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Druhý kvartál tohto roka sa niesol v duchu dynamických zmien. Nielen v
dôsledku pandémie, ale na Slovensku najmä v dôsledku novej vlády Igora
Matoviča, ktorá vzišla z februárových volieb. Prekvapivé zloženie novej
vlády zo 4 pôvodne opozičných strán sa 24.4.2020 dohodlo
na Programovom vyhlásení. Dokument, ktorý na 120 stranách popisuje
víziu vlády na roky 2020 – 2024, bol schválený v NR SR 30.4.2020. Vláda
disponuje ústavnou väčšinou, preto sa dá očakávať, že svoj program bude
dôsledne plniť.
Na popredných miestach programového vyhlásenia sa ocitol boj proti
korupcii a daňovým únikom, zvýšenie transparentnosti štátnej správy,
rozsiahla reforma súdnictva s cieľom obnovenia dôvery v právny štát ale
aj významný dôraz na zlepšenie podnikateľského prostredia vrátane
„podnikateľského kilečka”.
Rezorty financií, hospodárstva a práce už iniciovali diskusiu o týchto
dôležitých zmenách v slovenskej legislatíve (TOP 1, 2 a 5). Sme radi, že
vďaka našim kolegyniam môžeme byť od apríla pri tvorbe týchto zmien
ako súčasť poradenských tímov rezortov financií a práce.
Ako sme informovali už v prvom tohtoročnom Newsfiltri, pandémia na
Slovensku vyústila v celú radu balíčkov pomoci, ktoré sú neustále
aktualizované, a ku ktorým sme uskutočnili početné webináre a pripravili
aktualizácie (TOP 6). Aj v oblasti medzinárodného práva je veľká
dynamika, do pozornosti dávame najmä transferové ceny, odporúčania
OECD a posunutie lehôt (TOP 3, 7 a 8). Nižšie obsah v kocke.
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Nová vláda, ktorá vzišla z februárových volieb, sa 24.4.2020 dohodla na
Programovom vyhlásení vlády SR. Dokument, ktorý na 120 stranách
popisuje víziu vlády na roky 2020 – 2024, bol schválený v NR SR
30.4.2020. Na popredných miestach programového vyhlásenia sa ocitol
boj proti korupcii, zvýšenie transparentnosti štátnej správy a rozsiahla
reforma súdnictva s cieľom obnovenia dôvery v právny štát. Z hľadiska
podnikateľského prostredia obsahuje programové vyhlásenie nasledovné
dôležité body:
•
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TOP 1: PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE NOVEJ VLÁDY A ZMENY V
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•

•
•
•
•
•
•
•

zlepšenie postavenia Slovenska v rebríčkoch porovnávajúcich
kvalitu podnikateľského prostredia,
vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj malých, stredných i
veľkých podnikov,
zavedenie
jednotného
daňovo-odvodového
paušálu
pre
živnostníkov i malé podniky,
zavedenie univerzálnej voľnej živnosti,
lepšia predvídateľnosť legislatívy: dôležité zákony pre podnikanie
sa budú meniť len raz ročne, a to vždy s účinnosťou k 1.1.,
nezvyšovanie a v druhom kroku znižovanie regulačného zaťaženia:
od r. 2021 princíp „1 in 1 out“, od r. 2022 „1 in 2 out“,
eliminácia duplicity a zníženie frekvencie kontrol (najmä ak sa v
minulosti nezistilo porušenie povinností), pri administratívnych
porušeniach možnosť nápravy bez sankcie,
odstránenie duplicity povinných hlásení a výkazov,
znižovanie administratívnej záťaže, aby sa firmy sústredili na
podnikanie a nie na byrokraciu,
zvyšovanie konkurencieschopnosti a diverzifikácia slovenského
hospodárstva, podpora investícií s vyššou pridanou hodnotou,
podpora digitalizácie a automatizácie.

Dňa 24.6.2020 vláda schválila prvú časť avizovaného propodnikateľského
kilečka, z viac než 100 drobných opatrení vyberáme našu top päťku:
Zdvojnásobenie lehoty na predloženie dokumentácie požadovanej
správcom daní z 15 dní na 30 dní
Reálna spotreba pohonných hmôt bude daňovým nákladom (dnes len
podľa TP) Obmena: technický preukaz + 20 %
Zruší sa pokuta za mechanické poškodenie a pravopisné chyby bločka,
ak naďalej spĺňa všetky náležitosti
Zruší sa povinnosť vystavovať fyzickú kartičku DIČ a IČ DPH
Zruší sa povinnosť nahlasovania zmien finančnej správe, ktoré vie
správca dane zistiť na základe svojej vyhľadávacej činnosti podľa § 36
ods. 1 (napr. zmeny v OR SR)
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Ďalšie zmeny pripravené do riadneho legislatívneho procesu, ktoré budú
mať dopad na dane a ktorých schválenie sa očakáva na jeseň:
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*celkovo bolo hodnotených 536 842 daňových subjektov
Zdroj: Tlačová správa FR SR

