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V minulom vydaní nášho Newsfiltra sme Vás okrem iného informovali o
hlavných bodoch a etapách plánovanej daňovej reformy, ktorej cieľom je
znížiť daňové a odvodové zaťaženie závislej práce a naopak zvýšiť dane
z majetku a zo spotreby. Po nástupe nového ministra financií Igora
Matoviča unikli na verejnosť prekvapivé a nečakané návrhy na zmeny v
oblasti daní a rodinnej politiky, ktoré síce zapadajú do celkového zámeru
daňovej reformy, avšak doteraz prezentované neboli. Podľa našich
informácií má z pôvodného zámeru Smart Tax najväčšiu šancu prejsť
veľkorysejšie umorovanie daňových strát. Po publikovaní konkrétnejších
návrhov a dokumentov Vás budeme samozrejme informovať.
Zakladajúca partnerka našej spoločnosti Renáta Bláhová sa rozhodla
zúročiť svoje profesionálne schopnosti a bohaté dlhoročné skúsenosti v
oblasti auditu a financií a pomôcť sektoru zdravotníctva. V máji prevzala
krízový manažment Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a
stala sa jeho predsedníčkou. Ako k tomu došlo a akú má motiváciu sa
dočítate v rozhovore s ňou. To zároveň prinieslo novú príležitosť pre náš
celý tím: spoločnosť BMB Partners má od 22.5.2021 nové konateľky, a
to Katarínu Hoppe a Petru Packovú. Obom kolegyniam srdečne
blahoželáme a želáme im veľa pracovných úspechov.
V tomto vydaní Newsfiltra prinášame informácie o početných novinkách
a vylepšeniach zo strany finančnej správy (TOP1), o plánovaných efaktúrach (TOP2), novinky v zákone o účtovníctve (TOP3), aktuality v
Kurzarbeite a prvej pomoci (TOP4), porovnáme stravné poukážky a
finančný príspevok na stravovanie (TOP 5) a taktiež prinášame to
najzaujímavejšie a najaktuálnejšie zo sveta medzinárodných daní (TOP 6
– TOP 10), najmä informácie o prelomovej dohode G7 na minimálnej
globálnej dani a nemenej prelomových plánoch Európskej Komisie v
oblasti zdaňovania korporácií.

STRUČNÝ OBSAH:
TOP 1: Nové opatrenia v prospech daňovníkov
TOP 2: Plánované zavedenie e-faktúr a ďalšie opatrenia na
zvýšenie výberu daní
TOP 3: S novelou Zákona o účtovníctve prichádzajú nové
zjednodušenia vrátane digitalizácie

TOP 10: Verejné pripomienky
k článku 9 Komentára
k Modelovej daňovej zmluve
OECD (Prepojené podniky)

TOP 4: Schválenie Kurzarbeit a novinky v prvej pomoci

STRANA 10
Užitočné linky

TOP 6: Dokument o zdaňovaní právnických osôb v 21. storočí

TOP 5: Finančný príspevok a stravný lístok z pohľadu daní
a odvodov

STRANA

2/10

2. štvrťrok 2021

OBSAH

TOP 7: Spolupráca v rámci skupiny TAXAND

STRANA 2
TOP 1: Nové opatrenia
v prospech daňovníkov

TOP 8: Boj proti daňovým trestným činom

STRANA 3
TOP 2: Plánované zavedenie efaktúr a ďalšie opatrenia na
zvýšenie výberu daní
STRANA 4
TOP 3: S novelou ZoÚ
prichádzajú nové
zjednodušenia vrátane
digitalizácie
STRANA 5
TOP 4: Schválenie Kurzarbeit
a novinky v prvej pomoci
STRANA 6
TOP 5: Finančný príspevok
a stravný lístok z pohľadu daní
a odvodov
STRANA 7
TOP 6: Dokument o zdaňovaní
právnických osôb v 21. storočí
STRANA 8
TOP 7: Spolupráca v rámci
skupiny TAXAND
STRANA 9
TOP 8: Boj proti daňovým
trestným činom
TOP 9: Globálna minimálna
sadzba dane z príjmu
právnických osôb
TOP 10: Verejné pripomienky
k článku 9 Komentára
k Modelovej daňovej zmluve
OECD (Prepojené podniky)
STRANA 10
Užitočné linky

TOP 9: Globálna minimálna sadzba dane z príjmu právnických
osôb
TOP 10: Verejné pripomienky k článku 9 Komentára k Modelovej
daňovej zmluve OECD (Prepojené podniky)

