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BMB Partners budúci mesiac oslávi 25 rokov od svojho vzniku. Sme hrdí 
na to, že už 25 rokov sme Vašimi sprievodcami vo svete financií a daní a  
ďakujeme Vám za Vašu dôveru. Napriek jubilejným oslavám si všímame, 
že efektivita výberu DPH na Slovensku znova rastie a je najlepšia za 
posledných 10 rokov. Celkový výpadok daní za predchádzajúci 
pandemický rok je nevýznamný, preto sa dá pochopiť rozhodnutie vlády 
o obmedzení čerpania niektorých foriem pomoci vrátane zrušenia schémy 
3B. Iné formy pomoci však zostávajú, podrobnejšie o tom informuje 
kolegyňa Kusá (TOP 4). Napriek tomu, že efektivita výberu sa zvyšuje, 
absolútna medzera DPH je naďalej vysoká. Okrem toho MF SR začalo 
sledovať aj medzeru v oblasti dane z príjmov, ktorá je obdobne významná, 
preto sa dá očakávať, že sa pritvrdí aj s kontrolami v tejto oblasti, o čom 
informuje kolegyňa Kuchtová v TOP 1. O to viac nás teší, že  vláda 
posunula do parlamentu aspoň prvú časť reformy Smart Tax, o ktorej sme 
informovali v predchádzajúcich Newsfiltroch, a pristúpi k transparentnému 
hodnoteniu daňovníkov, čím podporí podnikateľské prostredie (TOP 3 od 
kolegyne Packovej). O medzinárodných novinkách vás v Newsfiltri 
informuje kolegyňa Reguliová, ktorá v lete tohto roka úspešne zavŕšila 
štúdium medzinárodného daňového práva na Viedenskej univerzite a bude 
sa už ako druhá u nás môcť pochváliť titulom LL.M. Efektívne čítanie 
a jesennú pohodu pri ňom praje tím BMB. 
 
 
STRUČNÝ OBSAH: 
 

TOP 1: Zaujímavosti zo štatistiky daňových kontrol 
 
TOP 2: Zverejnenie bankových účtov platiteľov DPH na stránke 
finančnej správy  
 
TOP 3: Prínosy verejného indexu daňovej spoľahlivosti  

 
TOP 4: Príspevky Prvej pomoci od 1.9.2021 
  
TOP 5: Dotácia na obedy a zvýšený daňový bonus na dieťa od 
1.7.2021     
  
TOP 6: Riešenie daňových výziev digitalizácie ekonomiky 
založené na dvoch pilieroch 
 
TOP 7: Výmena informácií o kryptomenách a plánovaná DAC8  
 
TOP 8: Príhovor generálneho riaditeľa TAXUD  
 
TOP 9: Zvyšovanie efektivity pri riešení daňových sporov 
 
TOP 10: Transferové oceňovanie - OECD aktualizuje profily krajín 
 

 

https://e.dennikn.sk/2556548/ekonomicky-newsfilter-lobisti-pojdu-na-dve-zmeny-stat-ma-aj-na-zachranu-firiem-pred-drahou-energiou-odlozenu-miliardu/?ref=tit
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TOP 1: ZAUJÍMAVOSTI ZO ŠTATISTIKY DAŇOVÝCH KONTROL   
 
Za rok 2020 vykonali kontrolóri finančnej správy 10.522 kontrol. 
Z celkového počtu vykonaných kontrol majú najvyšší podiel kontroly 
zamerané na daň z pridanej hodnoty, ktorých bolo 5.488, čo predstavuje 
52,2 %. Na daň z príjmu právnických osôb bolo zameraných 3.862 kontrol, 
na daň z príjmu fyzických osôb 558 kontrol, na daň z príjmu zo závislej 
činnosti 228 kontrol, na daň z motorových vozidiel 56 kontrol, na kontrolu 
účtovníctva 326 kontrol a na daň vyberanú zrážkou 4 kontroly.  
 
Graf: Daňové kontroly v roku 2020: 
 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z Výročnej správy  o činnosti Finančnej 

správy za rok 2020 

 
Celkový nález z vykonaných kontrol dosiahol 708 mil. €. Na dosiahnutom 
celkovom náleze z kontrol za rok 2020 má najvyšší podiel nález na dani 
z pridanej hodnoty (54,7 %), nasleduje daň z príjmu právnických osôb 
(41,9 %). 
 