•
•

•

super rýchle odpisy pre naštartovanie technologických investícií,
do projektov, ktoré splňajú kritériá pre Priemysel 4.0.
pravidlá CFC pre fyzické osoby s cieľom zamedziť zneužívaniu
schránkových spoločností v jurisdikciách s nízkym daňovým
zaťažením (navrhovaný je tzv. dividendový prístup na rozdiel od
transakčného, ktorý bol v r. 2017 zavedený pre právnické osoby)
Prísnejší trestný zákon pre oblasť krátenia priamych daní s cieľom
zamedziť špekulatívnemu zneužívaniu u agresívnych daňových
subjektov (navrhuje sa vypustiť ustanovenie o účinnej ľútosti
zavedené v roku 2013).

TOP 2: NOVÁ FINANČNÁ POMOC NA NÁJOMNÉ A DAŇOVÉ ASPEKTY
Finančná pomoc pri nájmoch prešla počas mimoriadnej situácie COVID 19
legislatívnym vývojom od prvotnej zmeny ochrany nájomcu pred
ukončením nájmu až po možnosť získať po splnení podmienok 100%né
krytie výdavkov na nájomné. Legislatíva, ktorá je nastavená pre pomoc
nájomcom, je nasmerovaná pre nájomcov, ktorí boli zasiahnutí pandémiou
COVID 19 a mali zamedzený prístup do svojich prevádzok, alebo museli
byť povinne uzatvorení a obmedzený prístup mala verejnosť a klientela
podnikov, ktorými sú koneční spotrebitelia.
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V mesiaci apríl bola schválená novela Lex Korona, ktorá stanovila tzv.
právny rámec pre ochranu nájomcu, ktorému nemôže prenajímateľ
jednostranne vypovedať nájomnú zmluvu do 31.12.2020, ak nájomca
nezaplatí nájomné za obdobie od 1.4.2020 do 30.6.2020. Právny nárok
prenajímateľovi vymáhať uvedené nájomné nezanikol a nájomca bol
povinný uvedený nájom zaplatiť najneskôr do 31.12.2020. Išlo
predovšetkým o dočasnú právnu úpravu podľa nemeckého vzoru
legislatívy (tzv. moratórium).
Dňa 9.6.2020 parlament schválil novelu zákona Lex Korona, ktorá
obsahuje legislatívny rámec pre poskytovanie dotácií na nájomné.
Následne dňa 17.6.2020 schválila schému štátnej pomoci na vyplácanie
priamych nenávratných grantov na nájomné aj Európska komisia. EK
schválila schému štátnej pomoci vo výške 200 mil. €. Táto schéma pomoci
bola schválená na základe dočasného právneho rámca pre poskytovanie
štátnej pomoci prijatého Európskou komisiou 19. marca, ktorý bol
pozmenený a doplnený 3. apríla a 8. mája. Uvedená schéma hovorí, že
výška štátnej pomoci nesmie presiahnuť 800 tis. € na jeden podnik a môže
sa poskytovať maximálne do konca roka 2020.
Podstatou novely zákona je, že subjektom štát poskytne dotáciu v takej
výške, v akej prenajímateľ poskytne svojim nájomníkom zľavu na
nájomné. Dotácia bude najviac vo výške 50 % a nárok na ňu
nebudú mať tí, ktorí priestory prevádzok vlastnia. Nájomcovia tak
môžu získať krytie svojich nákladov na nájom vo výške 100%.
Dotáciu na nájomné možno poskytnúť na úhradu nájomného, ktoré
prináleží prenajímateľovi na základe nájomnej alebo obdobnej zmluvy.
Podmienkou je, aby:
•
•

nájomný, resp. užívateľský vzťah medzi nájomcom a
prenajímateľom trval najneskôr od 1.2.2020 a
užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo v súvislosti
so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku
verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení
alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky znemožnené
uzavretím
predmetu
nájmu,
prerušením vyučovania na školách a v školských
zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom
prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (ďalej len „sťažené
užívanie“).
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Predmet nájmu tvorí:
•

•

miestnosť (príp. jej časť alebo súbor miestností) určená na iné
účely ako na bývanie, v ktorej nájomca predáva tovar alebo
poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich
obslužných priestorov a skladových priestorov alebo
trhové miesto.