TOP 1: NOVÉ OPATRENIA V PROSPECH DAŇOVNÍKOV
V rámci ústretových krokov a skvalitnenia služieb pre daňovníkov (prvá
fáza Smart Tax) sa plánuje zníženie poplatkov za záväzné stanoviská.
Doterajší „cenník“ v rozmedzí od 1% do 3% zo sumy predpokladaného
obchodného prípadu daňovníkov skôr odradil. Po schválení novely
daňového poriadku by mal byť poplatok za záväzné stanovisko 1000 EUR,
pre vysoko spoľahlivé subjekty len polovica tejto sumy.
Otázkou však stále zostávajú oblasti, na ktoré sa možno finančnej správy
pýtať. Aktuálne sú výrazne obmedzené na vybrané ustanovenia zákona
o dani z príjmov a zákona o DPH. Vôbec nezahŕňajú interpretáciu zmlúv
o zamedzení dvojitého zdanenia. O rozšírení vyhlášky MFSR sa
diskutovalo, zatiaľ zostáva otvorené.
V priebehu apríla 2021 zaviedla finančná správa pre daňovníkov možnosť
prezerať si údaje o osobnom účte – tzv. saldokonto. Služba je bezplatná
a je dostupná online pre všetkých daňovníkov, ktorí majú aktívnu
elektronickú schránku na portáli finančnej správy. Spolu ide o cca. 750
tisíc daňových subjektov. Vďaka saldokontu má daňovník prehľad o stave
svojho osobného účtu. V budúcnosti plánuje finančná správa službu ešte
vylepšiť o preklik do internet bankingu a načítanie QR kódu. Obe zmeny
vrátane obojstrannej komunikácie s finančnou správou majú byť
zrealizované do konca roka 2021.
V máji finančná správa aktualizovala hodnotenie daňových subjektov v
rámci Indexu daňovej spoľahlivosti. Nové spoľahlivé subjekty dostali
hodnotenie a oznámenie o tom, že im prináležia viaceré benefity.
Hodnotenie daňových subjektov prebieha štandardne v januári, tento rok
ho však finančná správa posunula z dôvodu prijatých opatrení proti
pandémii COVID-19. Pandémia totiž v minulom roku posunula lehoty na
podávanie daňových priznaní, prehľadov, hlásení či zastavila evidenciu
nedoplatkov.
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TOP 2: PLÁNOVANÉ ZAVEDENIE E-FAKTÚR A ĎALŠIE OPATRENIA
NA ZLEPŠENIE VÝBERU DANÍ
Slovensko plánuje od roku 2023 zavedenie E-faktúry, od ktorej si sľubuje
výrazné zníženie medzery vo výbere DPH ako aj zlepšenie platenia daní
v oblasti dane z príjmov. Technickým základom by mala byť už existujúca
platforma pre elektronickú fakturáciu dodávok pre verejný sektor (tzv.
B2G).
Ministerstvo financií zahájilo vo februári tohto roka proces verejného
pripomienkovania, aktuálne pracuje na zákone ako aj na technickom
riešení. Nie je tajomstvom, že veľkou inšpiráciou bolo práve Maďarsko,
ktoré spustilo takýto systém vo viacerých etapách od júla 2018 do
januára 2021.
Po spustení systému by mali všetci podnikatelia pri vystavení faktúr
odosielať fakturačné údaje finančnej správe. V rámci tohto procesu
dostane každá faktúra kód, ktorý bude jej súčasťou. Prijímateľ faktúry
opäť na základe tohto kódu verifikuje prijatú faktúru v systéme finančnej
správy. Okrem odbúrania kontrolných výkazov sľubuje ministerstvo aj
možnosť využiť systém pre elektronické doručovanie faktúr, čo môže byť
zaujímavé hlavne pre menších podnikateľov.
Diskusie vyvoláva aj okruh transakcií či subjektov, ministerstvo plánuje
plošné zavedenie pre dodania B2B (medzi podnikateľmi) ako aj pre
dodania voči konečnému spotrebiteľovi (B2C). Kritériom zaradenia
faktúry / transakcie do systému bude jej vystavenie pod tuzemským DPH
číslom ako aj jej postavenie pre daň z príjmov (zdaniteľný príjem, daňový
výdavok).
Testovacie spustenie systému je plánované začiatkom roka 2022,
počnúc 1.1.2023 má byť povinný.
Novela zákona o DPH, aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom
konaní, prináša ďalšie opatrenie v oblasti boja proti daňovým únikom.
Zavádza novú povinnosť pre platiteľov DPH, a to oznamovať
Finančnému riaditeľstvu SR všetky vlastné bankové účty (aj
zahraničné), ktoré budú používané na podnikanie. FRSR bude na svojom
webovom sídle uverejňovať aktualizovaný zoznam bankových účtov.
Zároveň bude rozšírený inštitút ručenia za daň, ak bola protihodnota za
dodanie alebo jeho časť zaplatená na účet, ktorý nebol v deň platby
zverejnený na uvedenom zozname.
