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V našom Newsfiltri 3Q/2020 Vám prinášame prehľad najvýznamnejších
legislatívnych zmien, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť od 01.01.2021,
prípadne od 01.01.2022, pričom sa zameriavame najmä na novelu Zákona
o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. (TOP 2 – TOP 5). Zmeny boli už
schválené vládou a v druhom septembrovom týždni boli predložené NRSR.
Definitívne schválenie v NRSR sa očakáva v priebehu októbra alebo
novembra, v závislosti od intenzity diskusií v novom parlamente.
Očakávané zmeny v daňovej legislatíve sú zamerané predovšetkým
na boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu a v rámci neho na
boj proti presunu ziskov do krajín s veľmi nízkym daňovým zaťažením.
Časť zmien vyplýva z povinnosti transpozície Smernice EÚ o hybridných
nesúladoch s tretími krajinami („ATAD 2“). V tejto súvislosti sa zavádza
definícia „reverzných hybridných a transparentných entít“. Okrem toho sa
rozširujú „CFC pravidlá“ aj pre fyzické osoby a spresňuje sa definícia
daňovej rezidencie.
V predchádzajúcom Newsfiltri sme Vám poskytli aktualizované informácie
o možnosti čerpania pomoci v podobe príspevkov z rezortu Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny. V aktuálnej verzii si dovoľujeme upozorniť
na zavedenie s tým súvisiaceho dôležitého pro-podnikateľského opatrenia,
ktorým je oslobodenie príspevkov na pracovné miesta od dane
z príjmov pre FO aj PO. Oslobodenie by sa malo uplatňovať už pri podávaní
daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2020.
Koncom augusta padlo aj daňovníkmi snáď najočakávanejšie rozhodnutie
vlády počas celého leta - určenie lehoty na podanie daňových priznaní za
rok 2019 (TOP 1). Termín na odovzdanie daňových priznaní bude 31.
október 2020, rozhodnutie spolu s ďalšími podrobnosťami, napr. určenie
lehoty na zaplatenie dane, však musí byť ešte schválené v NRSR v rámci
novely zákona Lex Korona (zákon č. 67/2020 Z.z.). Očakáva sa, že aj
všetky výnimky z procesných úkonov vrátane prerušených
daňových kontrol budú ukončené k 30.9.2020.
Do NRSR bol predložený aj návrh novely zákona o DPH, ktorá zavádza
nové pravidlá pre e-shopy a možnosť vrátenia DPH z nezaplatených
faktúr (TOP 6 a TOP 7).
Popri týchto zmenách pripravuje MF SR aj komplexnejšiu daňovú reformu.
Jej rozsah bude závisieť aj od priorít a výšky prostriedkov z fondu obnovy
a odolnosti (RRF), ktoré budú v kapitole Fiškálna reforma vyčlenené na
daňovú reformu. Práce na jej detailoch sú v plnom prúde, zúčastňuje sa
na nich aj naša partnerka R. Bláhová. Prvý termín na predloženie návrhov
EÚ je v polovici októbra.
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TOP 2: Oslobodenie COVID príspevkov od dane z príjmov
TOP 3: Spresnenie definície daňovej rezidencie a miesta
skutočného vedenia právnickej osoby
TOP 4: CFC pravidlá pre fyzické osoby
TOP 5: Hybridné a transparentné subjekty vrátane osobných
spoločností
TOP 6: DPH: Nové pravidlá pre e-shopy
TOP 7: Vrátenie DPH z nezaplatených faktúr
TOP 8: Zdaňovanie športovcov a umelcov
TOP 9: Zlepšenie podmienok pre získanie dotácie na nájomné
TOP 10: Informovanie o platení preddavkov na daň z príjmov
TOP 1: LEHOTA NA PODANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ 2019
Koncom augusta padlo na rokovaní vlády dlho očakávané rozhodnutie o
lehote na podanie daňových priznaní za rok 2019. Daňové priznania bude
potrebné podať najneskôr do 31. októbra. Novela zákona v tejto veci má
byť predložená do parlamentu v septembri v skrátenom legislatívnom
konaní.
Podľa aktuálne platného zákona je lehota na podanie daňového priznania
za rok 2019 naviazaná na koniec mimoriadnej situácie v dôsledku COVID19. Na základe najnovšieho vývoja udalostí však koniec mimoriadnej
situácie stále nie je možné predpovedať, a preto by sa mal stanoviť 30.
september ako pomyselný koniec mimoriadnej situácie pre účely
