalo Informáciu k možnosti uplatnenia a výpočtu paušálnych výdavkov
u fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roka 2017.
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••

Rozsudok Súdneho dvora v prípade C-355/16 – Christian Picart – Odklad zdanenia
nerealizovaných kapitálových ziskov pri premiestnení bydliska z členského štátu
do Švajčiarskej konfederácie u SZČO
Súdny dvor EÚ vydal rozhodnutie v spore, ktorý sa týkal odkladu zdanenia nerealizovaných kapitálových
ziskov pri premiestnení bydliska z členského štátu EÚ do Švajčiarskej konfederácie u SZČO.

••

Novela Zákonníka práce, ktorou sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
Národná rada SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorou sa novelizoval zákon o dani z príjmov, zákon
o sociálnom poistení a zákon o zdravotnom poistení. Hlavné zmeny sa týkajú určenia príjmu, ktorý
sa považuje za mzdu, odmeňovania zamestnancov za prácu počas sviatkov a víkendov, a následne
spôsobu zdanenia tohto príjmu zamestnanca.

••

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Saudskoarabským kráľovstvom o zamedzení
dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku
Slovenská republika a Saudskoarabské kráľovstvo podpísali zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia
v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku.

••

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Albánskou republikou o zamedzení dvojitého
zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku
Slovenská republika a Albánska republika podpísali zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti
daní z príjmov a zabránení daňovému úniku.

Nepriame dane:
••

Súdny dvor Európskej únie v oblasti DPH
C 533/16 Volkswagen AG – Zamietnutie žiadosti o vrátenie DPH z dôvodu uplynutia premlčacej
lehoty
Právo EÚ je potrebné vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, podľa ktorej
v prípade, ak bola DPH fakturovaná a zaplatená zdaniteľnou osobou až niekoľko rokov po dodaní
predmetného tovaru, sa právo na vrátenie DPH odmieta priznať z dôvodu, že premlčacia lehota
stanovená uvedenou právnou úpravou na uplatnenie tohto práva začala plynúť od dátumu dodania
tovaru a uplynula pred podaním žiadosti o vrátenie dane.
C 307/16 Stanisław Pieńkowski – Oslobodenie pri vývoze – Tovar vyvezený v batožine
cestujúcich
Články 131 a 146 ods. 1 písm. b), ako aj články 147 a 273 smernice Rady 2006/112/ES
z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty („ smernica o DPH“) sa majú
vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, v zmysle ktorej musí predávajúci
pri dodaní tovaru na vývoz, ktorý je prevážaný cestujúcim v jeho osobnej batožine, dosiahnuť
obrat v určitej minimálnej výške počas predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia alebo musí mať
uzatvorenú zmluvu so subjektom oprávneným na vrátenie DPH cestujúcim, aby mohol uplatniť
oslobodenie od DPH pri tomto dodaní.
C 672/16 Imofloresmira - Investimentos Imobiliários SA – Povinnosť úpravy odpočítanej dane
Články 167, 168, 184, 185 a 187 smernice o DPH sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia
vnútroštátnej právnej úprave, ktorá ukladá povinnosť vykonať úpravu odpočítanej DPH z dôvodu, že
nehnuteľnosť, pri ktorej bolo uplatnené právo voľby zdanenia, sa považuje za nehnuteľnosť, ktorú
zdaniteľná osoba už nevyužíva pre potreby svojich zdaniteľných plnení, ak táto nehnuteľnosť zostala
nevyužitá viac ako dva roky, hoci sa preukáže, že zdaniteľná osoba sa snažila nehnuteľnosť počas
uvedeného obdobia prenajať.
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C 387/16 Nidera BV – Zníženie úrokov z omeškania splatných z dôvodu oneskoreného vrátenia
nadmerného odpočtu DPH
Článok 183 smernice o DPH spolu so zásadou neutrality DPH sa majú vykladať v tom zmysle, že
bránia zníženiu sumy úrokov obvykle splatných na základe vnútroštátneho práva z nadmerného
odpočtu DPH, pri ktorom nedošlo k vráteniu v príslušnej lehote, pokiaľ k takémuto zníženiu dôjde
za okolností nezávislých od zdaniteľnej osoby, ako je napríklad suma týchto úrokov vo vzťahu k sume
nadmerného odpočtu DPH, obdobie, za ktoré nebol nadmerný odpočet DPH vrátený, dôvody,
pre ktoré nedošlo k vráteniu, ako aj skutočné straty, ktoré vznikli zdaniteľnej osobe.
C 159/17 Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius – Nárok na odpočítanie DPH vzťahujúcej
sa na nadobudnutie tovaru v období, kedy bola zdaniteľnej osobe zrušená identifikácia pre
DPH
Články 167 až 169 a 179, článok 213 ods. 1, článok 214 ods. 1 a článok 273 smernice o DPH sa majú
vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá umožňuje daňovej správe
odmietnuť zdaniteľnej osobe právo na odpočítanie DPH, ak sa preukáže, že z dôvodu nesplnenia
povinností vytýkaných tejto osobe daňová správa nemohla mať k dispozícii údaje nevyhnutné
na preukázanie, že hmotnoprávne požiadavky zakladajúce právo na odpočítanie DPH zaplatenej
na vstupe sú splnené alebo že táto osoba konala podvodne s cieľom získať toto právo, čo prináleží
overiť vnútroštátnemu súdu.

Právne:
••

Novela zákona o katastri nehnuteľností
Novelou sa má zaviesť vyššia elektronizácia katastra nehnuteľností, zlepšiť jeho fungovanie a skvalitniť
registrácia nehnuteľností.

Účtovníctvo – IFRS:
••

Schvaľovanie IFRS v Európskej únii
Dňa 22. marca 2018 Európska únia prijala dodatky k IFRS 9 „Finančné nástroje: Predčasné splatenie
s negatívnou kompenzáciou“, ktoré riešia klasifikáciu finančného majetku s predčasným splatením
a vyjasňujú účtovanie finančných záväzkov po modifikácii. Dodatky sú platné pre ročné účtovné
obdobia začínajúce sa 1. januára 2019 alebo neskôr.
Dňa 28. marca 2018 Európska únia prijala interpretáciu IFRIC 22 „Transakcie v cudzích menách
a preddavok“, ktorú vypracoval Výbor pre IFRS interpretácie s cieľom objasniť účtovanie o transakciách,
ktoré zahŕňajú prijatie alebo platbu preddavku v cudzej mene. Interpretácia je platná pre ročné
účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr.

••

Nová publikácia spoločnosti Deloitte „Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi – Návod k IFRS 15“
V marci 2018 spoločnosť Deloitte zverejnila publikáciu s názvom „Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi –
Návod k IFRS 15“ v anglickom jazyku. Keďže nový štandard týkajúci sa výnosov, ktorý vydala rada IASB, je
už v platnosti (platí pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr s povoleným
skorším uplatnením), táto podrobná publikácia pomôže účtovným jednotkám posúdiť vplyv nového
štandardu.
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Transferové oceňovanie:
••

Návrh nových pravidiel zverejňovania, ktoré sa týkajú spoločných pravidiel podávania správ
(tzv. Common Reporting Standard – CRS)
OECD dňa 9. marca 2018 vydala návrh nových pravidiel zverejňovania, ktoré sa týkajú spoločných
noriem podávania správ (tzv. Common Reporting Standard – CRS).

••

Dodatočné usmernenie OECD týkajúce sa alokácie ziskov stálej prevádzkarni
OECD dňa 22. marca 2018 vydala dokument, ktorý sa venuje alokácii ziskov stálej prevádzkarni
v nadväznosti na opatrenie 7 iniciatívy BEPS.

Ostatné:
••

Informácia Sociálnej poisťovne o posúdení vzniku povinného sociálneho poistenia
a o výpočte poistného v nasledujúcom roku na základe podaného daňového priznania
Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke vydala informáciu v súvislosti s posúdením vzniku
povinného sociálneho poistenia a spôsobe výpočtu poistného na základe podaného daňového
priznania.

••

Dlžníci: Po zaplatení dlhu treba uhradiť aj penále
Sociálna poisťovňa vydala informáciu a upozornenie pre dlžníkov, v ktorej upozorňuje na povinnosť
uhradiť vzniknuté penále.

••

Sociálna poisťovňa neuzatvára zmluvy o vstupe do II. dôchodkového piliera
Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke informuje poistencov o tom, že zmluvy o vstupe
do II. dôchodkového piliera je potrebné uzatvoriť s príslušnou správcovskou spoločnosťou a nie
prostredníctvom Sociálnej poisťovne.

••

Pri nemocenských dávkach z ochrannej lehoty rozhoduje deň ukončenia poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že rozhodujúce obdobie na nemocenskú dávku (spravidla kalendárny
rok predchádzajúci vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky) sa posudzuje ku dňu zániku
poistenia, a nie ku dňu, kedy nárok na samotnú dávku reálne vznikol.

••

Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky o sumách stravného
Bol predložený návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
o sumách stravného. Zámerom navrhovaného opatrenia je zvýšenie súm stravného pre jednotlivé
časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to
v nadväznosti na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

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.
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••

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.