Z kontrol, ktoré boli vykonané v oblasti dane z pridanej hodnoty (5.488), 
bolo 1.895 daňových kontrol zameraných na zistenie oprávnenosti nároku 
na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti v lehote na vrátenie, na 
základe ktorých bol zadržaný nadmerný odpočet vo výške viac ako 26 mil. 
€ a určená vlastná daňová povinnosť vo výške viac ako 14,5 mil. €. 
 
Daňoví kontrolóri vykonávali v roku 2020 v rámci kontrolnej činnosti aj 
kontroly transferového oceňovania a kontroly zamerané na uplatňovanie 
zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Spolu ich bolo vykonaných 19 
s nálezom vo výške cca 9 mil. €. 
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Okrem kontrol vykonali daňové úrady 7.161 miestnych zisťovaní. Na 
základe vykonaných miestnych zisťovaní boli uložené pokuty v celkovej 
výške 97 tis. €. Miestne zisťovania boli zamerané predovšetkým na 
kontrolu používania pokladnice e-kasa klient, na preverenie údajov 
z dožiadaní, na overenie splnenia podmienok registrácie pre DPH a na 
preverenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu dane 
z pridanej hodnoty. 
 
Ďalšie zaujímavosti a štatistiky sa dočítate vo Výročnej správe o činnosti 
finančnej správy za rok 2020, zverejnenej na stránke finančnej správy.  
 
Pre ilustráciu uvádzame aj vývoj efektívnej sadzby DPH od roku 2008 
až po súčasnosť: 

 
Zdroj: Inštitút finančnej politiky 

 
TOP 2:  ZVEREJNENIE BANKOVÝCH ÚČTOV PLATITEĽOV DPH NA 
STRÁNKE FINANČNEJ SPRÁVY 
 
Novela Zákona o správe daní z roku 2021, ktorou sa simultánne novelizuje 
aj Zákon o DPH, zavádza novú oznamovaciu povinnosť pre platiteľov DPH. 
Ako najzávažnejší dôvod na zavedenie tejto povinnosti sa udáva, že viac 
ako 10 tis. platiteľov DPH nemá u správcu dane evidovaný žiaden bankový 
účet.  
 
Daňové subjekty, ktoré sú povinné oznamovať svoje čísla bankových 
účtov: 
A) Registrovaní platitelia DPH k 15.11.2021 – najneskôr v lehote do 
30.11.2021. 
B) Novo-registrovaní platitelia bezodkladne odo dňa, kedy sa stali 
platiteľom DPH alebo odo dňa, kedy bol bankový účet zriadený. 
 
Akých bankových účtov sa nahlasovanie bude týkať: 
A) Každý tuzemský alebo zahraničný vlastný účet (platobný, vkladový), 
ktorý platiteľ DPH používa na podnikanie. 
B) V prípade holdingov a iných skupinových štruktúr môže byť oznámený 
aj bankový účet, ktorý má iného majiteľa. Skutočný majiteľ bankového 
účtu však zodpovedá za neuhradenú daň dodávateľom spoločne a 
nerozdielne. 
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https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vyrocne_spravy/FS/2021.06.04_VS_2020.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vyrocne_spravy/FS/2021.06.04_VS_2020.pdf
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Ako sa bude oznamovacia povinnosť plniť: 
A) Bude zverejnený osobitný formulár na portáli FRSR. 
B) Formulár by mal byť predvyplnený podľa údajov, ktoré už má správca 
dane k dispozícii od tuzemských poskytovateľov platobných služieb. 
Platiteľ len označí vybrané čísla bankových účtov, ktoré používa na 
podnikanie. 
C) Povinnosť vyplniť konkrétne čísla účtov sa tak bude vzťahovať len na 
bankové účty u zahraničných poskytovateľov platobných služieb. 
 
Ak platiteľ uvedie na formulári nesprávne, nepravdivé alebo neúplné 
údaje, daňový úrad mu uloží pokutu do 10 000,- €. Pri určení výšky pokuty 
prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.  
 