podania daňových priznaní. To znamená, že priznania sa budú podávať
k 31. októbru (koniec mesiaca nasledujúceho po skončení mimoriadnej
situácie).
MF SR v súčasnosti analyzuje, či bude k tomuto termínu potrebné daň aj
zaplatiť.
Očakávame, že aj výnimky z procesných úkonov, akými je napríklad
prerušenie daňovej kontroly, budú naviazané na lehotu 30.9.2020.
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Navrhovaná účinnosť ustanovenia je pre podania po 1.1.2021, oslobodenie
sa použije prvýkrát pri podaní daňového priznania za rok končiaci
31.12.2020.
Z pohľadu ekonóma to znamená de facto zvýšenie už poskytnutých
príspevkov o ďalších 20%.
TOP 3: SPRESNENIE DEFINÍCIE DAŇOVEJ REZIDENCIE A MIESTA
SKUTOČNÉHO VEDENIA PRÁVNICKEJ OSOBY
Novelou sa sprecizovala definícia miesta skutočného vedenia
právnickej osoby. Pôvodné znenie hovorilo, že miestom skutočného
vedenia („MSV“) je miesto, kde sa prijímajú riadiace a obchodné
rozhodnutia štatutárnych a dozorných orgánov právnickej osoby, aj ak
toto miesto nie je zapísané v obchodnom registri.
Po novele sa bude za miesto skutočného vedenia právnickej osoby, ktorá
má podľa ORSR na území SR sídlo, považovať miesto, kde sa VYTVÁRAJÚ
alebo prijímajú ZÁSADNÉ riadiace a obchodné rozhodnutia pre
PRÁVNICKÚ OSOBU AKO CELOK. Charakter rozhodnutí a ich zásadný
dopad na spoločnosť ako celok musí vyhodnotiť subjekt sám. Rozhodnutia
za menšie organizačné celky alebo rozhodnutia administratívneho
charakteru sa nepovažujú za ZÁSADNÉ rozhodnutia.
Za MSV sa teda bude považovať aj miesto, kde sa bude prijímať väčšina
obchodných a riadiacich rozhodnutí za spoločnosť ako celok,
pričom rozhodovať nemusia iba orgány spoločnosti, ale aj iné osoby (napr.
spoločníci, akcionári, zamestnanci). Predpokladá sa, že MSV bude mať
primerané materiálne a personálne podmienky na prijímanie rozhodnutí.
Táto primeranosť bude posudzovaná s ohľadom na typ činnosti spoločnosti
prípad od prípadu.
Definícia rezidencie právnickej osoby bude po novelizácii plne v súlade
s konceptom medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.
Novelou sa dopĺňa aj definícia daňovníkov s obmedzenou daňovou
povinnosťou, ktorá zohľadňuje podpísanú zmluvu o zamedzení dvojitého
zdanenia.
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V zásade týmto spresnením nedošlo k významnej zmene, nakoľko už
v aktuálnom zákone o dani z príjmov je uvedené, že medzinárodné zmluvy
majú prednosť. Výnimkou sú fyzické osoby, ktoré prekračujú pravidelne
hranice za účelom výkonu závislej činnosti v Slovenskej republike.
Podľa novely sa bude rezidencia posudzovať podľa ustanovení zmluvy
o zamedzení dvojitého zdanenia (rozhraničovacie kritériá). V súčasnosti
Slovenská republika žiadala v takomto prípade iba zdanenie zo zdrojov
v Slovenskej republike, tzn. príjmov z výkonu závislej činnosti.
Zmeny zákona k týmto ustanoveniam nadobudnú účinnosť od 1.1.2021.
TOP 4: CFC PRAVIDLÁ PRE FYZICKÉ OSOBY
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S cieľom predchádzať agresívnemu daňovému plánovaniu a presúvaniu
ziskov do daňových rajov a krajín s nízkym daňovým zaťažením zavádza
novela zákona pravidlá pre zahraničné kontrolované spoločnosti (ďalej len
CFC pravidlá, CFC - anglická skratka pre Controlled Foreign Company) aj
pre fyzické osoby. CFC pravidlá pre právnické osoby boli zavedené už
v roku 2017.
Na rozdiel od CFC pravidiel pre právnické osoby, ktoré aplikujú transakčný
prístup (podobne ako transferové ceny), sa pre fyzické osoby zavádza
jednoduchší systém zdanenia zahrnutím celkových príjmov tvoriacich
základ dane, a to bez ohľadu na to, či sú aktívne alebo pasívne.
Podľa nových pravidiel budú fyzické osoby zdaňovať príjmy, ktoré dosiahli
cez CFC, aj keď neboli vyplatené ako dividendy. Cieľom bolo aj chrániť
menších podnikateľov. Fyzická osoba bude povinná uplatniť CFC pravidlá,
ak budú splnené nasledovné podmienky:
•
•
•

