Ostatné zmeny

Zruší sa možnosť prevádzkovania verejnej lekárne fyzickou osobou, ktorá nespĺňa
požiadavky odborného zástupcu
Regulácia prevádzkovania verejnej lekárne PO:
• Predpoklad, že odborný zástupca lekárne je zároveň jej štatutárom.
Za takúto PO ďalej môže konať len farmaceut, ako člen štatutárneho orgánu.
• Lekárenskú starostlivosť môže vykonávať aj PO, ktorá uskutočňuje
vysokoškolské vzdelanie v odbore farmácia alebo PO, ktorá je založená
takouto právnickou osobou alebo PO, ktorá je držiteľom povolenia
na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v nemocnici.
Emergentný systém: ak koniec 48 hodinovej lehoty pripadne na sobotu alebo deň
pracovného pokoja, možnosť dodania humánneho lieku najbližší nasledujúci pracovný
deň.
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Právne posúdenie jednotlivých prípadov
Príprava zmlúv
Príprava právnych stanovísk
Príprava daňových stanovískhere

Náš
prístup

Daňové posúdenie jednotlivých prípadov
Právne a daňové poradenstvo
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Otázky ?
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Ďakujeme za pozornosť!
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Kontakty
Deloitte Legal s.r.o., advokátska kancelária
Dagmar Yoder
Associate Partner, Legal
Tel: +421 905 253 844
E-mail: dyoder@deloittece.com
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Navrhované zmeny v novele ZDP od 1.1.2018
Zmeny v zdaňovaní príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
•

Predĺženie lehoty pre vyberanie dane zrážkou a oznamovacích povinností
pre nepeňažné plnenia

Oznamovacia
povinnosť voči
správcovi dane pri
začatí poberania NP

© 2017 Deloitte na Slovensku

Platiteľ dane (prijímateľ NP)

Držiteľ

Súčasné znenie
zákona ZDP

Novela zákona
o ZDP

Súčasné znenie
zákona ZDP

Novela zákona
o ZDP

do konca KM

do 15 dní
nasledujúceho KM

-

-
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Navrhované zmeny v novele ZDP od 1.1.2018
Ďalšie zmeny
•

Rozšírenie definície závislých osôb pri transferovom oceňovaní o osobu alebo subjekt, ktorý je na účely
konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku

•

Zavedenie nových definícií:
− Subjekt – právne usporiadanie majetku (trust) alebo osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu (napr. partnership –
združenie)
− Konečný príjemca prijmu – osoba, ktorá ktorej plynie príjem v jej vlastný prospech a má právo tento príjem
využívať neobmedzene
− Ústredie – zriaďovateľ stálej prevádzkarne
− Digitálna platforma – hardvérová platforma alebo softvérová platforma potrebná na vytvorenie aplikácií
a správu aplikácií

•

Doplnenie zdaniteľných príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území SR (§16 (1)
písm. e) ZDP) o:
− Príjem z úhrad od daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorými sú:
− odplaty za poskytnutie služieb obchodného, technického alebo iného poradenstva, za spracovanie dát,
za marketingové služby, z riadiacej a sprostredkovateľskej činnosti vo výške, v akej je táto odplata súčasne
uznaná za daňový výdavok podľa §19
− Podiel na zisku, likvidačnom zostatku a vyrovnací podiel VOS, KS a tichého spoločníka

•

Rozšírenie definície stálej prevádzkarne (§16 (2) ZDP):
− rozšírenie pojmu „výkon činnosti s trvalým miestom na území SR“ o opakované sprostredkovanie služieb
prepravy a ubytovania, a to aj prostredníctvom digitálnej platformy
− spresnenie podmienok vzniku stálej prevádzkarne v nadväznosti na činnosť zástupcu/agenta pri uzatváraní
zmlúv

© 2017 Deloitte na Slovensku
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Navrhované zmeny v novele ZDP od 1.1.2018
Ďalšie zmeny
•

•

Zavedenie tzv. „patent box“ (§13a, §13b) - oslobodenie 50% príjmov
§13a

§13b

ČO?

z odplát za poskytnutie práva na/za použitie:
• vynálezu/technického riešenia
chráneného patentom/úžitkovým
vzorom, ktoré sú výsledkom výskumu
a vývoja vykonávaného daňovníkom
• počítačového programu (softvéru), ktorý
je výsledkom vlastnej činnosti daňovníka

z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa
úplne alebo čiastočne využil
vynález/technické riešenie chránené
patentom/úžitkovým vzorom, ktoré sú
výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného
daňovníkom

KTO?

Právnická osoba s neobmedzenou/obmedzenou daňovou povinnosťou

KEDY?