••

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

••

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

••

Plánované webcasty spoločnosti Deloitte na Slovensku – Máj, jún 2018
•• Investičná pomoc
16. máj 2018
Registrácia | Bližšie informácie
•• Automobil v podnikaní
13. jún 2018
Registrácia | Bližšie informácie

••

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

••

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

Stanovisko Ministerstva financií
SR k tzv. „digitálnej stálej
prevádzkarni“
Stanovisko sa venuje ustanoveniam o vzniku stálej
prevádzkarne platným od 1. januára 2018, kedy sa
za stálu prevádzkareň a za výkon činnosti s trvalým
miestom považujú aj opakované sprostredkovanie
služieb prepravy a ubytovania, a to aj prostredníctvom
digitálnej platformy.
Daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou
môže v zmysle tejto úpravy vzniknúť na Slovensku
stála prevádzkareň bez ohľadu na to, či má so SR
uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia
alebo nie. Dôvodom úpravy je potreba reagovať na nové
formy podnikania, ktoré sa vykonávajú na území SR
prostredníctvom digitálnych platforiem, keď nie je nutná
fyzická prítomnosť prevádzkovateľa (daňovníka
s obmedzenou daňovou povinnosťou)
na území SR.
Operátori digitálnych platforiem, ktorým na území SR
vznikla stála prevádzkareň, sú povinní zaregistrovať sa
ako platiteľ dane v súlade s § 49a ods. 5 ZDP a § 67 ods.
1 zákona o správe daní (Daňový poriadok).
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Ak daňovník nemá stálu prevádzkareň podľa ZDP, ale
je príjemcom príjmov podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod
10 ZDP, t. j. príjemcom odplaty za poskytnuté služby
sprostredkovateľskej činnosti, poskytovateľom služby
prepravy a ubytovania vzniká sekundárna povinnosť,
t. j. zraziť daň pri zdroji podľa § 43 ZDP z úhrad
za sprostredkovanie vyplatených, poukázaných alebo
pripísaných v prospech daňovníka s obmedzenou
daňovou povinnosťou vo výške, v akej je táto odplata
uznaná za daňový výdavok podľa § 19 ZDP.
Povinnosť zrážať daň trvá do momentu registrácie stálej
prevádzkarne. Výber zrážkovej dane sa uplatní vždy,
pokiaľ pôjde o príjmy podľa § 16 ods. 1 písm. c) alebo
§ 16 ods. 1 písm. e) bod 10.
V prípadoch spoločnej úhrady za viacero druhov služieb,
platiteľ dane podľa dostupných podkladov primeraným
spôsobom rozdelí úhradu v pomere, ktorý prislúcha
príslušnej službe (napr. v prípade tzv. zľavomatových
portálov).
Ak boli tieto typy služieb prepravy a ubytovanie
sprostredkované ešte pred 1. januárom 2018,
bez ohľadu na ich vyplatenie v roku 2018 sa na nich ešte
neuplatní novelizovaná úprava platná od 1. januára
2018.

Priame dane
Informácia k zápočtu daňovej
licencie v tabuľke K tlačiva
daňového priznania k dani z príjmov
právnickej osoby za rok 2017

veciach C-398/16 a C-399/16 sa týka výhod spojených s
vytvorením daňovej jednotky. Súdny dvor rozhodol takto:
1.

Zmluva o fungovaní EÚ bráni takej daňovej právnej
úprave členského štátu, podľa ktorej materská
spoločnosť usadená v členskom štáte nemôže
odpočítať úroky z úveru poskytnutého spriaznenou
spoločnosťou s cieľom financovania kapitálového
vkladu do dcérskej spoločnosti usadenej v inom
členskom štáte, hoci, keby bola dcérska spoločnosť
usadená v tom istom členskom štáte, materská
spoločnosť by mohla mať nárok na toto odpočítanie
tak, že by s ňou vytvorila integrovanú daňovú
jednotku.

2.

Zmluva o fungovaní EÚ nebráni takej vnútroštátnej
právnej úprave, podľa ktorej materská spoločnosť
usadená v členskom štáte nie je oprávnená
odpočítať od svojho celkového zisku stratu
vyplývajúcu zo zmeny výmenného kurzu v súvislosti
s hodnotou jej podielov v dcérskej spoločnosti
usadenej v inom členskom štáte, keď podľa tejto
istej právnej úpravy nepodlieha dani symetricky zisk
vyplývajúci z týchto zmien.

Informácia obsahuje údaje o správnom obsahu
jednotlivých riadkov, postup vyplnenia tabuľky K
a príklady. Informácia tiež obsahuje upozornenie, že
zápočet daňovej licencie musí byť vyznačený na prvej
strane daňového priznania a upozornenie, že kladný
rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou v aktuálnom
zdaňovacom období 2017 sa do tabuľky K prenesie až
v nasledujúcom zdaňovacom období.
Úplné znenie informácie je možné nájsť na uvedenom
odkaze: https://www.financnasprava.sk/_img/
pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/
Aktualne/DP/DPPO/2018/2018.03.14_Infoservis_
tab_2017.pdf

Informácia k plateniu dane
z príjmov z podaného daňového
priznania za rok 2017
Informácia uvádza čísla účtov, na ktoré sa platí daň,
a obsahuje nasledujúce upozornenia:
•

daňovníci musia uviesť číslo účtu v tvare IBAN,

•

správca dane poukáže podiel zaplatenej dane len
v prípade, ak daňovník a prijímateľ nemajú
do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie DP
nedoplatok na dani,

•

za deň platby pri bezhotovostných prevodoch sa
považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu;
za deň platby pri platbe v hotovosti poštovým
poukazom sa považuje deň, keď pošta prijala
platbu.

Úplné znenie informácie je možné nájsť na uvedenom
odkaze:
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/
Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DP/
Zavis_cinnost/2018/2018.03.13_plat_dane.pdf

Rozsudok Súdneho dvora Európskej
únie v spojených veciach C-398/16
a C-399/16
Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie v spojených
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Informácia k poukázaniu podielu
zaplatenej dane fyzickej osoby
za rok 2017, ktorá podáva daňové
priznanie k dani z príjmov za rok 2017
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
informáciu k poskytovaniu podielu zaplatenej dane v roku
2018 z daňovej povinnosti za rok 2017 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
vo výške 3 EUR. Suma podielu zaplatenej dane sa
zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže prijímateľovi
poukázať fyzická osoba (FO), ktorá v príslušnom roku
vykonávala dobrovoľnícku činnosť v zmysle zákona
č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, a to najmenej
40 hodín, a predloží písomné potvrdenie o výkone
dobrovoľníckej činnosti podľa zákona o dobrovoľníctve.
Povinnosti fyzickej osoby, ktorá chce poukázať
podiel zo svojej zaplatenej dane:
•

vyplnenie „Vyhlásenia o poukázaní podielu
zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50
zákona“,

Priame dane
•

zaplatenie dane vypočítanej v podanom daňovom
priznaní, aby nebol vykázaný daňový nedoplatok.

Fyzická osoba môže vo vyhlásení určiť iba jedného
prijímateľa podielu zaplatenej dane. V prípade, ak
daňovník uvedie nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok
na poukázanie podielu zaplatenej dane zaniká
a daňový úrad je povinný o tejto skutočnosti daňovníka
informovať.

Informácia k plateniu dane
z príjmov z podaného daňového
priznania za rok 2017
Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu k plateniu dane
z príjmov z podaného daňového priznania za rok 2017.

ČÍSLA ÚČTOV, NA KTORÉ SA PLATÍ DAŇ
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku:

Informácia k poukázaniu podielu
zaplatenej dane fyzickej osoby
za rok 2017, ktorej zamestnávateľ
vykonal ročné zúčtovanie
preddavkov na daň z príjmov
zo závislej činnosti
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
informáciu k poukázaniu podielu zaplatenej dane fyzickej
osoby za rok 2017, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné
zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti.
Fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné
zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti za rok 2017, poukazuje podiel zo svojej
zaplatenej dane podaním „Vyhlásenia o poukázaní
podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa § 50 zákona“ na samostatnom tlačive, ktoré má
štruktúrovanú formu, a ktorého vzor určuje finančné
riaditeľstvo. Lehota na podanie vyhlásenia je 30. apríl
2018 na ktoromkoľvek daňovom úrade.

Povinnou prílohou vyhlásenia je:
•

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej
činnosti,

•

Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak
daňovník poukazuje podiel do výšky 3 % zaplatenej
dane.

Daňový úrad je povinný previesť podiel zaplatenej dane
za rok 2017 na účet prijímateľa najneskôr do 31. 7. 2018.
Fyzická osoba môže vo vyhlásení určiť iba jedného
prijímateľa podielu zaplatenej dane. V prípade, ak
daňovník uvedie nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok
na poukázanie podielu zaplatenej dane zaniká a daňový
úrad je povinný o tejto skutočnosti daňovníka informovať.
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•

500224 – základné číslo účtu (OÚD)/8180 v tvare IBAN

•

Variabilný symbol 1700992017

Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí:
•

500232 – základné číslo účtu (OÚD)/8180 v tvare IBAN

•

Variabilný symbol 1700992017

Daň z príjmov fyzickej osoby (rezidenta SR) z podaného
daňového priznani k dani z príjmov fyzickej osoby (typ
A alebo B):
•

500208 – základné číslo účtu (OÚD)/8180 v tvare IBAN

•

Variabilný symbol 1700992017

Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov
na území SR:
•

500216 – základné číslo účtu (OÚD)/8180 v tvare IBAN

•

Variabilný symbol 1700992017

Základné číslo účtu (OÚD) je vygenerované jedinečné
číslo účtu, ktoré označuje daňový subjekt. Toto číslo účtu
daňovníkovi posiela daňový úrad. Od 1. februára 2014 sa
číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového
účtu – IBAN.

LEHOTY NA PLATENIE DANE Z PRÍJMOV
Daňovník je povinný daň z príjmov zaplatiť v lehote
na podanie daňového priznania, t. j. do 3.apríla 2018.
V prípade, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie
daňového priznania, predlžuje sa aj lehota na zaplatenie
dane z príjmov. Daňovník, ktorému do lehoty na podanie
daňového priznania správca dane neoznámil jeho
základné číslo účtu, je povinný daň zaplatiť v lehote
do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia.