Od 1.6.2021 začala fungovať nová inštitúcia, Európska prokuratúra.
Svojho zástupcu, prokurátora s piatimi delegovanými prokurátormi, má
aj Slovenská republika. Tento úrad sa bude zaoberať najmä podvodmi s
eurofondami, ale v jeho kompetencii sú aj cezhraničné podvody s DPH a
karuselové podvody, ak spôsobená škoda presiahne 10 mil. EUR.
Slovensko zatiaľ na Európsku prokuratúru delegovalo 10 prípadov.
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TOP 3: S NOVELOU ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE PRICHÁDZAJÚ
NOVÉ ZJEDNODUŠENIA VRÁTANE DIGITALIZÁCIE
V čase vydania nášho Newsfiltra prebieha vyhodnotenie medzirezortného
pripomienkového konania navrhovanej novely Zákona o účtovníctve
č. 431/2002, ktorá by mala byť účinná od 1. januára 2022.
V návrhu zákona sa upresňujú dlho očakávané ustanovenia o listinnej
a elektronickej podobe účtovného záznamu a stanovujú sa možné
spôsoby transformácie účtovného záznamu do elektronickej
podoby. Novinkou bude, že okrem zaručenej konverzie bude možné
použiť aj skenovanie, čo predstavuje pre podnikateľov, ktorí podporujú
digitalizáciu, výrazné zjednodušenie.
Účtovná jednotka bude povinná pri transformácii účtovného záznamu tak
ako doteraz zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, úplnosť, neporušenosť
obsahu, vizuálnu zhodu a čitateľnosť účtovného záznamu. Vierohodnosť
pôvodu účtovného záznamu a neporušenosť jeho obsahu môže účtovná
jednotka zabezpečiť efektívnym interným kontrolným systémom
účtovných záznamov.
Zákon tiež umožní, že nebude potrebné uchovávať účtovné
záznamy v listinnej forme, ak boli transformované do elektronickej
podoby predpísaným spôsobom.
Ak je účtovný záznam súčasne aj registratúrnym záznamom, účtovná
jednotka je naďalej povinná rešpektovať aj ustanovenia zákona
o archívoch a registratúrach, ktorý člení tzv. pôvodcov registratúry do
troch kategórií a každá kategória má iné povinnosti, ktoré súvisia
s uchovávaním
registratúrnych
záznamov
a vyhotovovaním
elektronických kópií z nich.
Rozširujú sa tiež možnosti v súvislosti s podpisovým záznamom, ktorým
sa rozumie, okrem vlastnoručného podpisu alebo kvalifikovaného
elektronického podpisu, akýkoľvek elektronický podpis, ktorý umožní
preukázateľnú identifikáciu osoby.
Novela zákona dopĺňa paragraf týkajúci sa spoločností „v kríze“.
Podľa Obchodného zákonníka platí, že ak je obchodná spoločnosť v kríze,
nesmie vrátiť plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje a predmetom jej
účtovníctva nesmú byť účtovné prípady, ktoré spĺňajú zákaz vrátenia
plnení nahrádzajúcich vlastné zdroje. V prípade, ak účtovná jednotka
bude o týchto skutočnostiach účtovať, poruší podmienky
Obchodného zákonníka a Zákona o účtovníctve.
Navrhuje sa tiež rozšíriť možnosť inventarizácie zásob aj na
nasledujúci mesiac po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, obdobne ako je to umožnené pri inom hmotnom majetku.
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V návrhu zákona je tiež plánované rozšíriť verejnú časť Registra
účtovných závierok o ďalšie právne formy právnických osôb, čím
by všetky právnické osoby boli zaradené do verejnej časti registra. Ide
predovšetkým o pozemkové spoločenstvá ale aj mimovládne
neziskové organizácie ako sú občianske združenia, spoločenstvá
vlastníkov bytov a nebytových priestorov, záujmové združenia
právnických osôb a ďalšie. V neverejnej časti registra by zostali fyzické
osoby – podnikatelia a organizačné zložky zahraničných osôb.
Ďalšia navrhovaná zmena sa týka ukladania dokumentov do registra
účtovných závierok: všetky účtovné jednotky budú po 1. januári 2021
povinné ukladať do registra účtovných závierok všetky účtovné
dokumenty za účtovné obdobie roka 2021 alebo aj za predchádzajúce
účtovné obdobia už iba v elektronickej podobe.
Novela tiež plánuje vymedziť náležitosti výročnej správy pre
neziskové organizácie, ktoré nemajú vo svojom hmotnoprávnom
predpise zadefinovaný obsah výročnej správy (týka sa to najmä
občianskych združení, cirkevných organizácií, ktoré majú povinnosť
auditu).