Počas zdaňovacích období zahrnovania odpisov z aktivovaných nákladov na vývoj

Zvýšenie odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj z 25% na 100%100%
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Navrhované zmeny v novele ZDP od 1.1.2018
Ďalšie zmeny
•

Podnikové kombinácie (nepeňažný vklad, zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie
obchodných spoločností alebo družstiev)
− od 1.1.2018 už iba v reálnych hodnotách (okrem výnimiek)

•

Zavedenie zdanenia pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune
podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia – tzv. „exit tax“

•

Zavedenie pojmu „kontrolované zahraničné spoločnosti“ a vymedzenie pravidiel
výpočtu ich základu dane, ktorý bude priradený (pripočítaný) k základu dane daňovníka
(materskej spoločnosti) na území SR

© 2017 Deloitte na Slovensku
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Hlavné navrhované zmeny
v oblasti DPH od 1. januára
2018
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Dodanie nehnuteľnosti
(§ 38, ods. 1)
•

Doplnenie povinnosti dodávateľa informovať nadobúdateľa nehnuteľnosti
o uplatnení DPH pri predaji

•

pri dodaní stavby alebo jej časti a stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí (dodanej
po uplynutí 5 rokov od prvej kolaudácie)
•

oslobodenie od dane

•

možnosť zdanenia – ak príjemca plnenia je platiteľ dane, osobou povinnou platiť DPH je
príjemca

•

Navrhuje sa doplniť povinnosť dodávateľa, ktorý sa rozhodne dodanie nehnuteľnosti
zdaniť, oznámiť túto skutočnosť nadobúdateľovi nehnuteľnosti
− písomne
− v lehote na vystavenie faktúry

© 2017 Deloitte na Slovensku
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Oslobodenie od dane pri trojstrannom obchode
(§ 45, ods. 1 a § 80)
Zosúladenie znenia DPH zákona s DPH Smernicou

•
•

Pre uplatnenie oslobodenia nadobudnutia tovaru z EÚ prvým odberateľom
pri trojstrannom obchode musí byť splnené (okrem ďalších podmienok), že
− prvý odberateľ nie je identifikovaný pre daň v členskom štáte druhého odberateľa

•

Navrhuje sa upraviť túto podmienku v zmysle, že
− prvý odberateľ nemá v členskom štáte druhého odberateľa sídlo, miesto podnikania,
prevádzkareň, bydlisko alebo sa obvykle v členskom štáte druhého odberateľa
nezdržiava
Súhrnný výkaz

•
•

Navrhuje sa rozšíriť povinnosť podávať súhrnný výkaz aj na osoby registrované pre daň
podľa §7 a §7a, ktoré sa zúčastnia trojstranného obchodu ako prvý odberateľ

− Pravidlá by mali byť rovnaké ako pre platiteľov dane

© 2017 Deloitte na Slovensku
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Úprava odpočítanej DPH pri investičnom majetku
•

Širšia aplikácia na všetky stavby

•

Investičným majetkom na účely úpravy odpočítanej DPH už nebudú len budovy, ale
všetky stavby, s odvolávkou na stavebný zákon.

•

20-ročné obdobie na úpravu odpočítanej dane sa tým pádom bude vzťahovať aj
na inžinierske stavby.

•

Základné členenie stavieb:
− pozemné stavby (bytové budovy a nebytové budovy);

− inžinierske stavby (cesty, dráhy, mosty, energetické vedenia, komunikačné siete,
banské stavby, rafinérie, vysoké pece, ihriská, reklamné stavby,…).
•

Nová úprava sa bude vzťahovať len na stavbu, pri ktorej si platiteľ dane odpočítal DPH
po 31. decembri 2017.

© 2017 Deloitte na Slovensku

11

Osobitná úprava uplatňovania DPH pre cestovné
kancelárie
(§ 65)
•

Povinnosť uplatňovať osobitnú úpravu sa bude vzťahovať na všetky predaje balíkov
cestovných služieb cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami, ktoré tieto balíky
predávajú vo svojom mene.

•

Služby cestovného ruchu obstarané zdaniteľnou osobou od iných zdaniteľných osôb sa
považujú za dodanie jednej služby zákazníkovi a táto služba je predmetom DPH
v členskom štáte poskytovateľa.

•

Cestovná kancelária a cestovná agentúra nebude môcť štandardne zdaňovať jednotlivé
služby cestovného ruchu a kupujúci, platiteľ dane, si nebude môcť uplatniť z týchto
služieb odpočítanie DPH.

•

Vychádza sa z rozsudku C-291/03 (Mytravel plc.), podľa ktorého usporiadateľ zájazdov,
ktorý poskytuje služby poskytnuté tretími osobami a vlastné služby, v zásade musí
oddeliť časť balíka služieb predstavujúcu jeho vlastné služby. Cestovná kancelária
do základu dane pre výpočet prirážky nezahrnie vlastné služby, ale tieto zdaní bežným
režimom.
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