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NEWSLETTER 1/2017 
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1. Európska únia sprísňuje podmienky uznávania nárokov 

Jednou z najväčších priorít na poli medzinárodného zdaňovania stále zostáva boj proti vyhýbaniu sa 

daňovým povinnostiam. Smernica Rady EÚ, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania 

sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu (známa ako 

„ATAD“) okrem iného navrhuje nové opatrenia za účelom obmedzenia odpočítateľnosti úrokov 

z prijatých úverov a pôžičiek 

 

Členské štáty budú mať na výber z viacerých možností, akým spôsobom môžu odradzovať skupiny 

spoločností od znižovania svojich globálnych daňových záväzkov prostredníctvom nadmerných platieb 

úrokov. Navrhované alternatívy sú napr.: 

 porovnávať úroky voči ukazovateľu EBIT, čo znamená nižšiu daňovú uznateľnosť úrokov; 

 stanoviť lehoty alebo výšku neuplatnených úrokov, ktoré sa môžu preniesť do budúcich období alebo 

uplatniť v predchádzajúcich obdobiach; alebo 

 stanoviť cielené pravidlá proti vnútroskupinovému dlhovému financovaniu (napr. pravidlá 

o podkapitalizácii); 

 v prípade daňovníkov, ktorí sú súčasťou skupiny a predkladajú konsolidovanú účtovnú závierku, brať do 

úvahy zadlženosť celej skupiny. 

 

S cieľom znížiť administratívne zaťaženie spoločností sa navrhuje ustanoviť pravidlo tzv. bezpečného 

prístavu, t.j. aby čisté úroky boli vždy odpočítateľné až do určitej stanovenej výšky. 

 

Okrem toho Rada EÚ necháva na zvážení jednotlivých členských štátov, či do navrhovanej sumy 

porovnávaných úrokov zahrnú aj úroky z úverov od finančných inštitúcií, alebo ich z rozsahu pôsobnosti 

pravidiel o obmedzení daňovej uznateľnosti úrokov vylúčia. V súčasnosti slovenská legislatíva obmedzuje 

len úroky z úverov od závislých osôb. 

 

Uvedené zmeny by mali prijať členské štáty do konca roka 2018. O návrhoch a zmenám Vás budeme 
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priebežne informovať. 

 

 

2. Bude „daň pri odchode“ zavedená aj na Slovensku? 

V rámci boja proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam Rada EÚ navrhuje členským štátom 

zaviesť tzv. daň pri odchode (známa ako „exit tax“). Cieľom je zabezpečiť zdanenie kapitálových ziskov 

daňovníka, ktorý prevádza svoje aktíva alebo svoju daňovú rezidenciu do iného štátu, a to v tom štáte, 

v ktorom boli zisky vytvorené, hoci tieto ešte neboli v čase odchodu realizované.  

 

 

3. Zmena úpravy zdaňovania prirážky pri poskytovaní služieb cestovného 
ruchu 

V pripravovanej novele zákona o DPH s navrhovanou účinnosťou od 01.01.2018 sa v nadväznosti na 

judikatúru Súdneho dvora EÚ mení úprava osobitného zdaňovania prirážky pri poskytovaní služieb 

cestovného ruchu. Podľa súčasnej právnej úpravy sa osobitná úprava zdaňovania prirážky môže 

uplatňovať len v prípade, ak je príjemcom služieb cestovného ruchu spotrebiteľ – cestujúci.  

 

Navrhovaná právna úprava rozširuje uplatňovanie osobitného zdaňovania prirážky na každý predaj služieb 

cestovného ruchu bez ohľadu na skutočnosť, kto je príjemcom týchto služieb (či cestujúci alebo podnikateľ, 

ktorý kupuje balík služieb cestovného ruchu na účely svojho podnikania, na účely jeho ďalšieho predaja 

alebo na účely pracovnej cesty). 

 

V nadväznosti na túto zmenu už cestovná kancelária alebo agentúra nebude môcť zdaňovať jednotlivé 

služby cestovného ruchu, a kupujúci, platiteľ dane, si nebude môcť uplatniť odpočítanie dane z týchto 

služieb. 

 

 

4. Rýchlejšie vrátenie nadmerného odpočtu a ďalšie zmeny v oblasti DPH 

Pripravovaná novela zákona o DPH s navrhovanou účinnosťou od 01.01.2018 prináša okrem iného aj 

nasledovné zmeny: 

 

 Rýchlejšie vrátenie časti nadmerného odpočtu na základe údajov z kontrolného výkazu. 

 Povinnosť zložiť zábezpeku na daň sa rozširuje aj na prípady, ak je žiadateľom fyzická osoba alebo 

právnická osoba, ktorá má ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň nedoplatok na DPH vo výške 

1 000 EUR a viac alebo ktorej bola zrušená registrácia pre DPH. 