Dodatky k zmluvám realizované po 12.3.2020
Na zmeny nájomnej alebo obdobnej zmluvy, ku ktorým došlo po
12.3.2020 sa na účely Dotácie na nájomné neprihliada. Ak teda bola po
12.3.2020 dohodnutá úprava výšky nájomného, takáto zmena nemá vplyv
na výšku Dotácie na nájomné.
Žiadosť o dotáciu na nájomné – spôsob podania
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Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu
a na vlastný účet. Predkladá sa elektronicky prostredníctvom formulára,
ktorý zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR na svojom webovom sídle.
K žiadosti nie je potrebné prikladať dohodu o zľave z nájomného, keďže
odoslanie elektronického formulára má rovnaké účinky ako takáto dohoda,
a to za predpokladu, že podpisy prenajímateľa a nájomcu sú autorizované
podľa zákona o e-Governmente.
Osobitné ustanovenia
Zákon ustanovuje osobitnú úpravu plnenia podmienok podľa zákona o
rozpočtových pravidlách verejnej správy. Ak požadovaná výška dotácie
presahuje hodnotu 100.000 €, povinnou náležitosťou žiadosti o Dotáciu
na nájomné je označenie konečného užívateľa výhod.
Dotáciu na nájomné ministerstvo poukáže prenajímateľovi na základe
oznámenia o schválení dotácie, ktoré sa zasiela elektronicky
prenajímateľovi a nájomcovi.
Dotácia na nájomné sa poskytne vo výške, v akej bola poskytnutá
zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a
nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého
užívania. Do sumy nájomného nemožno zahrnúť vedľajšie plnenia
obvykle spojené s nájmom (napr. platby za dodávku energií a ani
obratovú zložku v prípade nájomného podľa obratu). Ak nie je možné tieto
platby oddeliť, má sa za to, že tvoria 5 % sumy obvyklého nájomného.
Nájomca tak uhradí prenajímateľovi nájomné neuhradené za obdobie
sťaženého užívania, znížené o poskytnutú zľavu z nájomného a o výšku
Dotácie na nájomné poukázanej prenajímateľovi.
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Nájomca môže neuhradené nájomné uhrádzať najviac v 48 rovnakých
mesačných splátkach s lehotou splatnosti k 15. dňu príslušného
kalendárneho mesiaca[, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej
lehote splatnosti. Počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho
právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo
jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1.2.2020.
Úprava v prípadoch už uhradeného nájomného
Zákon počíta aj s prípadmi, kedy už nájomca za obdobie sťaženého
užívania uhradil prenajímateľovi nájomné (prípadne jeho časť). V takomto
prípade je možné požiadať o Dotáciu na nájomné na základe dohody medzi
prenajímateľom a nájomcom o zľave z nájomného za ekvivalentné
obdobie v budúcnosti.
Úhrada nájomného
prenajímateľa

v prípade

neposkytnutia

žiadnej

zľavy

od

Bez ohľadu na to, či sa nájomca s prenajímateľom dohodli na zľave z
nájomného, nájomca je podľa Zákona oprávnený zaplatiť zostávajúce
nájomné za obdobie sťaženého užívania najviac v 48 rovnakých
mesačných splátkach (ak nedošlo k dohode na inej lehote splatnosti).
Nižšie uvádzame príklad na praktickú realizáciu dotácie na nájomné:
Nájomca splnil podmienky na poskytnutie dotácie. Mal v prenájme
prevádzku, ktorá bola uzatvorená, alebo bol do nej obmedzený vstup
konečných zákazníkov z dôvodov existencie pandémie COVID 19. Jeho
reálny mesačný nájom je v sume 10.000 € bez DPH a nezahŕňa služby.
Nájomca sa s prenajímateľom dohodli, že mu prenajímateľ poskytne zľavu
z nájomného vo výške 30 % t.j. v sume 3.000 €. Rovnakú sumu poskytne
štát ako priamy nenávratný grant v sume 3.000 €. Následne zostane na
pleciach nájomcu uhradiť zvyšnú sumu 4.000 €. Túto sumu môže uhrádzať
v 48 rovnakých mesačných splátkach so začiatkom 15. dňa nasledujúceho
mesiaca po skončení mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou.
V akej výške znášajú nájomné subjekty v rámci uvedeného príkladu?
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Nájomné
DPH
10.000 €

bez

Prenajímateľ
3.000 €

Nájomca
4.000 € *

Štát
3.000 €

*maximálne 48 rovnakých mesačných splátok.