príjem zo všetkých CFC prekročí 100 000 eur,
fyzická osoba sama alebo spolu so závislými osobami kontroluje
priamo alebo nepriamo najmenej 10% CFC (podiel na zisku alebo
skutočná kontrola) a
CFC je daňovníkom krajiny na zozname nespolupracujúcich krajín,
alebo v ktorej je efektívne zdanenie príjmu nižšie ako 10%.

Suma príjmu zdaniteľná fyzickou osobou v SR sa rovná kladnému výsledku
hospodárenia vykázanému kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou za
zdaňovacie obdobie zníženému o daň z príjmov právnickej osoby
preukázateľne zaplatenú kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou v
pomere, v akom by jej pri priamej účasti prináležal podiel na zisku
(dividenda), ak by jej bol vyplatený alebo iný príjem (výnos) v dôsledku
skutočne vykonávanej kontroly nad kontrolovanou zahraničnou
spoločnosťou.
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Keďže sa ešte očakávajú významné zmeny, tieto nové pravidlá Vám
podrobnejšie vysvetlíme na konkrétnych príkladoch po schválení
predmetných ustanovení v NRSR.
TOP 5: HYBRIDNÉ A TRANSPARENTNÉ
OSOBNÝCH SPOLOČNOSTÍ

SUBJEKTY

VRÁTANE

Uvedené opatrenie nadväzuje na implementáciu Smernice ATAD 2, na
základe ktorej sa do slovenského Zákona o dani z príjmov dopĺňa
legislatívna úprava „reverzného hybridného subjektu“. Zámerom tejto
legislatívnej úpravy je predovšetkým predchádzať vzniku hybridných
nesúladov, ktoré vedú k nezdaneniu príjmu (výnosu), a to tak, že štát,
v ktorom je spoločnosť založená a zároveň považovaná za transparentnú,
by mal na spoločnosť prihliadať ako na samostatný subjekt, ak rovnako
pozerá na spoločnosť aj zahraničný zakladateľ.
Na Slovensku je najčastejšou formou transparentných spoločností verejná
obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktorých príjmy sú
zdaňované spravidla až na úrovni spoločníkov.
S definíciou transparentného subjektu súvisí zavedenie definície tzv.
„reverzného hybridného subjektu“, ktorý je považovaný za daňovníka
jedného štátu, ale zároveň ktorého príjmy (výnosy) sú priradené
daňovníkovi iného štátu podľa právnych predpisov iného štátu. Ide
o situáciu, kedy sú subjekty zo strany štátu založenia považované za
transparentné a z pohľadu štátu ich zakladateľa (zahraničného spoločníka)
za samostatného daňovníka, t. j. tzv. reverzný pohľad, čim by mohlo dôjsť
k situácii, že príjem (výnos) sa nezdaní ani na úrovni transparentnej
spoločnosti v štáte založenia ani na úrovni zahraničného spoločníka tejto
spoločnosti v štáte zakladateľa.
Legislatívna úprava reverzného hybridného subjektu spočíva v tom, že
príjmy (výnosy) zahraničných spoločníkov s väčšinovým podielom
(aspoň 50% na základom imaní, hlasovacích právach alebo právach na
podieloch na zisku) by boli zdanené na úrovni tohto transparentného
subjektu sadzbou dane z príjmov právnických osôb vo výške 21%, ak tieto
príjmy (výnosy) zahraničného nerezidentského spoločníka nie je možné
zdaniť prostredníctvom stálej prevádzkarne v SR a nebudú zdanené ani na
úrovni tohto zahraničného spoločníka v štáte jeho rezidencie.
Zjednodušene vysvetlené, tieto príjmy alebo výnosy by boli následne
zdanené na úrovni v.o.s. alebo k.s. na území SR, bez dôkazu zdanenia
rovnakých príjmov (výnosov) v zahraniční, resp. na úrovni stálej
prevádzkarne v SR. Týmto spôsobom sa zamedzí dvojitému nezdaneniu
príjmov.
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Nová legislatívna úprava zavádza aj novú oznamovaciu povinnosť.
Zahraničný spoločník je povinný uviesť, či na slovenskú transparentnú
