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Priame dane:
••

Informácia k uplatneniu nájomného do základu dane
Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu k uplatneniu nájomného do základu dane až
po zaplatení.
V súvislosti s vydanou informáciou by sme chceli uviesť, že spoločnosť Deloitte sa
s názorom FRSR nestotožňuje, najmä, čo sa týka odplaty za poskytnutie práva
na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva (licenčné poplatky).
Podľa nášho názoru existujú argumenty, na základe ktorých by licenčné poplatky nemali
byť posudzované ako forma nájmu podliehajúca podmienke zaplatenia. V prípade
záujmu o konzultáciu k danej problematike nás, prosím, kontaktujte.

••

Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu
dane
Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu k uplatneniu odplaty (provízie)
za sprostredkovanie do základu dane.

Nepriame dane:
••

Súdny dvor Európskej únie v oblasti DPH
•• C 607/14 Bookit Ltd. – Transakcie týkajúce sa platieb a prevodov – Oslobodenie
od DPH -Spracovanie platby debetnou alebo kreditnou kartou
Oslobodenie od DPH sa neuplatňuje na službu spracovania platby debetnou alebo
kreditnou kartou poskytovanú zdaniteľnou osobou (poskytovateľom tejto služby),
keď si jednotlivec kupuje prostredníctvom tohto poskytovateľa vstupenku
do kina, ktorú predáva v mene a na účet iného subjektu, a za ktorú táto osoba platí
debetnou alebo kreditnou kartou.
•• C 520/14 Gemeente Borsele (obec Borsele) proti Staatssecretaris van Financien
– Služba prepravy žiakov poskytovaná orgánom územnej samosprávy
Orgán územnej samosprávy, ktorý poskytuje služby prepravy žiakov za podmienok,
akými sú podmienky vo veci samej, nevykonáva ekonomickú činnosť v zmysle práva
EÚ, a preto ho nie je možné považovať za zdaniteľnú osobu.

Právne:

••

Novela Stavebného zákona
Navrhovanou novelou sa plánuje zamedziť rozširovaniu výstavby „čiernych“ stavieb
na cudzom pozemku.

••

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

Účtovníctvo:
••

Nová publikácia spoločnosti Deloitte z oblasti IFRS – iGAAP 2016
V máji 2016 spoločnosť Deloitte zverejnila ďalšie vydanie publikácie „iGAAP 2016 –
A Guide to IFRS Reporting“ (iGAAP 2016 – sprievodca výkazníctvom podľa IFRS)
v anglickom jazyku. Táto publikácia obsahuje podrobný návod pre účtovné jednotky,
ktoré zostavujú svoje účtovné závierky alebo pripravujú reportingový balík v súlade
s IFRS.

Iné:
••

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