Prenajímateľ dosiahne výnosy z prenájmu v tomto prípade v celkovej
sume 7.000 €.
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Daňové aspekty poskytovaných dotácií na nájomné:
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•

•

V rámci doterajšej legislatívy patria dotácie do štandardného
druhu zdaniteľných príjmov. Uvažuje sa však o oslobodení.
Uvedená legislatíva ovplyvní výšku odpisov pri prenajatom
majetku, pri ktorom sa daňové odpisy môžu uplatňovať len do
výšky príjmov z prenájmu.
Pre nájomcu znamená prenájom výdavok po zaplatení. Po využití
zľavy z nájomného bude mať nájomca výdavok len vo výške
skutočne zaplateného nájomného v splátkach pokiaľ nedostane
100 % možné krytie od dvojice subjektov prenajímateľ + štát.
Dohodu o poskytnutí zľavy odporúčame formulovať v spolupráci
s poradcom, aby nevznikli pochybnosti o uplatnení DPH.

TOP 3: TRANSFEROVÉ CENY V ROKU 2020
Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 bude mať rozsiahly vplyv na
ekonomiku jednotlivých krajín ako aj na trhové podmienky v mnohých
odvetviach. Aby bol dodržaný princíp nezávislého vzťahu, budú
nadnárodné podniky nútené upraviť svoje transferové ceny tak, aby
odzrkadľovali zmenené podmienky. Odporúčame zamerať sa na analýzu a
úpravu transferových cien čo najskôr a nečakať až do skončenia
zdaňovacieho obdobia.
Niektoré spoločnosti v rámci koncernov vykonávajú tzv. rutinné činnosti
(napr. distribučné alebo výrobné), iné spoločnosti sú nositeľmi stratégie
(tzv. Podnikatelia). Spoločnosti vykonávajúce rutinné činnosti preberajú
menej dôležité funkcie a riziká, za čo majú nárok na síce nižší, ale stabilný
zisk. Nositelia stratégie si ponechávajú všetok zvyšný zisk, ale znášajú aj
riziko prípadnej straty. Pokiaľ koncern v dôsledku krízy namiesto zisku
dosiahne stratu alebo sa jeho zisk prudko zníži, je potrebné zaoberať sa
otázkou, či má koncernová spoločnosť vykonávajúca rutinné aktivity
napriek kríze naďalej nárok na stabilný zisk. Počas finančnej krízy 2008 sa
ziskové marže takýchto spoločností znižovali, a to v závislosti od
konkrétneho odvetvia. Niekoľko oblastí bude potrebné podrobiť analýze:
•