Nová oznamovacia povinnosť ovplyvní aj inštitút ručenia odberateľom za 
neodvedenú daň. Zavádza sa nová domnienka, ktorá predstavuje 
dostatočný dôvod, že odberateľ vedel alebo mal/mohol vedieť, že 
dodávateľ daň neuhradí, a to ak odberateľ alebo tretia osoba uhradí daň 
na výstupe na iný bankový účet ako je bankový účet dodávateľa, ktorý bol 
v deň platby zverejnený v zozname bankových účtov FRSR. Na tieto účely 
sa deň platby považuje deň zadania pokynu poskytovateľovi platobných 
služieb. Z toho dôvodu sa odporúča, aby si odberatelia vyhotovili print 
screen obrazovky s údajom o bankovom účte dodávateľa na portáli FRSR 
spolu s údajom o dátume a čase, aby mohli v prípade potreby túto 
skutočnosť preukázať.  
 
Novela Zákona o DPH zároveň zavádza aj možnosť realizácie tzv. split 
payment (inštitút rozdelenej platby), kedy za dodávateľa uhradí DPH na 
výstupe odberateľ, ktorý v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na 
základe dostatočných dôvodov vedieť mal/mohol, že daň nebude 
dodávateľom správcovi dane uhradená. Ak dodávateľ uvedenú daň predsa 
len uhradí, uvedený preplatok sa stáva preplatkom dodávateľa a odberateľ 
nebude mať možnosť požiadať o jeho preúčtovanie. 
 
Novela Zákona o správe daní a Zákona o DPH prebehla prvým čítaním v 
legislatívnom procese NRSR a jej schválenie sa odhaduje najneskôr do 
polovice novembra 2021. 
 
TOP 3: PRÍNOSY VEREJNÉHO INDEXU DAŇOVEJ SPOĽAHLIVOSTI  
 
V rámci prvej časti reformy Smart Tax, o ktorej sme vás informovali 
v predchádzajúcich Newsfiltroch, vláda schválila novelu daňového 
poriadku a 11.8.2021 ju postúpila na schválenie do NR SR. Finančná 
správa podľa nej pristúpi k transparentnému hodnoteniu daňovníkov, čím 
podporí podnikateľské prostredie. Dlho utajovaný index daňovej 
spoľahlivosti bude zverejňovaný na webovej stránke a podnikatelia 
dostanú nielen informáciu ale aj zdôvodnenie, prečo sú do konkrétnej 
kategórie zaradení. Voči tomuto zaradeniu bude zároveň možné podať 
opravný prostriedok vo forme námietky.  
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Súčasťou je už aj návrh Vyhlášky MF SR o konkrétnych kritériách indexu 
daňovej spoľahlivosti, na základe ktorých bude finančná správa 
identifikovať daňové subjekty, ktorým následne poskytne daňové benefity. 
Medzi takéto kritériá patrí ako doteraz plnenie povinností vo vzťahu 
k finančnej správe (podávanie daňových priznaní a hlásení v zákonom 
stanovenej lehote, platenie daní a preddavkov načas). 
  
V závislosti od zaradenia do konkrétnej kategórie budú mať vysoko 
spoľahlivé subjekty nové benefity, pre nespoľahlivé subjekty sa zároveň 
zavádzajú malusy. Medzi najdôležitejšie nové benefity patrí zníženie 
poplatkov za záväzné stanoviská ako aj APA procedúry (odsúhlasenie 
konkrétnej metódy ocenenia s daňovým úradom), a to na polovicu. 
Konkrétne to znamená, že za žiadosť o unilaterálnu APA zaplatí vysoko 
spoľahlivá firma miesto 10 tis. € iba 5 tis. €, v prípade bilaterálnej APA 
miesto 30 tis. € iba 15 tis. €. 
  
V rámci boja za zlepšenie podnikateľského prostredia vrátane limitovania 
zneužívania konceptu bielych koní daňový poriadok zavádza aj možnosť 
vylúčiť rozhodnutím konkrétne fyzické osoby z pôsobnosti v štatutárnych 
orgánoch. Takúto právomoc mali v podstate doteraz len súdy, samostatný 
inštitút pre tento účel však doteraz neexistoval.  
  
Účinnosť veľkej časti nových ustanovení sa plánuje od 1.7.2022, 
oznámenia o zaradení do indexu daňovej spoľahlivosti v novom režime za 
rok 2021 by však finančná správa mala zaslať do 28.2.2022. 
  
O definitívnej podobe zákona by mala Národná rada rozhodnúť 
v najbližších týždňoch, informovať vás o nej budeme v našom novoročnom 
Newsfiltri. 
 