Priame dane
Informácia k uplatneniu paušálnych
výdavkov za zdaňovacie obdobie
2017
Finančné riaditeľstvo SR vydalo súhrnnú informáciu
k uplatneniu paušálnych výdavkov podľa platnej legislatívy
za zdaňovacie obdobie 2017 v súvislosti s podávaním
daňových priznaní za toto obdobie.
Paušálne výdavky si môže uplatniť iba daňovník, ktorý
v zdaňovacom období nebol platiteľom DPH alebo ním
bol iba časť zdaňovacieho obdobia. Ak je však daňovník
registrovaný na účely DPH podľa § 7 a § 7 a) zákona
č. 222/2004 Z. z. o DPH, nepovažuje sa za platiteľa DPH.
Daňovník si môže za rok 2017 uplatniť paušálne výdavky
vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania, inej SZČ,
z príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu, najviac
však do výšky 20 000 EUR za jedno zdaňovacie obdobie.
Na rozdiel od minulosti sa výška uplatnených paušálnych
výdavkov neurčuje v závislosti od počtu mesiacov
vykonávania podnikateľskej činnosti, na ich počte záleží iba
pri príjmoch z použitia diela a umeleckého výkonu.
Pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti nie je možné uplatniť
paušálne výdavky. Ak sa daňovník rozhodne uplatniť
v podanom daňovom priznaní výdavky percentom z príjmov,
nie je možné ich zmeniť prostredníctvom dodatočného
daňového priznania na preukázateľné výdavky.
V sume paušálnych výdavkov sú zahrnuté všetky daňové
výdavky daňovníka s výnimkou zaplateného povinného
poistného na verejné zdravotné poistenie a povinné
sociálne poistenie. Suma poistného sa uplatňuje
vo výdavkoch v preukázateľnej výške a tvorí dodatočnú
položku k vypočítanej sume paušálnych výdavkov.
Pri uplatnení paušálnych výdavkov je daňovník povinný
viesť evidenciu o príjmoch, zásobách a pohľadávkach na
účely vyčíslenia základu dane spolu s prijatými dokladmi,
ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov. V prípade,
ak daňovník prešiel v roku 2017 z preukázateľných
výdavkov na paušálne výdavky, je povinný postupovať
podľa § 51a Zákona č. 595/2003 o dani z príjmov (ďalej
len „ZDP“), pričom je potrebné rozlišovať, z akého druhu
evidencie prechádza na paušálne výdavky.
Prechod z evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona o dani
z príjmov na paušálne výdavky – § 51a ods. 1 zákona
o dani z príjmov
• Ak daňovník viedol daňovú evidenciu (§ 6 ods. 11), nie
je povinný upravovať základ dane za rok 2017 o cenu
nespotrebovaných zásob a výšku záväzkov a pohľadávok.
Konečný stav zásob a pohľadávok k 31. 12. 2016 tvorí
začiatočný stav zásob a pohľadávok k 1. 1. 2017
v evidencii na účely uplatnenia paušálnych výdavkov.
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Prechod z vedenia jednoduchého účtovníctva
na paušálne výdavky – § 51a ods. 5 a 6 zákona
o dani z príjmov
•

Ak daňovník využíval systém jednoduchého
účtovníctva v roku 2016, nie je povinný upravovať
základ dane za rok 2017 o cenu nespotrebovaných
zásob a výšku záväzkov a pohľadávok, ale je povinný
zvýšiť základ dane o zostatky rezerv podľa § 20 ods. 9
písm. b), d) až f) ZDP k 1. 1. 2017. Súčasne je povinný
naďalej evidovať opravnú položku k nadobudnutému
majetku, ktorú zaúčtoval v účtovných obdobiach
podľa zákona o účtovníctve. Pasívna opravná
položka je zahŕňaná do zdaniteľných príjmov počas
uplatňovania paušálnych výdavkov, pričom aktívna
opravná položka nemá vplyv na takéto výdavky.
Konečný stav pohľadávok a zásob sa prenáša
na začiatočný stav rovnako, ako pri prechode
z daňovej evidencie.

Prechod z vedenia podvojného účtovníctva
na paušálne výdavky – § 51a ods. 4 a 6 zákona
o dani z príjmov
•

Ak daňovník účtoval v sústave podvojného
účtovníctva v roku 2016, je povinný upraviť základ
dane za rok 2017 o zostatky vytvorených rezerv
a opravných položiek a zostatky príjmov, výnosov,
výdavkov a nákladov budúcich období. Úprava
v oblasti príjmov sa vykoná zvýšením alebo znížením
príjmov, z ktorých daňovník uplatňuje výdavky
percentom. V oblasti výdavkov daňovník úpravu
nevykonáva, pretože tie sú zahrnuté v sume
paušálnych výdavkov.

Rozsudok Súdneho dvora
v prípade C-355/16 – Christian
Picart – Odklad zdanenia
nerealizovaných kapitálových ziskov
pri premiestnení bydliska
z členského štátu EÚ do Švajčiarskej
konfederácie u SZČO
Predmetom prejudiciálneho konania je spor medzi
francúzskym občanom Christianom Picartom
a francúzskym ministerstvom financií a verejného
rozpočtu. Pán Picart v roku 2002 premiestnil svoje
bydlisko z Francúzska do Švajčiarska. V tom čase bol
majiteľom významných podielov na základnom imaní
viacerých francúzskych spoločností. Podľa čl. 167a
francúzskeho daňového zákonníka je možné odložiť

Priame dane
zaplatenie dane z nerealizovaných kapitálových ziskov
pri zmene daňového domicilu až do momentu realizácie,
ak subjekt zloží zábezpeku na daň a podá daňové
priznanie, v ktorom uvedie kumulovanú výšku odložených
platieb.
Na základe uvedeného pán Picart zriadil vo Francúzsku
bankovú zábezpeku a neskôr, v roku 2005, svoje cenné
papiere predal, čím ukončil odklad zaplatenia dane.
Po preskúmaní jeho situácie mu francúzsky daňový úrad
nanovo ocenil výšku kapitálového zisku a vyrubil mu
dodatočné platby dane z príjmu a príspevky na sociálne
zabezpečenie spolu s penále.
Pán Picart podal sťažnosť s cieľom dosiahnuť zrušenie
dodatočných platieb a po jej zamietnutí podal žalobu
na správny súd, kde namietal, že článok 167a
francúzskeho daňového zákonníka je v rozpore
s Dohodou o voľnom pohybe osôb (DVPO) uzavretou
medzi Švajčiarskom a Európskym spoločenstvom,
keďže táto mu umožňuje usadiť sa vo Švajčiarsku a tam
vykonávať svoju činnosť ako samostatne zárobkovo činná
osoba (SZČO), ktorá spočíva v správe jeho podielov
vo firmách vo Francúzsku. Prípad bol následne postúpený
Štátnej rade Francúzska, ktorá konanie prerušila
a položila Súdnemu dvoru EÚ tieto otázky:
1.

Môže sa na právo usadiť sa ako SZČO, ako je
definované v DVPO, hľadieť ako na rovnocennú
slobodu usadiť sa, zaručenej osobám vykonávajúcim
SZČ v článku 49 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ)?

2.

Je v takomto prípade vzhľadom na ustanovenia
článku 16 dohody vhodné uplatniť judikatúru, ktorá
bola vydaná po uzavretí tejto dohody
v prípade štátneho príslušníka členského štátu, ktorý
premiestnil svoje bydlisko do Švajčiarska
a ponechal si podiely v spoločnostiach
podliehajúcich právu tohto členského štátu, ktoré
mu poskytujú určitý vplyv na rozhodnutia týchto
spoločností a umožňujú mu určovať ich činnosti
bez toho, aby mal v úmysle vykonávať vo Švajčiarsku
SZČ odlišnú od činnosti, ktorú vykonával v členskom
štáte, ktorého je štátnym príslušníkom, a ktorá
spočíva v správe týchto podielov?

3.

spočívajúca v správe cenných papierov v tomto prípade
nepredstavuje samostatnú zárobkovú činnosť, keďže pán
Picart, francúzsky štátny príslušník, nemá
v úmysle vykonávať svoju hospodársku činnosť na území
Švajčiarskej konfederácie, ale pokračovať v činnosti
na území svojho štátu pôvodu) v zmysle dohody medzi
Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi
na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou
na druhej strane o voľnom pohybe osôb, ustanovenia
tejto dohody sa musia vykladať v tom zmysle, že nebránia
právnej úprave štátu, ktorá v prípade, že fyzická osoba
premiestni svoje bydlisko z tohto štátu do iného štátu,
ktorý je zmluvnou stranou, pričom naďalej vykonáva svoju
hospodársku činnosť v prvom z týchto dvoch štátov, t. j.
Francúzsko, bez toho, aby každý deň alebo aspoň raz
za týždeň cestovala z miesta svojej zárobkovej činnosti
na miesto svojho bydliska, predpokladá okamžité
zdanenie nezrealizovaných kapitálových ziskov
z významných podielov tejto osoby na základnom
imaní spoločností, ktoré sa spravujú právom prvého
z uvedených štátov z dôvodu tohto premiestnenia
bydliska, a ktorá umožňuje odklad výberu splatnej dane
len za podmienky, že boli zložené samostatné záruky
na zabezpečenie zaplatenia uvedenej dane, zatiaľ čo
osoba, ktorá je tiež držiteľom takýchto podielov, ale ktorá
má naďalej bydlisko na území prvého z týchto štátov, je
zdanená len v momente prevodu týchto podielov.

Novela Zákonníka práce, ktorou sa
mení zákon č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov, zákon č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení a zákon
č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení
Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu
Zákonníka práce, ktorá prináša niekoľko zmien
tykajúcich sa mzdových nárokov zamestnancov:
•

mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu – podľa
nového znenia Zákonníka práce zamestnancovi
patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde
za každú hodinu práce v sobotu zvýhodnenie
najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy za hodinu.
V prípade zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom
na povahu práce vyžaduje, aby sa práca vykonávala
v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového
zvýhodnenia, najmenej však 45 % minimálnej mzdy
za hodinu.

•

mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu –
zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu popri

Má sa toto právo v prípade, že nie je rovnocenné
so slobodou usadiť sa, vykladať rovnako, ako to
Súdny dvor Európskej únie urobil v prípade slobody
usadiť sa v rozsudku [zo 7. septembra 2006, N
(C-470/04, EU:C:2006:525)]?“

Na položené otázky odpovedal Súdny dvor EÚ spolu
s odôvodnením nasledovne:
Keďže takáto situácia nepatrí do pôsobnosti pojmu
„samostatne zárobkovo činné osoby“(činnosť
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Priame dane
dosiahnutej mzde za každú hodinu práce
v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške
100 % minimálnej mzdy za hodinu. Ak ide
o zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu
práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby
sa práca vykonávala aj v nedeľu, možno dohodnúť
nižšiu sumu zvýhodnenia, najmenej vo výške 90 %
minimálnej mzdy.
•

•

mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu – suma
mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu bola
zvýšenie z 20 % minimálnej mzdy za hodinu
na sumu 40 % minimálnej mzdy za hodinu.
V prípade, ak zamestnanec vykonáva rizikovú prácu,
patrí mu mzdové zvýhodnenie za prácu v noci
v sume najmenej 50 % minimálnej mzdy za hodinu.
Ak povaha práce alebo podmienky prevádzky
u zamestnávateľa vyžadujú, aby sa práca vykonávala
v noci, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho
rizikovú prácu, možno mzdové zvýhodnenie
dohodnúť v nižšej sume, najmenej však 35 %
minimálnej mzdy za hodinu práce.
rozširuje sa tiež definícia mzdy podľa zákonníka
práce – ako mzda sa posudzuje aj peňažné plnenie,
ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi
za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek
a vianočných sviatkov.