Pri stanovení transferových cien sa často používajú analýzy
porovnateľnosti založené na údajoch za uplynulé roky. Tvorba cien
založená na údajoch spred krízy, ktoré už neodzrkadľujú nové
trhové podmienky, môže viesť k nesprávnemu nastaveniu cien a
plateniu príliš vysokých daní. Takýto prístup bude zrejme
spochybňovaný aj zo strany daňových správ v krajinách rezidencie
nadnárodných spoločností, pretože štáty budú hľadať dodatočné
zdroje daňových príjmov. Úpravy v analýzach porovnateľnosti
môžu byť pre nadnárodné koncerny efektívnym spôsobom, ako
urobiť zmeny v existujúcej politike transferových cien a
zabezpečiť, aby spoločnosti neplatili v roku 2020 privysoké dane a
na druhej strane sa nevystavili podstatnému daňovému riziku.
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Pokiaľ koncernová spoločnosť získala v rámci opatrení na podporu
ekonomiky pomoc, bude potrebné preveriť, aký vplyv mala táto
skutočnosť na transferové ceny.
Predmetom analýzy by mali byť aj licenčné poplatky za používanie
značiek alebo patentov, ktorých výška závisí od dosiahnutých
tržieb. Ak v dôsledku krízy klesnú tržby, klesne aj výška licenčných
poplatkov. Môže sa stať, že tržby zostanú aj počas krízy relatívne
stabilné, avšak v dôsledku opatrení proti COVID-19 sa zvýšia
náklady a vznikne strata alebo podstatne nižší zisk. Z tohto
pohľadu by kríza mala byť dôvodom na vyjednanie zmien v
licenčnej zmluve.
Odporúčame posúdiť aj mimoriadne náklady vzniknuté v dôsledku
COVID-19, a to či sa tieto náklady majú preúčtovať na jednotlivé
koncernové spoločnosti. Ak ide o služby, z ktorých má prijímateľ
relevantný úžitok, bol by ochotný zaplatiť za túto službu aj
nezávislej spoločnosti alebo ju sám vykonať, znamená to, že
náklady je potrebné rozpočítať. V ďalšom kroku sa v závislosti od
druhu služby analyzuje, či sa konkrétna služba bude rozpočítavať
pomocou metódy zvýšených nákladov so ziskovou prirážkou alebo
bez ziskovej prirážky.
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V BMB Newsfiltri za 4. štvrťrok 2019 sme Vás informovali o rozsudku ESD
týkajúcich sa vrátenia DPH z neuhradených odberateľských faktúr. Išlo
o prípad českej spoločnosti A-PACK CZ s.r.o. Záver súdu bol, že základom
dane má byť skutočná prijatá protihodnota za plnenie (úhrada). MFSR ešte
minulý rok avizovalo, že analyzuje zavedenie možnosti vrátenia DPH
v prípade neuhradených faktúr. Zavedenie takejto úpravy je už
v legislatívnom procese (medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré sa
má ukončiť 2.7.2020) a podľa našich informácií by malo zahŕňať možnosť
znížiť základ dane po vzniku daňovej povinnosti, ak platiteľovi odberateľ
dodaný tovar alebo službu úplne alebo čiastočne nezaplatil (iba
v neuhradenej výške) a súčasne sa pohľadávka stala nevymožiteľnou
(exekučné konanie, konkurz, rozhodnutie súdu o oddlžení odberateľa,
odberateľ zomrel). Odberateľ nemôže mať osobitný vzťah k platiteľovi
podľa zákona o DPH.
Opravu základu dane vykoná platiteľ najskôr v daňovom priznaní
za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa pohľadávka stala nevymožiteľnou
najneskôr v lehote 3 rokov od uplynutia lehoty na podanie daňového
priznania za obdobie, kedy došlo k dodaniu. Na vyhotovenom opravnom
doklade musí byť uvedená informácia o aplikácii nového ustanovenia
(§25a). Navrhovaná účinnosť je od 1.1.2021. Novela ešte musí prejsť
celým legislatívnym procesom preto môže dôjsť k zmenám.
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STRANA 3
TOP 2: Nová finančná pomoc
na nájomné a daňové
aspekty
STRANA 7
TOP 3: Transferové ceny
v roku 2020
STRANA 8
TOP 4: DPH a novinky z ESD
STRANA 9
TOP 5: Dlhodobý
Kurzarbeit na Slovensku
STRANA 10
TOP 6: Update balíka
finančnej pomoci v SR pre
Covid-19
STRANA 11
TOP 7: Covid-19 a home
office podľa OECD
STRANA 11
TOP 8: Covid-19 a lehoty
v medzinárodnej výmene
informácií
STRANA 12
TOP 9: Zmeny v obchodnom
práve
STRANA 13
TOP 10: Novela zákonníka
práce
STRANA 14
Užitočné linky