 Jedna z podmienok pre uplatnenie trojstranného obchodu sa mení v tom zmysle, že prvý odberateľ 

nemôže mať sídlo a ani prevádzkareň v členkom štáte druhého odberateľa (súčasná právna úprava 

stanovuje, že prvý odberateľ nesmie byť v členskom štáte druhého odberateľa registrovaný pre DPH). 

 Vymedzenie investičného majetku sa pre účely úpravy odpočítanej dane navrhuje rozšíriť na všetky 

stavby. 
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 Umožnenie vyhotovenia súhrnnej faktúry aj v prípadoch, ak príjemcom plnenia je zahraničná 

zdaniteľná osoba. 

 Ak sa osoby registrované pre DPH z titulu prijatia tovaru alebo služby podľa § 7 a § 7a zúčastňujú 

na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ, budú povinné podávať súhrnný výkaz. 

 

 

5. Zmena definície závislých osôb v transferovom oceňovaní od roku 2017 

Od roku 2017 nadobudla účinnosť novela zákona o dani z príjmov, ktorá okrem iných dôležitých 

zmien, priniesla aj zmeny v transferovom oceňovaní. Zmien v transferovom oceňovaní od roku 2017 

je viacero, ale za najzásadnejšie je možné považovať zmeny v definícii závislých osôb. 

 

Zásadná zmena sa od roku 2017 dotkla ekonomického a personálneho prepojenia, ktoré sú spoločne 

definované v pomerne rozsiahlom § 2 písm. o) zákona o dani z príjmov, a preto môže dochádzať aj k ich 

kombináciám. Navyše, v porovnaní s ich predchádzajúcim znením môže dochádzať k vzniku ekonomického 

(majetkového) a personálneho prepojenia aj cez vzťah blízkych osôb. 

 

Iné prepojenie zakladajúce medzi subjektmi vzťah závislých osôb sa pôvodne týkalo len obchodného 

vzťahu, ale od roku 2017 môže vznikať prakticky na základe akéhokoľvek právneho alebo jemu obdobného 

vzťahu. Charakteristickými znakmi iného prepojenia môžu byť výrazne neprimerané podmienky transakcie 

bez ekonomického opodstatnenia, ktoré vedú k účelovému zníženiu základu dane alebo zvýšeniu daňovej 

straty, a to je ich primárnym cieľom. 

 

 

6. Priebežná účtovná závierka 

V máji 2017 bolo odborom daňovej metodiky vydané usmernenie k priebežnej účtovnej závierke (ÚZ) 

účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, v prípade ak sa zrušujú 

s likvidáciou alebo na ktoré bol vyhlásený konkurz. Takáto účtovná jednotka je povinná zostaviť 

priebežnú ÚZ ku koncu každého kalendárneho roka, ktorý je súčasťou zdaňovacieho obdobia 

likvidácie alebo konkurzu.   

 

Priebežná ÚZ sa vystavuje v rozsahu riadnej ÚZ, avšak nemusí byť overená audítorom. Doručuje sa 

daňovému úradu v termíne na podanie daňového priznania k DPPO, ale daňový úrad ju do registra ÚZ 

nepostupuje. 

Údaje v súvahe sa vykazujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná ÚZ. Vo VZaS sa vykazujú náklady, 

výnosy a výsledok hospodárenia za celé účtovné obdobie kumulatívne, v mikro účtovnej jednotke len za 

vykazovanú časť obdobia. V poznámkach priebežnej ÚZ sa uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú 

údaje v súvahe a VZaS. 

Údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa vykazujú ku dňu predchádzajúcemu vstupu do 

likvidácie alebo ku dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu, teda údaje z riadnej ÚZ. Mikro účtovná jednotka údaje 

za bezprostredne predchádzajúce obdobie nevykazuje. 
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Čo nás ešte čaká? 

Za účelom podpory podnikateľského prostredia a boja proti podvodom finančná správa SR a rovnako aj 

MFSR zatiaľ len stručne hovoria o nasledovných plánoch: 

 

 Zavedenie indexu daňovej spoľahlivosti daňových subjektov. Ide o selekciu daňových subjektov na 

subjekty „dodržiavajúce a nedodržiavajúce“ pravidlá. 

 Zrušenie miestnej príslušnosti daňových subjektov a zlepšenie proklientského prístupu voči daňovým 

subjektom. 

 Zavedenie tzv. Soft warning-u ako inštitútu mierneho upozornenia subjektov na plnenie si daňových 

povinností resp. upozornenie na následky ich neplnenia. Ide o nástroj posunu finančnej správy 

z represívnej roviny do roviny „business-friendly“. 

 Zavedenie povinnej elektronickej komunikácie pre všetky obchodné spoločnosti. 

 Reforma sankčného systému v prospech daňových subjektov. 

 Predĺženie lehoty na uskutočnenie daňového konania na 10 rokov.  

 Úprava ustanovení Obchodného zákonníka, aby sa zamedzilo účelovému zlučovaniu spoločností. 
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Ak si želáte pravidelné informácie, môžete sa zaregistrovať pre zasielanie nášho newslettra.  
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