TOP 4: PRÍSPEVKY PRVEJ POMOCI OD 1.9.2021 
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny deklarovalo, že COVID 
príspevky prvej pomoci na pracovné miesta budú môcť zamestnávatelia 
žiadať aj od 1.9.2021 do konca roka 2021, kým nebude do praxe zavedený 
už schválený systém trvalej „Kurzarbeit“. V praxi to bude znamenať, že 
príspevky sa budú vyplácať z pôvodnej schémy Prvá pomoc. Zároveň však 
rezort deklaroval, že najčastejšie využívané opatrenie 3B (pri poklese 
tržieb) zatiaľ obnovené nebude. 
 
V prípade, že sa epidemiologická situácia na Slovensku zhorší, nevylučuje 
sa ani schválenie vyplácania príspevkov z výhodnejších schém (Prvá 
pomoc +, resp. Prvá pomoc ++). 
 
Vzhľadom na pozitívnu epidemiologickú situáciu v SR nie je za mesiac 
august 2021 možné žiadať príspevky zo žiadnej schémy Prvej pomoci. 
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Výška príspevkov Prvej pomoci od septembra 2021: 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Oznámenia o prvej pomoci na webe 
https://www.pomahameludom.sk/ 

 
TOP 5: DOTÁCIA NA OBEDY A ZVÝŠENÝ DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA 
OD 1.7.2021    
 
Novela Zákona o dani z príjmov z roku 2020 zaviedla od 1.7.2021 zvýšenú 
sadzbu daňového bonusu na deti vo veku od 6 do 15 rokov. V období od 
1.7.2021 do 31.12.2021 je zvýšený daňový bonus na deti vo veku od 6 do 
15 rokov daný ako 1,7-násobok základnej sadzby daňového bonusu (39,47 
€). Od 1.1.2022 sa zvýšený daňový bonus na deti vo veku od 6 do 15 
rokov upraví na 1,85-násobok základnej sadzby daňového bonusu. 
 
Zavedenie zvýšeného daňového bonusu na deti vo veku od 6 do 15 rokov 
bolo v čase schválenia tejto legislatívnej úpravy na konci roka 2020 
odôvodnené tým, že súčasne sa zruší dotácia na stravovanie pre deti vo 
veku od 6 do 15 rokov, tzv. obedy zadarmo. Samotné zvýšenie daňového 
bonusu  bolo vykalkulované tak, aby rodičom detí vo veku od 6 do 15 
rokov kompenzovalo zrušenie dotácie na stravu. 
 
Od 1.8.2021 sa však zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zmenil tak, že dotácia na 
stravovanie pre deti vo veku od 6 do 15 rokov sa vo všeobecnosti zrušila, 
bola však ponechaná na také deti, ktorých rodičia nemajú nárok na 
zvýšený daňový bonus. Táto zmena bola odôvodnená tým, aby rodičom, 
ktorí nemajú nárok na daňový bonus (nepracujú, respektíve ich zdaniteľný 
príjem podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov nedosahuje 
výšku 6-násobku minimálnej mzdy), zostal nárok na dotáciu na 
stravovanie. 
 
 
 
 

Prvá pomoc od 1.9.2021 

Opatrenie  
 

Prvá pomoc 

 
Opatrenie 1 
 

80 % hrubej mzdy, max. 880/1100 €  

Opatrenie 2 
 

od 180 do 540 € podľa poklesu tržieb 

Opatrenie 3A 
 

80 % hrubej mzdy, max. 880 € 
 

Opatrenie 3B 
 

neuplatňuje sa 

Opatrenie 4A/4B 210 € 
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Ústredie práce zároveň zverejnilo upozornenie, aby rodičia detí vo veku od 
6 do 15 rokov, ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového 
bonusu, uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa 
na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona 
o dotáciách, zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus. 