ESD rozhodol, že v zmysle Smernice DPH vnútroštátne orgány musia uložiť
zdaniteľnej osobe povinnosť upraviť pôvodne odpočítanú DPH, ak po
získaní zľavy zdaniteľná osoba vykonala vyššie odpočítanie na aké mala po
oprave nárok. Súčasne je záver ESD taký, že oprava sa má vykonať
v členskom štáte pôvodného dodania a to aj v prípade, že dodávateľ (z
pôvodných dodaní odviedol DPH) už v členskom štáte ukončil svoju činnosť
a nebude môcť žiadať o jej vrátenie hoci ju zaplatil.
K tomuto rozsudku treba dodať, že oprava, ktorú vykonala World Comm
Trading a Nokia, boli voči štátnym rozpočtom finančne neutrálne. Nokia by
mala znížiť svoju daňovú povinnosť vo výške DPH z poskytnutej zľavy
z lokálnej dodávky v Rumunsku a rovnakú DPH bude musieť World Comm
Trading odviesť späť do štátneho rozpočtu Rumunska.
Pre podobné prípady medzi platiteľmi odporúčame sa v zmluvách
dohodnúť, že v prípade zníženia ceny tovaru alebo služby po vzniku
daňovej povinnosti voči inému platiteľovi sa základ dane ani daň nemusí
opraviť. Strany vykonajú iba finančné vysporiadanie.
TOP 5: DLHODOBÝ KURZARBEIT NA SLOVENSKU
Koncom mája predložila EK prepracovaný rozpočet EÚ na obdobie 20212027 v celkovej výške 1 850 mld. € a zverejnila aj program na rok 2020,
ktorý uprednostní kroky potrebné na naštartovanie obnovy. Aj Slovenská
vláda dostane niekoľko miliárd navyše, pričom časť peňazí plánuje použiť
na dlhodobý koncept Kurzarbeit, na ktorom už pracuje viacrezortná
odborná komisia.
O úmysle slovenskej vlády zaviesť dlhodobý kurzarbeit sme Vás
informovali už v jarnom čísle BMB Newsfiltra. Práve tento nástroj má
pomôcť udržať pracovné miesta zamestnancov v náročnejších
ekonomických obdobiach.
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Kurzarbeit, príp. short-time work, je systém, v ktorom sa skracuje
pracovný čas ako aj mzda zamestnancov, pričom štát za presne
definovaných podmienok pokrýva časť ich miezd. V niektorých krajinách,
napr. v Rakúsku, Belgicku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku, Dánsku či
Švajčiarsku, má kurzarbeit dlhú tradíciu, iné krajiny ho zavádzajú teraz.
Už počas dvojmesačného fungovania dočasného kurzarbeitu na Slovensku
počas pandémie Covid-19 sa ukázalo, že takýmto spôsobom je možné
zachrániť státisíce pracovných miest.
Pri tvorbe novej legislatívy sa chce SR inšpirovať skúsenosťami z iných
krajín, v ktorých kurzarbeit úspešne funguje už roky, a to vrátane
Nemecka. Schémy kurzarbeit zavedené v jednotlivých krajinách sú veľmi
heterogénne, navzájom sa odlišujú v parametroch, ako je výška náhrady
mzdy, dĺžka poskytovania ale aj spôsob financovania. Inštitút sociálnej
politiky v spolupráci s Ministerstvom práce pripravil štúdiu konceptu
zavedenia systémovej kurzarbeit a definoval už existujúce systémové
schémy vo viacerých zahraničných štátoch.
Vláda avizuje, že novú legislatívu by chcela prijať do konca roka.
Začiatočné náklady na zavedenie budú podľa predpokladov čerpané z
dodatočne poskytnutých finančných zdrojov EÚ.
TOP 6: UPDATE BALÍKA FINANČNEJ POMOCI V SR PRE COVID-19
Balík finančnej pomoci v rámci pandémie COVID 19 prešiel od prvého
zverejneného Opatrenia zo 6.4.2020 značným vývojom a dnes majú
subjekty k dispozícií viacero možností čerpania finančných zdrojov.
Podnikatelia a daňovníci môžu využiť 5 rôznych Opatrení, ktoré sú
poskytované v rámci rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny:
Opatrenie 1 (pre úplne uzatvorené prevádzky z rozhodnutia ÚVZ)
Opatrenie 2 (pre SZČO, ktoré platia sociálne odvody – minimálny pokles
tržieb 20 %)
Opatrenie 3A (dočasná krízová forma KURZARBEIT – 80 % priemerného
platu zamestnancov)
Opatrenie 3B (paušálny príspevok na zamestnanca v závislosti od výšky
poklesu tržieb, maximálne 80 % hrubej mzdy)
Opatrenie 4A (pre SZČO, ktoré neplatia sociálne odvody)
Opatrenie 4B (pre SZČO – tzv. jednoosobové s.r.o.)
Opatrenie 5 (občania v krízovej situácii – napr. zamestnanci na dohodu).
Žiadosti a výkazy v rámci Opatrení 1 a 3 (3A, 3B) za mesiac apríl je možné
zasielať v predĺženej lehote najneskôr do 30.6.2020. Žiadosti za máj
je možné podať v rámci Opatrení 1 a 3 do 31.7.2020 a v rámci Opatrenia
2 pre SZČO do 30.6.2020.
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Subjekty môžu využiť čerpanie finančnej pomoci prostredníctvom
príspevkov aj za mesiac júl 2020 do 31.8.2020. Zvažuje sa však aj ďalšie
predĺženie.
Podrobnejšie informácie k tejto téme nájdete v prezentácii k nášmu
webináru.
TOP 7: COVID-19 A HOME OFFICE PODĽA OECD
Pandémia Covid-19 má potenciálne vplyv aj na medzinárodné zdanenie,
nakoľko kvôli obmedzeniam v cestovaní zostalo veľa fyzických osôb
vykonávať svoju činnosť z domu, resp. iného ako obvyklého miesta výkonu
práce nachádzajúceho sa v inom štáte.
K tejto problematike vydalo OECD osobitné usmernenie, v ktorom
vychádza zo základného predpokladu, že pandémia Covid-19 je
mimoriadna a dočasná situácia. Usmernenie sa zameriava na nasledovné
témy:
•
Vznik stálej prevádzkarne: Činnosť zamestnancov z home office by
nemala viesť k vzniku stálej prevádzkarne zamestnávateľa v inom
štáte, keďže táto činnosť nespĺňa znaky stálosti a trvalosti a táto
situácia nevznikla z vôle zamestnávateľa.
•
Zdanenie príjmov zamestnancov: Vo všeobecnosti zostávajú v
platnosti pravidlá pre zdanenie stanovené v čl. 15 medzinárodných
zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ak sú však vyplácané
mzdy podporované štátom, zostáva zdanenie v štáte obvyklého
výkonu práce. V prípade potreby odporúča OECD intenzívnejšiu
spoluprácu medzi jednotlivými štátmi.
•
Zmena rezidencie fyzických aj právnických osôb: Pandémia Covid19 by vo všeobecnosti nemala viesť k zmene rezidencie, nakoľko
sa jedná o mimoriadnu situáciu, a teda o dočasnú zmenu v pobyte
fyzických osôb. Samozrejme, v konkrétnych prípadoch odporúča
OECD vždy komplexnú analýzu.
Ministerstvo financií SR sa s usmernením OECD stotožňuje a na svojej
webstránke zverejnilo aj jeho skrátenú verziu v slovenskom jazyku.
TOP 8: COVID-19
INFORMÁCIÍ