V nadväznosti na novelu Zákonníka práce boli
novelizované aj niektoré ustanovenia zákona
o dani z príjmov, zákona o sociálnom poistení
a zákona o zdravotnom poistení:
Zákon o dani z príjmov
V rámci príjmov zo závislej činnosti sa medzi príjmy,
ktoré sú oslobodené od dane z príjmov, zaraďuje aj
peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť
zamestnancovi za prácu pri príležitosti letných
dovoleniek. Oslobodenie uvedeného príjmu je najviac
vo výške 500 EUR v úhrne od všetkých zamestnávateľov.
Ak suma vyplateného peňažného plnenia je
najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku
(funkčného platu) zamestnanca a pracovnoprávny
(štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto
zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho
roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov. Do základu
dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem
prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie. Toto
ustanovenie sa prvýkrát použije na sumu peňažného
plnenia podľa osobitných predpisov vyplatenú v mesiaci
jún 2019.

11

Od dane je oslobodená aj suma peňažného plnenia,
ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi
za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov.
Uvedené oslobodenie je vo výške najviac 500 EUR
v úhrne od všetkých zamestnávateľov. Ak suma
vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje
toto oslobodenie, je najmenej vo výške priemerného
mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca
a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah
zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. októbru
príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň
48 mesiacov a za príslušné zdaňovacie obdobie bolo
zamestnancovi vyplatené peňažné plnenie za prácu
pri príležitosti letných dovoleniek, do základu dane
(čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem
prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie.
Toto ustanovenie sa prvýkrát použije na sumu peňažného
plnenia za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov
vyplatenú zamestnancovi v mesiaci december 2018
za predpokladu, že v mesiaci jún 2018 bola
zamestnancovi vyplatená aj suma peňažného plnenia
za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek
najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku
(funkčného platu) zamestnanca.

Zákon o sociálnom poistení
Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca je aj
peňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi za prácu
pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, ktoré bolo
zamestnancovi poskytnuté počas kalendárneho roka
2019 a 2020 a tiež peňažné plnenie za prácu
pri príležitosti vianočných sviatkov poskytnuté
zamestnancovi počas kalendárneho roka
2018.

Zákon o zdravotnom poistení
V prípade, ak mal zamestnanec vyplatené peňažné
plnenie za prácu pri príležitosti obdobia letných
dovoleniek alebo vianočných sviatkov viacerými
zamestnávateľmi v sume vyššej ako 500 EUR, v ročnom
zúčtovaní poistného sa vymeriavací základ zamestnanca
u každého zamestnávateľa, ktorý sa na tomto peňažnom
plnení podieľal, pomerne zvýši podľa výšky peňažného
plnenia.

Priame dane
Zmluva medzi Slovenskou
republikou a Saudskoarabským
kráľovstvom o zamedzení dvojitého
zdanenia v oblasti daní z príjmov
a zabránení daňovému úniku
Vláda SR vyslovila dňa 28. 3. 2018 súhlas s uzavretím
zmluvy medzi Slovenskou republikou a Saudskoarabským
kráľovstvom o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti
daní z príjmov a zabránení daňovému úniku.

Zmluva medzi Slovenskou
republikou a Albánskou republikou
o zamedzení dvojitého zdanenia
v oblasti daní z príjmov a zabránení
daňovému úniku
Podľa informácií zverejnených dňa 6. 3. 2018 vládou
Slovenskej republiky a vládou Albánskej republiky
prebiehajú rokovania o uzavretí zmluvy o zamedzení
dvojitého zdanenia medzi týmito dvoma krajinami.
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Súdny dvor Európskej únie v oblasti
DPH
C-533/16 Volkswagen AG – Zamietnutie žiadosti
o vrátenie DPH z dôvodu uplynutia premlčacej
lehoty
Spoločnosť Hella Leuchten - Systeme GmbH so sídlom
v Nemecku, ako aj spoločnosti Hella Slovakia Front
Lighting, s. r. o. a Hella Slovakia - Signal Lighting so sídlom
na Slovensku (ďalej spoločne len „spoločnosti Hella“)
dodávali v rokoch 2004 až 2010 spoločnosti Volkswagen
AG so sídlom v Nemecku formy na výrobu svietidiel
pre automobily. Spoločnosti Hella na faktúrach neuvádzali
DPH, pretože sa domnievali, že nešlo o dodanie tovaru,
ale o „finančné vyrovnanie“ oslobodené od DPH.
V priebehu roka 2010 spoločnosti Hella zistili, že
ich postup nie je v súlade so slovenskými právnymi
predpismi, vystavili teda faktúry s uplatnením DPH,
podali dodatočné daňové priznania za roky 2004 až
2010 a odviedli DPH do štátneho rozpočtu. Spoločnosť
Volkswagen AG následne požiadala Daňový úrad
Bratislava o vrátenie DPH viažucej sa k týmto dodaniam.
Daňové orgány čiastočne vyhoveli tejto žiadosti
a spoločnosti Volkswagen AG vrátili DPH za roky 2007
až 2010. Za roky 2004 až 2006 však DPH odmietli vrátiť
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s odôvodnením, že právo na vrátenie DPH vzniklo už
dodaním tovaru a podanie žiadosti o vrátenie DPH sa
uskutočnilo až po uplynutí päťročnej premlčacej lehoty.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či sa má právo EÚ vykladať
v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave,
v zmysle ktorej je právo na odpočítanie DPH, ktorá bola
fakturovaná a zaplatená zdaniteľnou osobou niekoľko
rokov po dodaní predmetného tovaru, možné zamietnuť
z dôvodu, že premlčacia lehota na uplatnenie tohto práva
začala plynúť od dátumu dodania tovaru a uplynula
pred podaním žiadosti o vrátenie dane.
SD EÚ pripomenul, že uplatnenie práva na odpočítanie
DPH je podmienené splnením tak hmotnoprávnych, ako aj
formálnych podmienok a požiadaviek. SD EÚ
v tejto súvislosti uviedol, že hoci právo na odpočítanie
DPH vzniká súbežne so vznikom daňovej povinnosti,
uplatnenie tohto práva je v zásade možné až vtedy, keď
má zdaniteľná osoba k dispozícii faktúru.
SD EÚ ďalej uviedol, že premlčaciu lehotu, ktorej uplynutie
vedie k potrestaniu nedostatočne starostlivej zdaniteľnej
osoby, ktorá opomenula uplatniť odpočítanie DPH
na vstupe, a to stratou práva na odpočítanie DPH,
nemožno považovať za nezlučiteľnú s režimom daným
smernicou o DPH v rozsahu, v akom sa na jednej strane
táto lehota uplatňuje rovnakým spôsobom na analogické
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práva v daňovej oblasti v rámci vnútroštátneho práva
a v rámci práva EÚ (zásada ekvivalencie) a na druhej
strane, v akom praxi neznemožňuje alebo neprimerane
nesťažuje výkon práva na odpočítanie DPH (zásada
efektivity).
SD EÚ konštatoval, že spoločnosti Hella v roku 2010
vykonali opravy tak, že vystavili faktúry, ktoré zahŕňali
DPH, podali dodatočné priznania a splatnú DPH odviedli
do štátneho rozpočtu, čím bola hrozba krátenia dane
alebo neodvedenia dane odstránená. Za týchto okolností
však spoločnosť Volkswagen AG nemohla pred týmito
opravami uplatniť svoje právo na vrátenie dane, keďže
nedisponovala faktúrami a ani nemala informáciu o tom,
že DPH je splatná. Až po opravách na strane dodávateľov
boli teda splnené hmotnoprávne aj formálne požiadavky
na odpočítanie DPH a spoločnosť Volkswagen AG
mohla požiadať o vrátenie DPH. Podľa SD EÚ, keďže
sa Volkswagen AG nedopustila nedostatku náležitej
starostlivosti a nedošlo ani k zneužitiu alebo podvodnej
tajnej dohode so spoločnosťami Hella, nemožno
proti právu na vrátenie DPH úspešne namietať premlčaciu
lehotu, ktorá začala plynúť od dátumu dodania tovaru
a pre niektoré obdobia uplynula pred príslušnými
opravami.
SD EÚ rozhodol, že právo EÚ sa má vykladať v tom
zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, podľa
ktorej v prípade, ak bola DPH fakturovaná a zaplatená
zdaniteľnou osobou niekoľko rokov po dodaní
predmetného tovaru, sa právo na vrátenie DPH odmieta
priznať z dôvodu, že premlčacia lehota na uplatnenie tohto
práva začala plynúť od dátumu dodania tovaru a uplynula
pred podaním žiadosti o vrátenie dane.