Prehľad výšky daňového bonusu v roku 2021: 

Daňový bonus 

Dieťa do 30.6.2021 1.7.2021-31.12.2021 

do 6 rokov 46,44 € 46,44 € 

nad 6 rokov do 

15 rokov 

23,22 € 39,47 € 

nad 15 rokov 23,22 € 23,22 € 

 
TOP 6: RIEŠENIE DAŇOVÝCH VÝZIEV DIGITALIZÁCIE EKONOMIKY 
ZALOŽENÉ NA DVOCH PILIEROCH   
 

Po dlhoročných rokovaniach drvivá väčšina členov inkluzívneho rámca 
OECD/G20 o BEPS, konkrétne 134 krajín, v júli 2021 dosiahla a schválila 
politickú dohodu založenú na dvoch pilieroch. Táto dohoda prinesie 
stabilitu a predvídateľnosť do globálneho systému zdaňovania právnických 
osôb a jej úspech dokazuje, že multilaterálna spolupráca je účinnejšia ako 
množstvo vnútroštátnych opatrení. 
 
Globálne riešenie bude založené na dvoch pilieroch: 

• V rámci prvého piliera sa zavedie prerozdeľovanie časti ziskov 
najväčších globálnych nadnárodných spoločností do krajín, v 
ktorých tieto spoločnosti predávajú svoj tovar/služby. Časť zisku 
(20-30 %) najväčších a najziskovejších nadnárodných spoločností, 
ktorá prekročí ziskovú maržu 10 %, sa bude zhromažďovať na 
celosvetovej úrovni a následne rozdeľovať do krajín, v ktorých sa 
nachádzajú používatelia a zákazníci týchto nadnárodných 
spoločností. 

• V rámci 2. piliera sa na národnej úrovni stanoví minimálna 
efektívna sadzba dane z príjmov právnických osôb vo výške 
najmenej 15 %. Minimálna sadzba dane sa bude uplatňovať na 
nadnárodné spoločnosti s konsolidovaným obratom najmenej 750 
miliónov EUR. 

 
 
 
 

https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2021.pdf
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Stále existujú krajiny, ktoré sa k dvojpilierovému konceptu zatiaľ nepridali 
- vrátane niektorých členských štátov EÚ. Európska komisia vyvinie 
maximálne úsilie, aby v priebehu jesene dosiahla definitívnu dohodu so 
všetkými členskými štátmi EÚ. Konečný plán implementácie sa očakáva v 
októbri. To znamená, že krajiny budú musieť prijať legislatívne zmeny do 
roku 2023. 
  
TOP 7: VÝMENA INFORMÁCIÍ O KRYPTOMENÁCH A PLÁNOVANÁ 
DAC8  
 
V poslednom čase bol zaznamenaný rýchly rast Bitcoinu a iných 
kryptomien a kryptoaktív. Nejednotnosť pravidiel platných v jednotlivých 
členských štátoch EÚ a pseudoanonymita kryptoaktív môžu viesť k riziku 
nedostatočného vykazovania alebo nevykazovania zdaniteľných príjmov, 
a tým aj k strate príjmov z daní. Európska Komisia sa preto rozhodla konať 
a iniciovala verejnú konzultáciu s cieľom posilniť pravidlá administratívnej 
spolupráce a rozšíriť výmenu informácií v oblasti elektronických peňazí a 
kryptoaktív. Táto verejná konzultácia je súčasťou procesu, ktorý povedie 
k návrhu novej aktualizácie (t. j. ôsmej) Smernice o administratívnej 
spolupráci (DAC), ktorej zverejnenie sa očakáva do konca roka 2021. 
 
Cieľom najnovšej aktualizácie DAC je rozšíriť jej pôsobnosť na kryptoaktíva 
a elektronické peniaze. Táto aktualizácia je zahrnutá medzi opatrenia, 
ktoré sa majú prijať v rámci nového daňového balíka Európskej Komisie 
prijatého 15. júla 2020. Očakáva sa, že výsledok tejto verejnej konzultácie 
pomôže Komisii overiť, či je potrebné legislatívne opatrenie na úrovni EÚ 
zamerané na zabránenie stratám daňových príjmov v dôsledku 
nedostatočného vykazovania príjmov z kryptoaktív a elektronických 
peňazí. 
 
Údaje, ktoré Európska Komisia získa v rámci verejnej konzultácie, budú 
mať zásadný význam nielen pre vypracovanie nového návrhu DAC8, ale 
budú použité aj na posúdenie správneho uplatňovania predpisov o DPH.  
 