spoločnosť nahliada ako na zdaňovaný subjekt a zároveň, či sú príjmy
v časti pripadajúcej na spoločníka zdaňované v SR alebo v zahraničí, alebo
nie sú zdaňované vôbec – potom sa uplatní legislatívna úprava reverzného
hybridného subjektu a uvedené príjmy sa zdania v SR sadzbou dane vo
výške 21%. Pri nesprávnom deklarovaní udelí správca dane pokutu
vo výške dorubenej dane.
V prípade tuzemských spoločníkov nie je potrebné uvedené situácie
riešiť, nakoľko sú tieto príjmy slovenských spoločníkov zdaňované podľa §
6 ods. 1 písm. d) Zákona o dani z príjmov a u právnickej osoby sú
predmetom dane podľa § 12 ods. 5 a 6 Zákona o dani z príjmov.
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Uvedená legislatívna úprava nadobúda účinnosť od 01.01.2022.
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V BMB Newsfiltri 2Q/2020 sme Vás informovali, že MF SR pripravuje novelu
zákona o DPH, a to pre oblasť e-shopov a k vráteniu DPH z nezaplatených
faktúr.
Cieľom zmeny týkajúcej sa e-shopov je zrovnoprávniť postavenie
európskych podnikateľov s ostatnými zahraničnými, ktorí teraz nemusia
odvádzať DPH. Ázijské či americké online platformy sa od budúceho roka
budú musieť zaregistrovať v EÚ a plniť si administratívne povinnosti.
Dodávateľ tovaru alebo e-shop pripočíta k cene tovaru aj DPH krajiny, kam
tovar smeruje. Okrem toho musia v EÚ podať daňové priznanie a uhradiť
daň.
Od júla budúceho roka bude aj tovar do 22 eur podliehať DPH vo výške
20% a povinnosti podať elektronické colné vyhlásenie.
Zásadná zmena v novele sa dotkne slovenských e-shopov, ktoré
predávajú tovar alebo služby konečným zákazníkom do zahraničia (EÚ).
Ak od 1.1.2021 do krajiny EÚ odošlú konečným zákazníkom objednávky
za viac ako 10 000 eur ročne, budú sa musieť povinne zaregistrovať na
platenie DPH v štáte, kam ich tovar smeruje. Doteraz bol limit 100 000
eur.
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Novela zavedie možnosť vrátenia DPH podnikateľom v prípade
neuhradených faktúr. Táto zmena zákona bola inšpirovaná minuloročným
rozsudkom ESD v prípade českej spoločnosti A-PACK CZ s.r.o. (písali sme
o ňom v BMB Newsfiltri 4Q/2019) a riešením, ktoré bolo medzitým
implementované v ČR. Novela zákona DPH bola koncom augusta 2020
schválená vo vláde a v súčasnosti sa nachádza v NRSR.
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Doplnená možnosť opravy základu dane rešpektuje zásadu, že DPH má byť
uplatnená na skutočnú protihodnotu za plnenie. Ak táto protihodnota
nebola zaplatená a pohľadávka sa stala nevymožiteľnou, príslušnú časť
DPH štát platiteľovi vráti. Zákon zavádza presné pravidlá pre posúdenie
nevymožiteľnosti pohľadávky, aby sa vylúčili prípady, kedy je stav
nezaplatenia iba dočasný.
Daňovník si môže uplatniť právo na opravu (zníženie odvedenej DPH) v
riadnom daňovom priznaní najskôr za to zdaňovacie obdobie, v ktorom sa
pohľadávka stala nevymožiteľnou. Vrátenie takejto DPH prebehne podľa
štandardných pravidiel v rámci priznania, v ktorom bola deklarovaná
oprava. O takejto oprave vyhotovuje daňovník doklad, ak bol odberateľ v
čase dodania podnikateľom.
Pohľadávka sa stane nevymožiteľnou, ak je vymáhaná v exekučnom
konaní a za 12 mesiacov od jeho začatia nebola uspokojená. Ak sa
odberateľ nachádza v konkurznom konaní, pohľadávka sa považuje za
nevymožiteľnú dňom zverejnenia oznámenia o právoplatnosti uznesenia i
zastavení alebo zrušení konkurzného konania pre nedostatok majetku.
Zákon taxatívne vymenováva prípady nevymožiteľnosti pohľadávky pre
účely tohto ustanovenia.