C‑307/16 – Stanisław Pieńkowski – Oslobodenie
od dane pri vývoze – Tovar vyvezený v osobnej
batožine cestujúcich
Pán Pieńkowski podniká v oblasti obchodu, najmä
s telekomunikačnými zariadeniami. V rámci svojej
podnikateľskej činnosti predáva tovar prevažne
cestujúcim s trvalým bydliskom mimo územia EÚ.
V zmysle vnútroštátnej právnej úpravy majú cestujúci,
fyzické osoby s trvalým bydliskom mimo územia EÚ, právo
na vrátenie DPH pri tovaroch, ktoré nadobudli
v Poľsku, a ktoré v nezmenenom stave vyvezú vo svojej
osobnej batožine mimo územia EÚ. Takéto vrátenie môže
uskutočniť predávajúci prostredníctvom iného subjektu,
ak tento spĺňa zákonom stanovené podmienky
pre vrátenie DPH cestujúcim, alebo priamo,
pod podmienkou, že predávajúci v predchádzajúcom
zdaňovacom období prekročil obrat 400 000 PLN.
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Príslušné daňové orgány sa v nadväznosti na uvedenú
právnu úpravu domnievali, že pán Pieńkowski, ako
predávajúci, nemohol v rokoch 2010 a 2011 vykonávať
vrátenie dane cestujúcim priamo, keďže v zdaňovacích
obdobiach, ktoré im predchádzali, nesplnil podmienku
týkajúcu sa dosiahnutého obratu, a nemohol v tejto
súvislosti uplatňovať oslobodenie od DPH.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či uvedená vnútroštátna
úprava, ktorá vylučuje uplatnenie oslobodenia
od DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá nespĺňa podmienku
dosiahnutia minimálnej hranice obratu
v predchádzajúcom zdaňovacom období a ani neuzavrela
zmluvu so subjektom oprávneným na vrátenie DPH
cestujúcim, je v súlade s právom EÚ.
SD EÚ pripomenul, že oslobodenie od DPH pri vývoze
tovaru je možné uplatniť vtedy, ak bolo na kupujúceho
prevedené právo nakladať s tovarom ako vlastník, pričom
predávajúci musí preukázať, že tento tovar bol zaslaný
alebo prepravený mimo EÚ. V prípade tovaru, ktorý sa má
prevážať v osobnej batožine cestujúcich, sa oslobodenie
od DPH uplatní, ak sú splnené ďalšie podmienky
na strane kupujúceho. SD EÚ ďalej uviedol, že v zmysle
práva EÚ môžu členské štáty stanoviť aj iné povinnosti
za účelom správneho výberu DPH a predchádzania
daňovým podvodom, musia však dodržiavať všeobecné
právne zásady, ako sú zásada právnej istoty, zásada
proporcionality a zásada legitímnej dôvery.
V nadväznosti na uvedené SD EÚ konštatoval, že
v rámci konania nebolo spochybnené, že došlo k dodaniu
tovarov, pričom tieto tovary fyzicky opustili územie EÚ,
keď boli prevezené v osobnej batožine cestujúcich,
a rovnako boli splnené aj špecifické podmienky na strane
kupujúceho pre uplatnenie oslobodenia od DPH. Podľa
SD EÚ, za týchto okolností, už v zásade neexistuje riziko
daňového podvodu alebo daňových strát, ktoré by mohlo
byť dôvodom na zdanenie predmetnej transakcie,
a preto vnútroštátna právna úprava, ako je vo veci samej,
ktorá stanovuje podmienku dosiahnutia obratu v určitej
minimálnej výške počas predchádzajúceho zdaňovacieho
obdobia alebo povinnosť mať uzatvorenú zmluvu s iným
oprávneným subjektom, nie je potrebná na dosiahnutie
cieľa predchádzania daňovým podvodom a daňovým
únikom.
SD EÚ rozhodol, že oslobodenie od DPH pri dodaní
tovaru na vývoz, ktorý sa má na územie mimo EÚ
prevážať v osobnej batožine cestujúcich, nemôže byť
podmienené u predávajúceho dosiahnutím obratu
v určitej minimálnej výške počas predchádzajúceho
zdaňovacieho obdobia alebo povinnosťou mať
uzatvorenú zmluvu s iným subjektom oprávneným
na vrátenie DPH cestujúcim.

Nepriame dane
C-672/16 Imofloresmira - Investimentos
Imobiliários SA – Povinnosť úpravy odpočítanej
dane

plnení a v tomto smere podnikal konkrétne potrebné
kroky, by v konečnom dôsledku viedol k obmedzeniu
práva na odpočítanie dane.

Spoločnosť Imofloresmira - Investimentos Imobiliários SA
(ďalej len „Imofloresmira“) sa zaoberá kúpou, predajom,
prenájmom a správou nehnuteľností. Imofloresmira je
vlastníkom dvoch nehnuteľností určených na prenájom,
pričom sa rozhodla, že využije možnosť voľby, ktorú
povoľuje právna úprava v Portugalsku, a nebude
pri prenájme týchto nehnuteľností uplatňovať
oslobodenie od DPH.

SD EÚ rozhodol, že je v rozpore s právom EÚ, ak
vnútroštátna právna úprava ukladá zdaniteľnej osobe
povinnosť vykonať úpravu pôvodne odpočítanej dane
z dôvodu, že nehnuteľnosť, pri ktorej bolo v súvislosti s jej
prenájmom uplatnené právo voľby zdanenia, sa považuje
za nehnuteľnosť, ktorú zdaniteľná osoba už nevyužíva
na uskutočňovanie zdaniteľných plnení z titulu, že táto
nehnuteľnosť zostala nevyužitá po dobu viac ako dvoch
rokov, hoci sa preukáže, že zdaniteľná osoba sa snažila
nehnuteľnosť počas uvedeného obdobia prenajať.

Príslušné daňové orgány sa domnievali, že Imofloresmira
je povinná vykonať úpravu odpočítanej dane, a to
z dôvodu, že uvedené nehnuteľnosti boli už viac ako dva
roky nevyužívané a to aj napriek tomu, že Imofloresmira
spolupracovala s realitnými kanceláriami a uskutočnila
viaceré aktivity v oblasti marketingu (vytvorila reklamný
leták, internetovú stránku, tlačové oznámenia
pre verejnosť, umiestnila pri nehnuteľnostiach reklamné
tabule) a ponúkala priestory na prenájom za výhodnejšie
ceny.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či je v súlade s právom
EÚ, ak vnútroštátna právna úprava ukladá povinnosť
vykonať úpravu pôvodne odpočítanej dane z dôvodu,
že nehnuteľnosť, pri ktorej bola zdaniteľnou osobou
uplatnená voľba zdanenia prenájmu nehnuteľnosti,
zostala už viac ako dva roky nevyužitá a je považovaná
za nehnuteľnosť, ktorá sa nevyužíva na uskutočňovanie
zdaniteľných plnení, hoci je preukázané, že zdaniteľná
osoba prejavovala záujem ponúkať túto nehnuteľnosť
na prenájom a podnikala za týmto účelom viaceré kroky.
SD EÚ pripomenul, že právo na odpočítanie DPH je
neoddeliteľnou súčasťou mechanizmu DPH a nemôže
byť obmedzené. Podľa SD EÚ právo na odpočítanie dane
v zásade zostáva zachované, i keď neskôr, z dôvodov
nezávislých od vôle zdaniteľnej osoby, zdaniteľná
osoba nemôže využívať tovar alebo služby, ktoré viedli
k odpočítaniu dane v rámci zdaniteľných plnení. Iný
výklad by bol v rozpore so zásadou neutrality, pokiaľ ide
o daňové zaťaženie spoločnosti, keďže by mohli vznikať
rozdiely medzi spoločnosťami, ktoré už uskutočňujú
zdaniteľné plnenia, a tými spoločnosťami, ktoré chcú
prostredníctvom investícií začať vykonávať činnosti, ktoré
budú viesť k vzniku zdaniteľných plnení.
SD EÚ konštatoval, že prístup, na základe ktorého by
na preukázanie existencie zmien vo faktoroch, ktoré boli
použité pri určení výšky odpočítanej dane, postačovalo,
aby sa nehnuteľnosť po skončení nájomnej zmluvy
z dôvodu okolností nezávislých od vôle jej vlastníka
nevyužívala, hoci sa preukáže, že vlastník mal naďalej
záujem využívať ju na účely uskutočňovania zdaniteľných
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C-387/16 Nidera BV – Zníženie úrokov
z omeškania splatných z dôvodu oneskoreného
vrátenia nadmerného odpočtu DPH
Nidera BV (ďalej len „Nidera“) je spoločnosť sídliaca
v Holandsku, ktorá v období od februára do mája 2008
nakupovala od dodávateľov v Litve pšenicu a následne
ju vyvážala mimo územia EÚ. V auguste 2008 sa Nidera
zaregistrovala v Litve ako platiteľ DPH a prostredníctvom
svojho prvého daňového priznania požiadala o vrátenie
DPH zaplatenej na vstupe.
Spočiatku príslušné daňové orgány vrátenie DPH zamietli
s odôvodnením, že Nidera nebola v čase dodania
pšenice registrovaná na účely DPH, a teda v zmysle
vnútroštátnych právnych predpisov nemala nárok
na odpočítanie DPH. Po vyhlásení rozsudku C-385/09
(Nidera Handelscompagnie) jej však právo
na odpočítanie DPH bolo priznané a spoločnosti Nidera
bol vyplatený nadmerný odpočet DPH v sume približne
3,4 milióna EUR. Nidera následne požiadala o vyplatenie
úrokov z omeškania, pričom žiadala, aby tieto úroky
boli vypočítané za obdobie od dátumu začatia daňovej
kontroly až do vrátenia nadmerného odpočtu DPH, čo
predstavovalo sumu približne 1,1 milióna EUR.
Vnútroštátny súd sa obrátil na SD EÚ s otázkou, či
je možné znížiť úroky z omeškania splatné z dôvodu
oneskoreného vrátenia nadmerného odpočtu DPH, ak
sa pri takomto znížení zohľadnia okolnosti nezávislé od
konania samotnej zdaniteľnej osoby, ako napríklad výška
úrokov vo vzťahu k nadmernému odpočtu DPH, obdobie,
počas ktorého nebol nadmerný odpočet DPH vrátený,
ďalej dôvody, pre ktoré nedošlo k jeho vráteniu alebo
straty, ktoré skutočne vznikli zdaniteľnej osobe.
SD EÚ uviedol, že hoci postupy na uplatnenie nároku
na vrátenie nadmerného odpočtu DPH v zásade patria
do procesnej autonómie členských štátov, nič to nemení
na skutočnosti, že táto autonómia je vymedzená