TOP 4: SCHVÁLENIE KURZARBEIT A NOVINKY V PRVEJ POMOCI
Už aj Slovensko bude patriť medzi krajiny, ktoré sa môžu pochváliť
existenciou legislatívy o trvalom "Kurzarbeite". Národná rada SR v
priebehu mája 2021 schválila návrh zákona, a to aj bez vytvorenia
spočiatku avizovaného nového poistného fondu. Význam tohto nástroja
bude predovšetkým v právne nárokovateľnej podpore, ktorá bude
účelovo naviazaná na vyplácanie náhrady mzdy zamestnancovi v čase,
keď zamestnávateľ nebude môcť svojim zamestnancom prideľovať prácu
vplyvom vonkajších faktorov.
Nárok na podporu vznikne vtedy, ak sa obmedzí činnosť zamestnávateľa
natoľko, že nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov prideľovať
prácu v rozsahu aspoň 10 % ustanoveného týždenného
pracovného času.
Finančná pomoc pre zamestnávateľov bude pozostávať z príspevku na
čiastočnú úhradu mzdových nákladov na zamestnanca za každú hodinu
prekážky v práci na strane zamestnávateľa v čase skrátenej práce v
sume 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca.
Podporu v čase skrátenej práce bude štát poskytovať najviac šesť
mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Vláda bude môcť
nariadením
ustanoviť
dlhšie
obdobie
poskytovania
podpory.
Zamestnávateľ bude povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré mu štát
poskytol podporu, najmenej dva mesiace po skončení poberania
podpory.
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Zamestnávateľ bude povinný počas obdobia Kurzarbeit poskytnúť
zamestnancovi náhradu mzdy v sume najmenej 80% jeho priemerného
zárobku.
Podpora v čase skrátenej práce bude tak na strane zamestnanca, ako aj
na strane zamestnávateľa oslobodená od dane.
Uvedená schéma sa týka výlučne zamestnávateľov, schému nie je možné
využiť v postavení FO - živnostníkov.
Napojenie prvej pomoci na COVID automat od 01.07.2021
Ministerstvo práce SV a R predlžuje obdobie poskytovania finančnej
pomoci zamestnávateľom a SZČO do konca roka 2021, pokiaľ nebude
zavedená schéma trvalého Kurzarbeitu. Súčasne výška pomoci zo
schémy bude naviazaná na Covid automat podľa tabuľky nižšie.
Prvá pomoc od 01.07.2021 do 31.12.2021 podľa COVID automatu
Fáza 3 (III. a IV.
Fáza 2 (II. a I.
Fáza 1 (II. a I.
Fáza 0
stupeň varovania)
stupeň
stupeň
Opatrenie
varovania)
ostražitosti)
PP
Prvá pomoc ++
Prvá pomoc +
Prvá pomoc
Opatrenie 1