A LEHOTY

V MEDZINÁRODNEJ

VÝMENE

S cieľom zohľadniť ťažkosti spôsobené pandémiou Covid-19, ktorým v
súčasnosti čelia podnikatelia a členské štáty, navrhla Európska Komisia
(EK) v máji 2020 predĺžiť lehoty pre dve daňové opatrenia prijaté na pôde
EÚ:
•
EK navrhla odložiť o 6 mesiacov uplatňovanie balíka opatrení v
oblasti DPH pre elektronický obchod. Balík nových pravidiel sa
bude teda uplatňovať od 1.7.2021 (pôvodne od 1.1.2021), čo
poskytne členským štátom a podnikateľom viac času na prípravu.
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EK navrhla posunúť niektoré termíny platné pre predkladanie a
výmenu informácií vyplývajúce zo Smernice o administratívnej
spolupráci (DAC). Na základe navrhovaných zmien budú mať
členské štáty ďalšie tri mesiace na výmenu informácií o finančných
účtoch, ktorých koneční užívatelia výhod sú daňovými rezidentami
iného členského štátu (DAC 2). Rovnako tri dodatočné mesiace
budú mať členské štáty na výmenu informácií o niektorých
cezhraničných daňových opatreniach (DAC 6).

19.6.2020 bolo posunutie lehôt pre DAC 6 odhlasované v Európskom
parlamente. Namiesto pôvodne navrhovaného trojmesačného odkladu bol
schválený šesťmesačný dobrovoľný odklad. Je na jednotlivých členských
štátoch, aby sa rozhodli a oznámili, či odklad lehôt využijú. Slovensko sa
prikláňa k uplatneniu tohto 6-mesačného odkladu.
TOP 9: ZMENY V OBCHODNOM PRÁVE
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Zmeny v zákone o obchodnom registri
Od 1.10.2020 bude možné do obchodného registra podávať podania len
v elektronickej forme. V súčasnosti platí, že podnikatelia môžu podávať
dvoma spôsobmi: v listinnej forme alebo v elektronickej. Cieľom je
dosiahnuť transparentnejší a efektívnejší obchodný register.
Ďalšou významnou zmenou je výmaz množstva neaktívnych spoločností.
Výmaz sa bude týkať predovšetkým spoločností, ktoré stále nepremenili
výšky vkladov základného imania na menu euro, spoločností, ktoré vstúpili
do likvidácie pred 1.10.2016 a nastanú pri nich účinky fikcie úpadku
a podobne.
Zmeny v obchodnom zákonníku
Najvýznamnejšou zmenou je zmena v procese zrušenia a likvidácie
obchodných spoločností.
Od 1.10.2020 spoločnosti hrozí zrušenie, ak uloží účtovnú závierku
s omeškaním viac ako 6 mesiacov.
K zrušeniu spoločnosti bez likvidácie dôjde až v prípade, ak celé imanie
spoločnosti prejde na právneho nástupcu, alebo v prípade, ak po jej
zrušení súdom nebude zložený tzv. preddavok na likvidáciu (preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov likvidátora). Predíde sa tak situáciám, kedy
hodnota majetku spoločnosti nebola dostatočná na úhradu týchto
nákladov.
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Podľa novej úpravy sa za moment vstupu spoločnosti do likvidácie nebude
považovať deň zrušenia spoločnosti ale deň, kedy dôjde k zápisu
likvidátora do obchodného registra. Vstupom spoločnosti do likvidácie
prechádza na likvidátora pôsobnosť štatutárneho orgánu, a taktiež
vstupom spoločnosti do likvidácie zaniknú všetky jednostranné právne
úkony spoločnosti (príkazy, poverenia, plnomocenstvá, prokúry).
Likvidátor bude povinný vyhotovovať zoznam majetku a základný zoznam
pohľadávok, ktoré budú uložené v zbierke listín spoločnosti.
Po novom sa za spoločnosť v kríze sa považuje aj spoločnosť v čase
od jej zrušenia do vstupu do likvidácie.
Od zrušenia spoločnosti do jej vstupu do likvidácie podlieha nakladanie s