Nepriame dane
zásadami ekvivalencie a efektivity. Členské štáty síce
majú určitú slobodu pri stanovení podmienok vrátenia
nadmerného odpočtu DPH, tieto podmienky však
musia umožniť, aby zdaniteľnej osobe bola vrátená
za primeraných podmienok celá suma pohľadávky, čo
znamená, že k zaplateniu má prísť v primeranej lehote
a spôsob zaplatenia nemá spôsobovať zdaniteľnej osobe
žiadne finančné riziko. Ak dôjde k vráteniu nadmerného
odpočtu DPH po uplynutí primeranej lehoty, zásada
neutrality DPH vyžaduje, aby vzniknuté finančné straty,
ktoré vznikli z dôvodu, že zdaniteľná osoba nemôže
disponovať s uvedenými finančnými prostriedkami, boli
kompenzované úrokmi z omeškania, pričom prináleží
členským štátom, aby si stanovili podmienky, za akých
majú byť úroky z omeškania zaplatené.
Podľa vnútroštátneho súdu, ak dôjde k značnému
oneskoreniu pri vrátení nadmerného odpočtu DPH, čo
má za následok dlhodobú nedostupnosť finančných
prostriedkov, môže byť výška vypočítaných úrokov
neprimeraná stratám, ktoré skutočne vznikli zdaniteľnej
osobe, a teda, za týchto okolností, kritéria primeranosti
a spravodlivosti umožňujú správcovi dane znížiť sumu
úrokov z dôvodov, ktoré nesúvisia s konaním zdaniteľnej
osoby.
SD EÚ konštatoval, že pokiaľ ide o zníženie úrokov iba
z dôvodu vysokej sumy úrokov v porovnaní
so sumou nadmerného odpočtu DPH, takýto prístup
by pre zdaniteľnú osobu predstavoval riziko, že úroky
z omeškania nebudú pokrývať celú dobu, počas ktorej
zdaniteľná osoba nemala možnosť disponovať peňažnými
prostriedkami.
Pokiaľ ide o zníženie úrokov z dôvodu dĺžky obdobia,
za ktoré nadmerný odpočet DPH nebol vrátený, táto
dĺžka obdobia nemôže byt podľa SD EÚ sama o sebe
dôvodom na zníženie úrokov z omeškania, pretože tie sú
určené práve na to, aby kompenzovali zdaniteľnej osobe
finančné straty, ktoré jej vznikli počas tohto obdobia.
Táto možnosť by naopak mohla viesť k tomu, že daňové
orgány by neboli motivované k tomu, aby vrátili nadmerný
odpočet DPH v čo najkratšej dobe.
SD EÚ tiež uviedol, že ani vyhlásenie rozsudku C-385/09
nemá vplyv na možnosť zníženia úrokov z omeškania,
pretože judikatúra SD EÚ iba objasňuje a spresňuje to,
ako sa určitý predpis mal vykladať už od dátumu, kedy
nadobudol účinnosť.
Napokon SD EÚ konštatoval, že zníženie úrokov
z dôvodu, aby sa tým zohľadnili straty, ktoré skutočne
vznikli zdaniteľnej osobe v dôsledku toho, že nemohla
disponovať so sumou nadmerného odpočtu DPH by
znamenalo, že by zdaniteľnej osobe prináležalo preukázať
finančné straty, ktoré jej v tejto súvislosti skutočne vznikli.
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Paušálny charakter úrokov z omeškania pritom
z povahy veci odráža stratu, ktorá môže zdaniteľnej osobe
vzniknúť, a nie stratu, ktorá jej skutočne vznikla, a teda
odškodnenie v podobe úrokov z omeškania môže byť
v niektorých prípadoch vyššie či nižšie ako skutočná
strata.
SD EÚ rozhodol, že článok 183 smernice o DPH spolu
so zásadou neutrality DPH sa majú vykladať v tom zmysle,
že bránia zníženiu sumy úrokov z omeškania splatných
z dôvodu oneskoreného vrátenia nadmerného odpočtu
DPH za okolností nezávislých od konania zdaniteľnej
osoby, ako je napríklad suma týchto úrokov vo vzťahu
k sume nadmerného odpočtu DPH, obdobie, za ktoré
nebol nadmerný odpočet DPH vrátený, dôvody, pre ktoré
nedošlo k vráteniu, ako aj skutočné straty, ktoré vznikli
zdaniteľnej osobe.

C-159/17 Întreprinderea Individuală Dobre
M. Marius – Nárok na odpočítanie DPH
vzťahujúcej sa na nadobudnutie tovaru v
období, kedy bola zdaniteľnej osobe zrušená
identifikácia na účely DPH
Spoločnosť Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius
(ďalej len „spoločnosť“) bola registrovaná na účely DPH
v Rumunsku od 13. júla 2011 do 31. júla 2012. Keďže
spoločnosť nepodala DPH priznanie za 4. štvrťrok 2011
a 1. štvrťrok 2012, bola jej s účinnosťou od 1. augusta
2012 zrušená registrácia na účely DPH v Rumunsku.
Spoločnosť však naďalej vyhotovovala faktúry, na ktorých
uplatňovala DPH bez toho, aby túto DPH vykázala aj
v príslušnom DPH priznaní.
Príslušné daňové orgány vykonali v roku 2015 daňovú
kontrolu a jej výsledkom bol daňový výmer, ktorý
zodpovedal výške DPH, ktorú Spoločnosť fakturovala
a prijala od zákazníkov počas obdobia, kedy jej bola
zrušená registrácia na účely DPH. Spoločnosť následne
žiadala, aby si mohla uplatniť odpočítanie DPH z tovarov
a služieb obstaraných za účelom poskytovania služieb
zodpovedajúcim predmetu jej podnikania za obdobie,
počas ktorého nebola registrovaná na účely DPH, čo
daňové orgány zamietli.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či daňové orgány môžu
odmietnuť zdaniteľnej osobe priznať právo
na odpočítanie DPH, ak bola tejto zdaniteľnej osobe
zrušená identifikácia na účely DPH, a to z dôvodu, že
nepodala za určité obdobie priznanie k DPH v zákonnej
lehote.
SD EÚ uviedol, že v zmysle ustálenej judikatúry SD EÚ
základná zásada neutrality DPH vyžaduje, aby odpočítanie
DPH zaplatenej na vstupe bolo priznané, ak sú splnené

Nepriame dane
hmotnoprávne podmienky, a to aj napriek tomu, že
neboli splnené niektoré z formálnych požiadaviek.
SD EÚ ďalej uviedol, že sankcionovanie nedodržania
povinností týkajúcich sa účtovania či daňových priznaní
odmietnutím práva na odpočítanie dane prevyšuje
rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie cieľa, ktorým
je správne plnenie si týchto povinností, keďže právo
EÚ nebráni členským štátom uložiť v prípade potreby
pokutu alebo peňažnú sankciu primeranú závažnosti
porušenia. Inak by tomu bolo v prípade, ak by porušenie
takýchto formálnych požiadaviek viedlo k tomu, že by
nebolo možné predložiť jednoznačný dôkaz o tom, že
hmotnoprávne požiadavky boli splnené alebo v prípade,
ak by sa vzhľadom na objektívne skutočnosti preukázalo,
že právo na odpočítanie dane sa uplatňuje podvodným
spôsobom.
SD EÚ konštatoval, že prináleží vnútroštátnemu súdu, aby
overil, či príslušné daňové orgány mali k dispozícii údaje
nevyhnutné na preukázanie toho, že hmotnoprávne
podmienky zakladajúce právo na odpočítanie DPH
zaplatenej na vstupe sú splnené, aj napriek nesplneniu
určitých formálnych požiadaviek, ktoré sa spoločnosti
v rámci konania vytýkajú. V prípade, ak by sa aj
preukázalo, že nesplnenie formálnych požiadaviek
nebránilo predloženiu jednoznačného dôkazu o tom, že
hmotnoprávne podmienky boli splnené, takéto okolnosti
môžu indikovať existenciu daňového podvodu, keď si
zdaniteľná osoba úmyselne s cieľom vyhnúť sa plateniu
daní neplní formálne povinnosti, ktoré jej prislúchajú.
V tejto súvislosti nie je podľa SD EÚ v rozpore s právom
EÚ, ak sa nepodanie priznania k DPH, ktoré umožňuje
kontrolu zo strany daňových orgánov, považuje za daňový
podvod, v dôsledku čoho môže dôjsť k zamietnutiu práva
na odpočítanie dane, keďže takéto porušenie môže
brániť riadnemu výberu dane a v dôsledku toho narušiť
fungovanie spoločného systému DPH.
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SD EÚ rozhodol, že daňové orgány môžu odmietnuť
zdaniteľnej osobe uplatniť právo na odpočítanie DPH,
ak sa preukáže, že z dôvodu nesplnenia si povinností
vytýkaných tejto osobe nemohli mať k dispozícii údaje
nevyhnutné na preukázanie toho, že hmotnoprávne
požiadavky zakladajúce právo na odpočítanie DPH
zaplatenej na vstupe touto zdaniteľnou osobou boli
splnené alebo že táto osoba konala podvodne s cieľom
získať právo na odpočítanie dane, čo prináleží overiť
vnútroštátnemu súdu.

Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@deloittece.com

Právne

Novela zákona o katastri
nehnuteľností

••

presnejšie majú byť definované náležitostí
návrhu na začatie katastrálneho konania
(„návrh“), po novom má návrh obsahovať aj
predmet návrhu, čoho sa navrhovateľ domáha,
taktiež už nebude potrebné prikladať geometrický
plán, ale bude postačovať uvedenie čísla
úradného overenia geometrického
plánu,

••

týkajúce sa návrhu na vklad, ku ktorému sa
má prikladať aj čestné vyhlásenie o splnení
podmienok podľa § 59 a) Obchodného zákonníka
(týkajúce sa nadobúdania majetku obchodnej
spoločnosti na základe zmluvy s jej zakladateľom
alebo spoločníkom) alebo že sa tieto podmienky
na danú obchodnú spoločnosť nevzťahujú,
poverenie právnickej osoby jej zamestnancovi, že
je oprávnený podať návrh na vklad za právnickú
osobu a listiny s dôkaznou hodnotou pre konanie
o návrhu na vklad,

••

pri lehotách v ktorých okresný úrad vykoná zápis
sa má skrátiť lehota pri výmaze záložného práva
na 5 pracovných dní odo dňa začatia konania.
Pri elektronickej forme návrhu okresný úrad
vykoná záznam do 30 dní odo dňa doručenia
návrhu na vykonanie záznamu,

Do NR SR bol predložený návrh novely zákona
o katastri nehnuteľností („novela“), ktorej cieľom
je vyššia elektronizácia katastra nehnuteľností,
zlepšenie jeho fungovania a skvalitnenie registrácie
nehnuteľností.
Novela má priniesť tieto zmeny a doplnenia:
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••

definíciu inej oprávnenej osoby: ktorou má byť
záložný veriteľ, oprávnený z predkupného práva,
vecného bremena, nájomca, správca majetku
štátu a slovenský pozemkový fond,

••

kataster má obsahovať údaje o cenách nielen
poľnohospodárskych a lesných pozemkov ako
doteraz, ale aj o cenách nehnuteľností,

••

pôsobnosť a právomoci Úradu geodézie,
kartografie a katastra SR a okresných úradov
sa majú rozšíriť,

••

pri pochybnosti, či ide o predmet evidovania
v katastri, už nemá rozhodovať okresný úrad, ale
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR,

••

má sa zaviesť elektronické podávanie návrhov
na vykonanie záznamu, formulár zverejní Úrad
geodézie, kartografie a katastra SR,

Právne
••

majú sa upraviť podmienky zápisu práv
k stavbám, bytom a nebytovým priestorom, a to
tak, že stavba sa do katastra zapíše, ak je ohraničená
obvodovými stenami a strešnou konštrukciou.

Navrhovaná účinnosť novely má byť 1. septembra 2018,
niektoré časti majú nadobudnúť účinnosť
až 1. septembra 2019.