TOP 8: PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA TAXUD  
 
22.9.2021 predniesol Generálny riaditeľ TAXUD (Generálne riaditeľstvo pre 
dane a colnú úniu) Gerassimos Thomas na Výročnej daňovej konferencii 
Fínskej obchodnej komory príhovor, v ktorom priblížil daňovú agendu EÚ 
na nasledujúce roky. Okrem koncepcie založenej na dvoch pilieroch (pozri 
TOP 6) a BEFITu (pozri náš Newsfilter 2021Q2) zdôraznil význam výmeny 
informácií a medzinárodnej spolupráce v rámci EÚ. V ďalšej časti sú 
zhrnuté dôležité informácie a plány spomenuté v príhovore.   
 
Daňové príjmy stratené v dôsledku cezhraničných podvodov na DPH 
predstavujú v EÚ 50 miliárd € ročne. Medzinárodné daňové úniky zo strany 
fyzických osôb spôsobujú členským štátom EÚ stratu daňových príjmov vo 
výške 46 miliárd € ročne.  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/package-fair-and-simple-taxation_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/speech-taxud-director-general-gerassimos-thomas-annual-tax-conference-finland-chamber-commerce_en
https://www.bmb.sk/wp-content/uploads/2021/07/www.bmb.sk-newsfilter-2021q2-bmb-newsfilter2021-2q-sk-fin.pdf
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Okrem toho sa odhaduje, že vyhýbanie sa plateniu daní z príjmu 
právnických osôb v EÚ spôsobuje každoročné straty na daňových príjmoch 
vo výške 30 až 70 miliárd €. 
 
Tu je potrebná náprava. Do konca roka budú prijaté opatrenia na 
potlačenie zneužívania schránkových firiem na daňové účely. Tieto 
subjekty, ktoré nemajú žiadnu alebo len minimálnu podstatu a 
ekonomickú aktivitu, sa v niektorých členských štátoch EÚ naďalej vo 
veľkej miere využívajú a často sú spojené s agresívnym daňovým 
plánovaním, daňovými únikmi alebo praním špinavých peňazí. Návrh 
Komisie vytvorí nové požiadavky na daňovú transparentnosť a zahŕňa 
opatrenia ako je odmietnutie daňových výhod naviazaných na existenciu 
alebo využívanie schránkových firiem.  
 
Okrem prijímania právnych predpisov sa mení aj spôsob fungovania 
daňových správ. Administratívna spolupráca a automatická výmena 
informácií boli v posledných rokoch ústredným bodom programu EÚ v 
oblasti daňovej transparentnosti. 
 
V oblasti priamych daní bola tento rok prijatá aktualizácia smernice o 
administratívnej spolupráci DAC7 s cieľom rozšíriť jej pôsobnosť na príjmy 
pochádzajúce z rastúcej ekonomiky platforiem. Okrem toho sa pripravuje 
DAC8, ktorá sa má vzťahovať aj na kryptoaktíva a elektronické peniaze.  
 
V oblasti DPH ide o výmenu platobných údajov na boj proti podvodom v 
oblasti DPH - Centrálny elektronický systém platobných informácií začne 
fungovať najneskôr v roku 2024. 
 
V nasledujúcich rokoch sa posilní aj spolupráca v rámci siete Eurofisc. 
Eurofiscu sa poskytne viac údajov a nástrojov s cieľom zlepšiť jeho 
fungovanie a poskytovať viac podnetov/upozornení úradu OLAF a 
Europolu. 
 
Výmena informácií je kľúčovým a nevyhnutným prvkom daňovej 
transparentnosti a daňovej spravodlivosti. Už jej existencia bude mať 
odstrašujúci účinok, a tým sa znížia daňové úniky a praktiky vyhýbania sa 
daňovým povinnostiam. Ochrana finančných záujmov EÚ a jej členských 
štátov je prioritou viac ako kedykoľvek predtým.         
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TOP 9: ZVYŠOVANIE EFEKTIVITY PRI RIEŠENÍ DAŇOVÝCH 
SPOROV 
 
V máji 2021 OECD zverejnila správy z 2. etapy Peer review procedúr 

vzájomnej dohody (MAP) pre osem krajín vrátane Slovenska. V rámci 

opatrenia 14 Akčného plánu BEPS sa krajiny zaviazali zaviesť minimálny 

štandard na zlepšenie účinnosti a efektívnosti procedúry vzájomnej 

dohody (MAP). MAP je zahrnutá v článku 25 Modelovej zmluvy OECD 

o zamedzení dvojitého zdanenia a zaväzuje krajiny, aby sa riešili spory 

týkajúce sa výkladu a uplatňovania daňových zmlúv.  