TOP 9: Zlepšenie podmienok
pre získanie dotácie na
nájomné

Možnosť vykonať takúto opravu majú však daňovníci len do uplynutia 3
rokov od termínu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie,
v ktorom bola dotknutá dodávka uskutočnená.

TOP 10: Informovanie
o platení preddavkov na daň
z príjmov

Zákon vylučuje opravu aj v prípade, ak ide o spriaznené subjekty (s
prepojením viac ako 10% na majetku či hlasovacích právach) alebo o
osoby blízke.
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Ak daňovník po vykonaní opravy prijme v súvislosti s nevymožiteľnou
pohľadávkou akúkoľvek platbu, má povinnosť vykonať zodpovedajúcu
úpravu.
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V prípade zahraničných športovcov a umelcov, ktorí vykonávajú svoju
činnosť na území SR, sa dopĺňa zákon o opatrenie namierené proti únikom
pre prípady, keď sú príjmy umelcov a športovcov vyplácané
prostredníctvom sprostredkovateľa. Ak v úhrade sprostredkujúcej
osobe nie je preukázaná skutočná výška príjmu umelca, športovca, artistu
alebo spoluúčinkujúcich osôb, bude sa za príjem týchto osôb považovať
celá úhrada.
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V tejto súvislosti sa dopĺňa aj ustanovenie o zahraničnom platiteľovi dane.
Zahraničným platiteľom dane (pre účely zrážkovej dane resp.
zabezpečenia dane) bude aj fyzická resp. právnická osoba s bydliskom
resp. sídlom v zahraničí, ktorá vypláca, poukazuje alebo pripisuje príjem
zahraničnému umelcovi alebo športovcovi.
TOP 9: ZLEPŠENIE PODMIENOK PRE ZÍSKANIE DOTÁCIE
NA NÁJOMNÉ
Pre slabé využívanie dotácií na nájomné uľahčil rezort Ministerstva
hospodárstva splnenie podmienok pre získanie týchto dotácií. Zmeny,
ktoré MH SR oznámilo na tlačovej konferencii dňa 24.08.2020, sú
predovšetkým:
•
•
•

dotáciu na nájomné môžu žiadať podniky všetkých veľkostí,
teda aj veľké podniky, čo doteraz nebolo umožnené,
dotáciu môžu žiadať aj podniky v ťažkostiach,
novou možnosťou pri podávaní žiadosti je podpísanie elektronickej
žiadosti splnomocnenou osobou za stranu prenajímateľa ako aj
nájomcu. Splnomocnená osoba musí mať povolenie na prístup a
disponovanie elektronickou schránkou PO a FO-podnikateľa, za
ktorého bude žiadosť podpisovať.

TOP 10: INFORMOVANIE O PLATENÍ PREDDAVKOV NA DAŇ Z
PRÍJMOV
Od 1. januára 2022 by malo byť v platnosti nové pro-podnikateľské
opatrenie k plateniu preddavkov na daň z príjmov. Finančná správa bude
upozorňovať na splatnosť preddavku na daň z príjmov. Oznámenie bude
určené pre fyzické a právnické osoby, ktoré sú povinné platiť preddavky
na daň z príjmov na základe podaného daňového priznania.
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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.