Dagmar Yoder
dyoder@deloittece.com

Róbert Minachin
rminachin@deloittece.com
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Účtovníctvo

Schvaľovanie IFRS v Európskej únii
Dodatky k IFRS 9
Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo
(EFRAG) aktualizovala správu, v ktorej je uvedený stav
schvaľovania IFRS, t. j. štandardov, interpretácií a ich
dodatkov, dňa 26. marca 2018. Dňa 22. marca 2018
Európska komisia schválila na použitie v Európskej
únii dodatky k IFRS 9 „Finančné nástroje: Predčasné
splatenie s negatívnou kompenzáciou“. Tieto dodatky
boli zverejnené v Úradnom vestníku EÚ (Official Journal
of the European Union) dňa 26. marca 2018. Rada
pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) vydala
dodatky k IFRS 9 dňa 12. októbra 2017.

Aké zmeny prinášajú dodatky?
Kontext
Odsek B4.1.11(b) štandardu IFRS 9 uvádza, že
pri predčasnom splatení dlhového nástroja vo výške, ktorá
zahŕňa „primeranú dodatočnú kompenzáciu“
za predčasné ukončenie nástroja, vzniknú zmluvné
peňažné toky, ktoré predstavujú iba nesplatené sumy
istiny a úroku z nesplatenej čiastky istiny (SPPI).
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V praxi vznikla otázka, či pojem „kompenzácia“ zahŕňa aj
negatívnu kompenzáciu, t. j. prípad, keď strana realizujúca
opciu prijíma kompenzáciu od druhej strany za predčasné
ukončenie, na rozdiel od situácie, keď kompenzáciu
uhrádza. Negatívna kompenzácia môže vzniknúť
v prípade, že nástroj môže byť predčasne splatený
za hodnotu, ktorá odráža zostávajúce zmluvné peňažné
toky diskontované aktuálnou trhovou úrokovou sadzbou.
V závislosti od zmien úrokovej sadzby od prvotného
vykázania nástroja môže držiteľ opcie nakoniec zaplatiť
viac (t. j. uhrádzať kompenzáciu) alebo menej (t. j. získať
kompenzáciu), až kým nie je nesplatená výška istiny
a úrok v momente predčasného splatenia. Rada IASB sa
obávala, že pri použití štandardu IFRS 9 tieto nástroje
nesplnia podmienku iba istiny a úroku z nesplatenej sumy
istiny (SPPI) a budú sa musieť oceňovať reálnou hodnotou
vykázanou vo výsledovke (FVTPL).
Takéto znaky predčasného splatenia sa často vyskytujú
pri určitých typoch štandardných a jednoduchých
úverových nástrojov, ako sú napríklad podnikové úvery
alebo bežné hypotéky. Rada IASB sa rozhodla, že
ocenenie tohto majetku v amortizovaných nákladoch
a jeho začlenenie do kľúčových ukazovateľov ako je
čistá úroková marža, by používateľom účtovnej závierky

Účtovníctvo
poskytlo užitočnejšie a relevantnejšie informácie
o výkonnosti tohto finančného majetku ako reálna
hodnota vykázaná vo výsledovke (FVTPL).

Zmeny
Dodatky k IFRS 9 Predčasné splatenie s negatívnou
kompenzáciou zahŕňajú:
1. Zmeny ohľadne symetrických možností
predčasného splatenia
Podľa súčasných požiadaviek IFRS 9 podmienka, že
zmluvné peňažné toky predstavujú iba splátky istiny
a úrokov nie je splnená, ak veriteľ musí zrealizovať
vysporiadanie v prípade ukončenia zmluvy dlžníkom
(označované tiež ako zisk z predčasného splatenia).
Predčasné splatenie s negatívnou kompenzáciou upravuje
súčasné požiadavky IFRS 9 ohľadom práv na ukončenie
zmluvy, aby bolo možné ocenenie v amortizovaných
nákladoch (alebo v závislosti od obchodného modelu,
reálnou hodnotou vykázanou v ostatnom súhrnnom
výsledku FVOCI) aj v prípade splátok s negatívnou
kompenzáciou. Podľa dodatkov nie je znamienko
predčasne splatenej čiastky dôležité, t. j. v závislosti
od úrokovej sadzby platnej v dobe ukončenia zmluvy
môže byť úhrada urobená aj v prospech zmluvnej strany,
ktorá zrealizovala predčasné splatenie. Výpočet tejto
kompenzácie musí byť rovnaký či už v prípade pokuty
pri predčasnom splatení alebo v prípade zisku
pri predčasnom splatení.

2. Vyjasnenie ohľadom zmeny finančných záväzkov
Konečné úpravy obsahujú tiež (v základoch pre záver)
vyjasnenie ohľadom účtovania zmien alebo výmeny
finančného záväzku oceňovaného v amortizovaných
nákladoch, ktoré nespôsobia odúčtovanie finančného
záväzku. Rada IASB vyjasňuje, že účtovná jednotka
vykazuje akúkoľvek úpravu v amortizovaných nákladoch
finančného záväzku, ktorá vyplýva zo zmeny alebo
výmeny vo výkaze ziskov a strát k dátumu tejto zmeny
alebo výmeny. Je preto možné, že sa bude musieť urobiť
retrospektívna zmena účtovania, ak bola
v minulosti upravená efektívna úroková sadzba a nie výška
amortizovaných nákladov.

verzii. Skoršie uplatnenie je povolené, a preto účtovné
jednotky môžu použiť dodatky spolu s IFRS 9, ak sa tak
rozhodnú. Pri prvotnom použití dodatkov je potrebné
splniť ďalšie požiadavky na prechodné obdobie
a súvisiace požiadavky na zverejnenie.
Slovenské znenie dodatkov nájdete kliknutím na túto
stránku http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/
TXT/?uri=CELEX:32018R0498

Interpretácia IFRIC 22
Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo
(EFRAG) aktualizovala správu, v ktorej je uvedený stav
schvaľovania IFRS, t. j. štandardov, interpretácií a ich
dodatkov, dňa 3. apríla 2018. Dňa 28. marca 2018
Európska komisia schválila na použitie v Európskej únii
interpretáciu IFRIC 22 „Transakcie v cudzích menách
a preddavok“. Táto interpretácia bola zverejnené
v Úradnom vestníku EÚ (Official Journal of the European
Union) dňa 3. apríla 2018. Rada pre medzinárodné
účtovné štandardy (IASB) vydala interpretáciu IFRIC 22
dňa 8. decembra 2016.

Kontext
Výbor pre IFRS interpretácie zistil, že sa v praxi používajú
rôzne menové kurzy na vykázanie transakcie vyjadrenej
v cudzej mene podľa IAS 21 „Vplyv zmien kurzov cudzích
mien“ v prípade, že je protiplnenie prijaté alebo uhradené
pred vykázaním súvisiaceho majetku, nákladu alebo
výnosu. Preto sa Výbor pre IFRS interpretácie rozhodol
vypracovať interpretáciu.

Rozsah interpretácie
Interpretácia sa venuje transakciám alebo častiam
transakcií v cudzích menách, keď:
••

existuje protiplnenie, ktoré je vyjadrené alebo
ocenené v cudzej mene,

••

účtovná jednotka vykazuje zálohu ako majetok
alebo záväzok vo forme výnosov budúcich období
v súvislosti s týmto protiplnením pred vykázaním
súvisiaceho majetku, nákladu alebo výnosu,

••

záloha ako majetok alebo záväzok vo forme výnosu
budúcich období je nepeňažného charakteru.

Dátum platnosti a požiadavky na prechod
Dodatky sa uplatnia retrospektívne za ročné účtovné
obdobia začínajúce sa 1. januára 2019 alebo neskôr,
t. j. jeden rok po prvotnom uplatnení IFRS 9 v jej súčasnej

21

Konsenzus
Výbor pre IFRS interpretácie dospel k nasledujúcemu
záveru:

Účtovníctvo
••

Dátum transakcie na účely stanovenia výmenného
kurzu je dátum prvotného vykázania zálohy ako
nepeňažného majetku alebo záväzku vo forme
výnosu budúcich období.

Nová publikácia spoločnosti Deloitte
– „Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi –
Návod k IFRS 15“

••

Ak existuje viac poskytnutých alebo prijatých platieb
vopred, dátum transakcie sa stanoví pre každú
platbu.

Dňa 21. marca 2018 spoločnosť Deloitte zverejnila svoju
publikáciu s názvom „Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi
– Návod k IFRS 15“. Keďže nový štandard týkajúci sa
výnosov, ktorý vydala rada IASB, je už v platnosti (platí
pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára
2018 alebo neskôr s povoleným skorším uplatnením),
táto podrobná publikácia pomôže účtovným jednotkám
posúdiť vplyv nového štandardu. V niektorých prípadoch
bude IFRS 15 vyžadovať významné zmeny systémov a
môže podstatne ovplyvniť ďalšie aspekty prevádzky.

Dátum platnosti
Interpretácia IFRIC 22 je platná pre ročné účtovné
obdobia začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr,
s možnosťou skoršieho uplatnenia.

Prechod
Pri prvotnom uplatnení účtovné jednotky uplatnia
interpretáciu buď:
••

retrospektívne v súlade s IAS 8, alebo

••

prospektívne na všetok majetok, náklady a výnosy
vyjadrené v cudzej mene v rozsahu interpretácie,
ktoré boli prvotne vykázané na začiatku alebo
po začiatku účtovného obdobia, v ktorom účtovná
jednotka prvýkrát uplatňuje interpretáciu alebo
na začiatku predchádzajúceho účtovného obdobia
vykázaného na účely porovnateľných údajov.

Slovenské znenie dodatkov nájdete kliknutím na túto
stránku http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/
TXT/?uri=CELEX:32018R0519

Cieľom tejto podrobnej publikácie je pomôcť
zostavovateľom a používateľom účtovnej závierky
pochopiť vplyv IFRS 15. Publikácia obsahuje rámcové
manažérske zhrnutie nových požiadaviek a špecificky sa
zameriava na dôležité otázky a možnosti výberu, ktoré
majú účtovné jednotky pri prechode na nový štandard
k dispozícii. Publikácia sa venuje najmä:
••

všetkým požiadavkám IFRS 15, ktoré sú doplnené
o interpretácie a príklady na vysvetlenie týchto
požiadaviek,

••

riešeniam praktických problémov, ktoré sa
pravdepodobne vyskytnú,

••

ilustratívnym zverejneniam informácií pre účtovné
jednotky, ktoré uplatňujú IFRS 15, a

••

porovnaniu so Všeobecne uznávanými účtovnými
zásadami USA (US GAAP).