majetkom spoločnosti, ktorého hodnota presahuje 10 % hodnoty
základného imania spoločnosti, oceneniu znaleckým posudkom a
schváleniu najvyšším orgánom spoločnosti. Právny úkon, ktorým dochádza
k nakladaniu s majetkom, nemôže nadobudnúť účinnosť skôr, ako bude
uložený spolu so znaleckým posudkom v zbierke listín.
Novelou sa zavádza, že osoba, voči ktorej je vedená exekúcia, už nebude
môcť založiť spoločnosť s ručením obmedzeným. Táto zmena sa dotkne
aj prevodu obchodného podielu. Takáto osoba nebude môcť nadobudnúť
obchodný podiel, a zároveň jej nebude umožnené previesť svoj obchodný
podiel na inú osobu, a to ani na spoločníka.
TOP 10: NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE
Opätovné uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú (3x)
Dňa 9.6.2020 parlament schválil novelu Zákonníka práce pre možnosť
opätovného predĺženia pracovného pomeru na dobu určitú.
Zmena má zatiaľ prechodný charakter (do 2 mesiacov po ukončení
pandémie), ale diskutuje sa aj o jej trvalejšom zavedení.
Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť v súlade s § 59 ods.
2 uplynutím dohodnutej doby počas MS, u ktorého nie sú splnené
podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2 ("pracovný pomer na
určitú dobu možno predĺžiť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát"), je
možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok.
Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil počas MS, u ktorého nie
sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2
("pracovný pomer na určitú dobu možno opätovne dohodnúť v rámci dvoch
rokov najviac dvakrát"), je možné v počas MS opätovne dohodnúť
jedenkrát a najviac na jeden rok.
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Zjednodušene tak možno povedať, že celkovo možno pracovný pomer na
určitú dobu, ktorý sa skončil alebo ktorý sa má skončiť uplynutím
dohodnutej doby počas MS, predĺžiť alebo opätovne dohodnúť najviac
trikrát a to v rámci najviac troch rokov.
Podľa § 250o ods. 2, zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné
dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu v zmysle § 250o ods. 1
vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa
prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na
neurčitý čas.
UŽITOČNÉ LINKY
Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie 2020 – 2024
Formulár na podávanie žiadostí o finančnú pomoc na nájomné
Schválenie schémy štátnej pomoci EK pre nájomné
Návrh zmeny zákona o DPH
Rozsudok ESD z mája 2020
Pracovný program EK na rok 2020
Diskusia o zavedení trvalého kurzarbeit
Prezentácia k webináru
Webinár BMB Partners v spolupráci s AHK
Usmernenie OECD k vplyvom pandémie na medzinárodné zdaňovanie
Skrátená slovenská verzia usmernenia OECD
EK posunula daňové lehoty kvôli Covid-19
Článok v Trende o balíčkoch finančnej pomoci v iných krajinách
TAXAND - Prehľad opatrení v rámci Covid 19 v jednotlivých krajinách
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BMB Partners
Zámocká 34
81101 Bratislava
T +421 2 212 99 000
M bmb@bmb.sk
www.bmb.sk
www.taxand.com

Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy. Aj
keď zostavovaniu tohto materiálu bola venovaná profesionálna
pozornosť, spoločnosť BMB Partners neprijíma žiadnu zodpovednosť za
prípadné chyby či nepresnosti, ani nezodpovedá za žiadne škody
vzniknuté na základe spoliehania sa na tieto informácie. V každom
prípade odporúčame vyžiadať si pre konkrétnu problematiku odbornú
radu.