 

S cieľom dosiahnuť úplný súlad s účinným mechanizmom riešenia sporov 

Slovensko podpísalo a ratifikovalo Multilaterálny nástroj. Prostredníctvom 

tohto nástroja boli alebo ešte len budú upravené viaceré jeho zmluvy 

o zamedzení dvojitého zdanenia. 

 
Podľa Peer review Slovensko spĺňa minimálny štandard pre opatrenie 14 

týkajúce sa predchádzania sporom (má zavedený bilaterálny program 

APA). Spĺňa aj požiadavky týkajúce sa dostupnosti a prístupu k MAP a 

všetky ostatné požiadavky v súvislosti s riešením prípadov MAP, ako aj 

minimálny štandard pokiaľ ide o realizáciu dohôd MAP.  

 

Pokiaľ ide o odporúčania na zlepšenie, Slovensku bolo adresované 

odporúčanie prijať opatrenia na zabezpečenie včasného riešenia prípadov 

MAP, aby sa vyriešili včas, účinne a efektívne.  
  

TOP 10: TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE – OECD AKTUALIZUJE 
PROFILY KRAJÍN   
 
V auguste 2021 zverejnila OECD aktualizované profily krajín v oblasti 
transferového oceňovania, ktoré odzrkadľujú súčasné právne predpisy a 
postupy v oblasti transferového oceňovania v 20 krajinách vrátane 
Slovenska. Tieto aktualizované profily obsahujú aj nové informácie o 
legislatíve a praxi krajín v oblasti transferového oceňovania finančných 
transakcií a uplatňovania autorizovaného prístupu OECD (AOA) 
k priraďovaniu ziskov stálym prevádzkarňam. Aktualizovaný profil 
Slovenskej republiky je k dispozícii tu.   

  
Aktualizácie profilov ďalších krajín v oblasti transferového oceňovania sa 
budú vykonávať v etapách do konca roka 2021 a v prvej polovici roka 
2022.  
 
 
 
 
 
 

https://www.oecd.org/tax/beps/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-the-slovak-republic-stage-2-df4ca02e-en.htm
https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transfer-pricing-country-profile-slovak-republic.pdf
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UŽITOČNÉ LINKY  

 
Článok z DenníkaN – Ekonomický Newsfilter (SK) 
Výročná správa o činnosti finančnej správy za rok 2020 (SK) 
Riešenie daňových výziev digitalizácie ekonomiky založené na 2 pilieroch 
(EN) 
Nový daňový balík EK prijatý 15.7.2021 (EN) 
Článok Taxing the digital economy, International Tax Review (EN) 
Príhovor Generálneho riaditeľa TAXUD (EN) 
MAP Peer review – Slovensko (EN) 
Slovensko – aktualizovaný profil v oblasti transferového oceňovania (EN) 
Medzinárodný prehľad opatrení na ochranu základu dane voči daňovým 
rajom – z dielne TAXAND (EN) 
Nová špeciálna skupina na hľadanie riešení najpálčivejších výziev EÚ 
(EN) 
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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. 

https://e.dennikn.sk/2556548/ekonomicky-newsfilter-lobisti-pojdu-na-dve-zmeny-stat-ma-aj-na-zachranu-firiem-pred-drahou-energiou-odlozenu-miliardu/?ref=tit
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vyrocne_spravy/FS/2021.06.04_VS_2020.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2021.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/package-fair-and-simple-taxation_en
https://www.internationaltaxreview.com/article/b1t58wbslmx9pt/survey-taxing-the-digital-economy
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/speech-taxud-director-general-gerassimos-thomas-annual-tax-conference-finland-chamber-commerce_en
https://www.oecd.org/tax/beps/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-the-slovak-republic-stage-2-df4ca02e-en.htm
https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transfer-pricing-country-profile-slovak-republic.pdf
https://www.bmb.sk/wp-content/uploads/2021/09/www.bmb.sk-taxand-defensive-tax-measures-towards-tax-havens-in-the-eu.pdf
https://www.bmb.sk/wp-content/uploads/2021/09/www.bmb.sk-taxand-defensive-tax-measures-towards-tax-havens-in-the-eu.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/high-level-group-lead-reflection-future-eu-customs-union-2021-09-17_en