Túto publikáciu v anglickom jazyku si môžete stiahnuť
zadarmo kliknutím na túto linku: A guide to IFRS 15

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloittece.com
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Transferové oceňovanie

Návrh nových pravidiel
zverejňovania, ktoré sa týkajú
spoločných pravidiel podávania
správ (tzv. Common Reporting
Standard – CRS)
OECD dňa 9. marca 2018 vydala návrh nových pravidiel
zverejňovania, ktoré sa týkajú spoločných pravidiel
podávania správ (tzv. Common Reporting Standard –
CRS).
Nové pravidlá vyžadujú od právnikov, účtovníkov,
finančných poradcov, bánk a iných poskytovateľov
služieb, aby informovali daňové orgány o akýchkoľvek
schémach, ktoré zaviedli pre svojich klientov s cieľom
vyhnúť sa podávaniu správ CRS alebo zabrániť identifikácii
skutočných vlastníkov príslušných subjektov zo strany
klientov.
Uvedené pravidlá je možné nájsť na nasledovnom
odkaze.
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Dodatočné usmernenie OECD
týkajúce sa alokácie ziskov stálej
prevádzkarni
Dňa 22. marca 2018 vydala OECD dokument, ktorý sa
venuje alokácii ziskov stálej prevádzkarni s ohľadom
na projekt BEPS. Dokument sa zameriava na všeobecné
zásady, ktoré sa uplatňujú pri prisudzovaní ziskov stálej
prevádzkarni, pričom poskytuje príklady priradenia ziskov
určitým typom stálych prevádzkarní, ktoré vyplývajú
z opatrenia BEPS 7 s ohľadom na zmeny v článku
5 revidovanej Modelovej daňovej zmluvy OECD.
Úplné znenie usmernenia je možné nájsť na uvedenom
odkaze.

Martin Sabol
msabol@deloittece.com

Ostatné

Informácia Sociálnej poisťovne
o posúdení vzniku povinného
sociálneho poistenia a o výpočte
poistného v nasledujúcom roku
na základe podaného daňového
priznania
V súvislosti s podávaním daňového priznania k dani
z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 v základnej, ale aj
v predĺženej lehote, Sociálna poisťovňa pripomína, že vznik
a zánik povinného sociálneho poistenia sa posudzuje
na základe podaného daňového priznania typu B.
Z tohto dôvodu je jeho správne vyplnenie kľúčové a má
vplyv na povinnosť platenia poistného, výšku poistného
v nasledujúcom období, ako aj na dávky zo Sociálnej
poisťovne v budúcnosti.
V prípade, ak SZČO podáva daňové priznanie v predĺženej
lehote, na základe oznámenia podaného príslušnému
daňovému úradu, nemá povinnosť túto skutočnosť
oznamovať Sociálnej poisťovni. V takomto prípade platí
poistné v rovnakej výške až do 30. septembra 2018,
pričom nezáleží na tom, či má lehotu predĺženú
do 30. júna alebo až do 30. septembra 2018. Posúdenie
vzniku a zániku povinného sociálneho poistenia, ako aj
prepočet novej výšky poistného sa vykoná na základe
daňového priznania za rok 2017 podaného v predĺženej
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lehote a SZČO ho bude povinná platiť od 1. októbra 2018
so splatnosťou do 8. novembra 2018.
Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové
poistenie SZČO vznikne, ak jej príjem z podnikania a inej
samostatnej zárobkovej činnosti bol vyšší ako 12-násobok
minimálneho vymeriavacieho základu, t. j. 5 472 EUR
pre rok 2018, a ak mala platné oprávnenie na vykonávanie
tejto činnosti, ak ho legislatíva vyžaduje. Na základe tejto
skutočnosti bude vyčíslená nová výška poistného, ktorú
Sociálna poisťovňa oznámi poistencovi s predĺženou
lehotou na podanie daňového priznania.

Dlžníci: Po zaplatení dlhu treba
uhradiť aj penále
Dlžníci, ktorí zaplatili dlžné poistné na sociálnom poistení
musia následne uhradiť aj penále. Výška penále sa dá však
vypočítať až po tom, keď je dlh splatený, nakoľko sa suma
penále odvíja od počtu dní omeškania platieb poistného.
Penále predstavuje 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, kedy
bola dlžná suma na účet Sociálnej poisťovne uhradená,
zaplatená v hotovosti v príslušnej pobočke alebo odo dňa
začatia kontroly. Penále Sociálna poisťovňa nepredpíše, ak
nie je vyššie ako 5 EUR.

Ostatné
Od 1. 1. 2018 môže Sociálna poisťovňa povoliť splátky
dlžných súm poistného, ak o to písomne fyzická alebo
právnická osoba požiada a za podmienky, že bude možné
predpokladať, že v období do 24 mesiacov bude osoba
schopná dlžné sumy zaplatiť.

Sociálna poisťovňa neuzatvára
zmluvy o vstupe do II. dôchodkového
piliera
Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení
v II. dôchodkovom pilieri si musia záujemcovia
o sporenie uzatvoriť v príslušnej dôchodkovej
správcovskej spoločnosti (DSS), ktorú si sami vyberú.
Sociálnej poisťovne sa týka iba proces akceptácie
tejto zmluvy; prípadne vydanie akceptačného listu, ak
chce sporiteľ prestúpiť z jednej DSS do inej alebo keď
sporiteľ dovŕši napr. dôchodkový vek a chce požiadať
o dôchodok. Samotná Sociálna poisťovňa teda nemôže
vstup do II. piliera zabezpečiť.

Pri nemocenských dávkach
z ochrannej lehoty rozhoduje deň
ukončenia poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že rozhodujúce
obdobie na nemocenskú dávku (spravidla kalendárny
rok predchádzajúci vzniku dôvodu na poskytnutie
nemocenskej dávky) sa posudzuje ku dňu zániku
poistenia, a nie ku dňu, kedy nárok na samotnú dávku
reálne vznikol.
Príklad: Ak zamestnankyni skončil pracovný pomer
k 31. 12. 2017 a nárok na materskú jej vznikne napr. 15. 5.
2018, rozhodujúcim obdobím nebude rok 2017, ale obdobie
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Dávku jej preto Sociálna
poisťovňa vypočíta z vymeriavacích základov (hrubých
príjmov) dosiahnutých v roku 2016.
Ochranná lehota je sedem dní po zániku nemocenského
poistenia. Ak je poistenka tehotná v čase zániku
nemocenského poistenia, ochranná lehota jej trvá osem
mesiacov.

Predbežná informácia k návrhu
opatrenia Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky o sumách stravného
Bol predložený návrh opatrenia Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách
stravného.
Zámerom navrhovaného opatrenia je zvýšiť sumy
stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej
náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu,
a to v nadväznosti na vývoj indexov cien jedál
a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.
Nakoľko sumy stravného pri pracovných cestách boli
naposledy upravené na základe indexu cien jedál
a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní
za mesiac júl 2016, zamestnanec má nárok na zvýšené
sumy od 1. decembra 2016.
V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného, ktorý je
ustanovený v § 8 ods. 1 zákona o cestovných náhradách,
bola splnená podmienka na ich zvýšenie, a to na základe
štatistických údajov za mesiac január 2018, kedy mesačný
kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov
v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike
dosiahol hodnotu 105,1 %, čo je oproti základni o 5,1
percentuálneho bodu viac (za základňu sa považuje
príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli
naposledy opatrením upravené sumy stravného a jej
hodnota je 100). Podľa § 5 ods. 2 zákona o cestovných
náhradách sumy stravného pre jednotlivé časové pásma
ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Opatrenie
sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky.
Návrhom opatrenia sa sumy stravného pre pracovné
cesty zvýšia nasledovne:
••

pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania
pracovnej cesty zo 4,50 EUR na 4,80 EUR,

••

pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania
pracovnej cesty zo 6,70 EUR na 7,10 EUR,

••

pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej
cesty z 10,30 EUR na 10,90 EUR

Katarína Povecová
povecova;@deloittece.com
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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.

26

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

Ján Skorka
jskorka@deloittece.com

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

Peter Takács
ptakacs@deloittece.com

Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku – Máj, jún 2018
http://kalendar.deloitte.sk/
Deloitte DPH akadémia 2018 – 5 modulov – Bratislava
27. apríl a 4., 11., 18., 25. máj 2018
Bratislava, Einsteinova 23
Registrácia | Bližšie informácie

Plánované webcasty spoločnosti Deloitte na Slovensku – Máj, jún 2018
•

Investičná pomoc
16. máj 2018
Registrácia | Bližšie informácie

•

Automobil v podnikaní
13. jún 2018
Registrácia | Bližšie informácie

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

Partner

Partner

Larry Human
lhuman@deloitteCE.com

Martin Rybár
mrybar@deloitteCE.com

Partnerka

Slovenské účtovníctvo a IFRS

Ľubica Dumitrescu
ldumitrescu@deloitteCE.com

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloitteCE.com

DPH a clá

Zdaňovanie spoločností

Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com

Jana Farkašová
jafarkasova@deloitteCE.com

Transferové oceňovanie

Korean Desk

Martin Sabol
msabol@deloitteCE.com

Jin Suk Choi
jinsuchoi@deloittece.com

Zdaňovanie fyzických osôb

Právne oddelenie

Katarína Povecová
kpovecova@deloitteCE.com

Róbert Minachin
rminachin@deloitteCE.com

Jozef Stieranka
jstieranka@deloitteCE.com

Dagmar Yoder
dyoder@deloitteCE.com

Deloitte Tax s.r.o.
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222
www.deloitte.sk

Deloitte Legal s.r.o.
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222

Naše kancelárie
Bratislava
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222
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Žilina
Komenského 8854/19
010 01 Žilina
Tel.: +421 905 365 282
Fax: +421 910 828 333

Košice
BCT 2, Moldavská cesta 8/A
040 11 Košice
Tel.: +421 55 728 1811
Fax: +421 55 728 1827

Táto publikácia obsahuje len všeobecné informácie a spoločnosť Deloitte Touche Tohmatsu Limited, jej členské firmy ani ich pridružené spoločnosti (spolu ďalej len „sieť
Deloitte“) prostredníctvom nej neposkytuje účtovné, obchodné, finančné, investičné, právne, daňové ani iné odborné poradenstvo či služby. Táto publikácia nenahrádza
odborné poradenstvo či služby a nemožno ju teda považovať za materiál, na základe ktorého by bolo možné prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kroky, ktoré môžu mať dopad
na Vaše financie alebo podnikanie. Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí alebo vykonaním krokov, ktoré môžu mať vplyv na Vaše financie alebo podnikanie, by ste mali požiadať
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.
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uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/o-nas.
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