100 % CCP, max.
1100 EUR
(alebo 80 % CCP pri
prekročení limitu ŠP)

Opatrenie 2

od 330 do 870 EUR
podľa poklesu tržieb

Opatrenie 3A

Opatrenie 3B
Opatrenie
4A/4B

100 % CCP, max.
1100 EUR
(alebo 80 % CCP pri
prekročení limitu ŠP)
od 330 do 870 EUR
podľa poklesu tržieb
360 EUR

80 % CCP,
max. 1100 EUR

80 % CCP,
max. 880/1100
EUR (KZ)

od 270 do 810
EUR podľa
poklesu tržieb

od 180 do 540
EUR podľa
poklesu tržieb

80 % CCP,
max. 1100 EUR

80 % CCP,
max. 880 EUR

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

315 EUR

210 EUR

Pomoc sa
neuplatňuje

TOP 5: FINANČNÝ PRÍSPEVOK A STRAVNÝ LÍSTOK Z POHĽADU
DANÍ A ODVODOV
Novelou Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť od 01.04.2021, sa
zaviedla možnosť pre zamestnancov vybrať si medzi spôsobom úhrady
stravného vo forme gastro poukážok a priameho finančného príspevku.
Podľa metodického pokynu FRSR je finančný príspevok znevýhodnený
oproti gastro poukážkam, pretože finančný príspevok nad rámec
Zákonníka práce, ktorý zamestnávateľ nefinancuje zo sociálneho fondu,
podlieha na strane zamestnanca daniam aj odvodom.
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V parlamente práve prebieha legislatívny proces k zmene Zákonníka
práce v súvislosti s potrebou zjednotenia pojmov a postavenia finančných
príspevkov a stravných poukážok. Uvedené má vyriešiť problémy, ktoré
po zavedení odhalila aplikačná prax. O definitívnej podobe novely by sa
malo rozhodnúť v septembri 2021.
Účinnosť novely sa predpokladá k 1. januáru 2022.
Navrhovaná zmena Zákonníka práce by mala umožniť zamestnávateľom
prispievať na stravovanie zamestnancov až do výšky 100 % sumy
stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín
(teraz 55 %). Takýto príspevok by mal byť považovaný za daňovo
uznaný výdavok pre zamestnávateľa a zároveň oslobodený od
zdanenia a teda aj odvodov na strane zamestnancov.
Keďže zamestnávatelia zabezpečujúci stravovanie zamestnancov formou
stravovacích poukážok alebo finančným príspevkom na stravovanie
poskytujú stravovacie poukážky a príspevok na stravovanie na začiatku
kalendárneho mesiaca, vzniká im dodatočná administratívna záťaž v
prípade vzniku prekážok v práci na strane zamestnancov alebo čerpania
dovolenky počas kalendárneho mesiaca. Z uvedeného dôvodu by sa malo
umožniť zamestnávateľom poskytovať stravovacie poukážky a finančný
príspevok obdobne ako pri mzde dodatočne, najneskôr však v
posledný
deň
nasledujúceho
kalendárneho
mesiaca.
Zamestnávateľom bude i naďalej zachovaná možnosť poskytovať
stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie
preddavkovo, ak to bude dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo so
zamestnancom v pracovnej zmluve.

TOP 6: DOKUMENT O ZDAŇOVANÍ PRÁVNICKÝCH OSÔB V 21.
STOROČÍ
18. mája 2021 vydala Európska Komisia (EK) dokument k zdaňovaniu
právnických osôb v 21. storočí (“Business Taxation for the 21st
Century“), v ktorom popisuje krátkodobú ako aj dlhodobú víziu, ako
podporiť obnovu Európy po pandémii COVID-19 a zabezpečiť dostatočné
daňové príjmy počas nasledujúcich rokov.
Cieľom je vyvážený daňový mix a daňový systém založený na princípe
férovosti, efektívnosti a jednoduchosti. Jedným z najdôležitejších a
najambicióznejších návrhov je rámec pre zdaňovanie spoločností
“Business in Europe: Framework for Income Taxation” (“BEFIT”), ktorý
chce EK prezentovať do roka 2023, a to s ohľadom na skutočnosť, že
priame dane nie sú harmonizované a sú v súčasnosti v kompetencii
členských štátov, čoho sa členské štáty nebudú chcieť vzdať.
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V roku 2011 už EK predstavila koncept „jednotného zdaňovania“ CCCTB,
ktorý by mal teraz nahradiť BEFIT, ktorý zohľadní nové formy podnikania
v globálnom svete. BEFIT by znamenal zavedenie nových, jednotných
pravidiel zdaňovania právnických osôb platných pre všetky členské štáty
EÚ pri výpočte základu dane a prideľovaní ziskov konkrétnym členským
štátom. BEFIT by tiež umožnil koncernom podávať iba jedno daňové
priznanie v EÚ za celý koncern.
Druhým zverejneným návrhom je každoročné zverejňovanie efektívnych
sadzieb dane, ktoré zaplatia vybrané veľké spoločnosti pôsobiace v EÚ.
Týmto spôsobom by EK chcela vniesť väčšiu transparentnosť zo strany
veľkých spoločností. Transparentnosť sa má dosiahnuť aj povinnosťou
veľkých korporácii oznamovať správcovi dane potrebné informácie, aby
mohla vyhodnotiť, či má spoločnosť v danej jurisdikcii skutočnú
prítomnosť a ekonomickú činnosť. Spoločnostiam, ktoré by neboli
schopné preukázať tieto skutočnosti, by boli odmietnuté daňové výhody.
Takýmto spôsobom sa EK snaží bojovať proti spoločnostiam existujúcim
iba na papieri a vzniknutým za účelom získania daňových výhod v
konkrétnej krajine (tzv. shell companies).
EK taktiež vyzvala členské štáty, aby prehodnotili pravidlá pre
umorovanie strát ako aj uplatniteľnosť nákladov vlastného financovania
(obdobne ako pri dlhovom financovaní), čím by sa mali vyrovnať výhody
pri vlastnom versus dlhovom financovaní (daňová uznateľnosť úrokov).
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právnických osôb v 21. storočí

