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Priame dane:
••

Metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj
Finančné riaditeľstvo SR vydalo metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum
a vývoj, v ktorom vymedzuje definíciu výskumu a vývoja, osoby oprávnenej využiť odpočet,
výdavky na výskum a vývoj či projekt výskumu a vývoja. Ďalej upresňuje vyčíslenie základu dane
pri uplatňovaní odpočtu a situáciu pri porušení podmienok uplatnenia odpočtu výdavkov
(nákladov) na výskum a vývoj. FR SR každoročne zverejní na svojom webovom sídle zoznam
daňových subjektov, ktoré si pri realizácii projektu výskumu a vývoja uplatnili odpočet výdavkov
(nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v neskoršom
znení (ďalej len „ZDP“), a to do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po uplynutí lehoty
na podanie daňového priznania.

••

Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k výpočtu preddavkov na daň
z príjmov fyzických osôb.

••

Informácia k nároku na daňový bonus u daňových rezidentov SR a daňových nerezidentov SR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu ohľadom nároku na daňový bonus
u daňových rezidentov a daňových nerezidentov SR, v ktorej poukazuje na rozdiely
pri uplatňovaní nároku na daňový bonus v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov.

Nepriame dane:
••

Súdny dvor Európskej únie v oblasti DPH
•• C 546/14 Degano Trasporti Sas di Ferruccio Degano & C., v likvidácii: Platobná
neschopnosť – čiastočné uspokojenie pohľadávok v oblasti DPH
Spoločnosť, ktorá sa ocitne v platobnej neschopnosti, môže podať na súd návrh
na začatie postupu vyrovnania na účely likvidácie svojho majetku s cieľom splatiť dlhy
vrátane čiastočného splatenia dlhu na DPH, ak znaleckým posudkom vypracovaným
nezávislým znalcom preukáže, že v prípade vyhlásenia konkurzu by dlh na DPH nebol
splatený vo väčšom rozsahu.
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Právne:

••

Novela Zákonníka práce
Niekoľkými novelami Zákonníka práce sa navrhuje okrem iného úprava dovolenky a mzdových
nárokov.

••

Novela Obchodného zákonníka
Novelou sa navrhuje zrušiť povinnosť vedenia, resp. vytvárania rezervného fondu.

••

Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Deloitte Legal Dbriefs – živých webových prenosov (podcastov)
na aktuálne právne témy.

Iné:
••

Otázka účinnosti revidovaných častí OECD Smernice o transferovom oceňovaní v nadväznosti
na iniciatívu BEPS
V októbri 2015 zverejnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj („OECD“) finálny text
správy k akčným bodom 8 - 10 iniciatívy pre zabránenie erózie základov daní a presunu ziskov
(„BEPS“). Vzhľadom na skutočnosť, že obsahom správy je aktualizácia Smernice OECD
o transferovom oceňovaní a správy daní, ktorá bola vydaná v roku 1995 a revidovaná v roku 2010
(„Smernica“), vynára sa otázka účinnosti revidovaných zmien.
Podľa neoficiálnych vyjadrení zástupcov OECD ide o dynamický dokument, ktorý nemá exaktne
určený dátum účinnosti. Primárne bude teda závisieť od jednotlivých krajín, od akého termínu
a v akom rozsahu pristúpia k aplikovaniu zmenenej Smernice.

••

Nový návrh Smernice EU o zverejňovaní informácií o dani z príjmu určitými podnikmi
a pobočkami
Dňa 12. apríla 2016 zverejnila Európska komisia návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady,
ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými
podnikmi a pobočkami.
Tento návrh sa vzťahuje na všetky nadnárodné podniky (s určitými výnimkami) z EÚ i mimo EÚ
s konsolidovaným obratom aspoň 750 miliónov EUR, ktoré vykonávajú činnosti v EÚ
prostredníctvom aspoň jedného podniku. Druh informácií, ktoré sa majú zverejňovať, zahŕňa najmä
zaplatenú a vzniknutú daň z príjmu, ako aj potrebné kontextové informácie.

••

Informácia ohľadom úhrnnej pokuty
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo tlačovú správu ohľadom úhrnnej pokuty.

••

Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
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