Tieto plánované daňové reformy sú skutočne veľmi rozsiahle a
ambiciózne. Zverejnený dokument nie je vyčerpávajúci.
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V rámci medzinárodnej skupiny TAXAND, ktorej sme členom, sme pre
klientov pripravili dva praktické dokumenty:
PREHĽAD COVID COUNTRY REPORT
Aktualizácia opatrení v dôsledku pandémie COVID-19 v 36 krajinách
sveta.
M&A GLOBAL GUIDE UPDATE
Prehľad k fúziám a akvizíciám, ktorý môže byť nápomocný pre spoločnosti
v post-COVID kríze, ktoré sa svoj business snažia reštrukturalizovať
alebo zefektívniť.
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V júni OECD zverejnila publikáciu o boji proti daňovým trestným činom s
názvom Fighting Tax Crime: The Ten Global Principles, popisujúcu 10
základných princípov efektívneho boja proti daňovým trestným činom.
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Ako na svojej stránke uvádza OECD, zaoberá sa právnymi,
inštitucionálnymi, administratívnymi a operačnými aspektami zavedenia
efektívneho systému na boj proti daňovým a finančným trestným činom.
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digitalizácie

Zámerom publikácie je umožniť štátom porovnať svoj právny a operačný
rámec a identifikovať oblasti, ktoré si vyžadujú zlepšenie. Druhé vydanie
vyhodnocuje 10 princípov za jednotlivé krajiny za oblasť daňových
trestných činov. Slovensko na rozdiel od napr. Česka zatiaľ nie je
súčasťou prehľadu.
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SADZBA

DANE

Z

PRÍJMU

Nadväzujúc na TOP 6 sa dňa 5.6.2021 v Londýne stretli ministri financií
G7 a dohodli sa na vytvorení minimálnej sadzby dane z príjmu
právnických osôb, a to vo výške 15% (OECD Pillar 2). Ide o dohodu
najvyspelejších štátov sveta, preto je možné predpokladať, že by mohlo
ísť o prvý krok k celosvetovej dohode založenej na vplyve G7. Dôvodom
na otvorenie tejto témy boli presuny nadnárodných korporácií do krajín
s nízkym zdanením, ktoré nekorešpondovali s miestom, kde sa
uskutočňovala ich činnosť. Ďalší posun sa očakával od schôdze G20 v júli
tohto roku. 1.7.2021 informovala OECD, že 130 krajín, ktoré predstavujú
viac ako 90% svetového HDP, súhlasí s minimálnou sadzbou DPPO vo
výške 15%.
Z pohľadu európskych krajín minimálna sadzba dane na úrovni 15%
nepredstavuje veľké obmedzenie. Podrobnejší komentár s názorom našej
zakladajúcej partnerky si môžete prečítať aj tu.

TOP 10: VEREJNÉ PRIPOMIENKY K ČLÁNKU 9 KOMENTÁRA
K MODELOVEJ DAŇOVEJ ZMLUVE OECD (PREPOJENÉ PODNIKY)
OECD obdržalo pripomienky k zneniu komentára 9 k MTC ohľadne
spriaznených osôb a súvisiacich článkov. Očakávame, že nové znenie
prispeje k výraznému posunu interpretácií v oblasti transferových
cien. Výzva na pripomienky je súčasťou prác na inkluzívnom rámci
k BEPS. Prijaté komentáre zverejnila OECD 3.6.2021 na svojej stránke.
Pracovná skupina OECD komentáre po zvážení zahrnie do nového
komentára k modelovej zmluve.
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Zámocká 34
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T +421 2 212 99 000
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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.

