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Priame dane:
••

Návrh novely zákona o dani z príjmov
Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len
„MPK“) návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

Nepriame dane:
••

Smernica Rady Európskej únie, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES v prípade
používania poukazov
Rada Európskej únie schválila novelu smernice Rady 2006/112/ES týkajúcu sa daňového
posúdenia poukazov, ktoré sú vymeniteľné za tovar alebo služby.

••

Informácia k spusteniu eDovozu - nového automatizovaného informačného systému
colnej správy
Finančná správa zverejnila na svojom portáli správu k spusteniu a fungovaniu nového colného
automatizovanému informačnému systému pre dovoz.

••

Informácia k používaniu zjednodušených colných postupov po prijatí Colného kódexu Únie
Finančná správa zverejnila na svojom portáli tlačovú správu k vydávaniu povolení
na zjednodušené colné postupy po 31. 5. 2016.

••

Súdny dvor Európskej únie v oblasti DPH
C‑291/15 EURO 2004. Hungary Kft. proti župnému colnému orgánu v Maďarsku – Správnosť
colnej hodnoty tovaru dovezeného z Číny
Colné orgány môžu určiť colnú hodnotu dovezeného tovaru na základe prevodnej hodnoty
podobných tovarov, ak je colná hodnota deklarovaná v colnom vyhlásení neprimerane nízka
v porovnaní so štatistickým priemerom kúpnych cien podobných tovarov uplatňovaných
pri dovoze, a to napriek skutočnosti, že colné orgány nepopreli a ani inak nespochybnili
pravosť faktúry a predložené potvrdenia o skutočne zaplatenej cene za dovezený tovar,
avšak dovozca v odpovedi na žiadosť colného orgánu v tomto zmysle nepredložil iné dôkazy
alebo informácie na preukázanie správnosti deklarovanej colnej hodnoty.
C-550/14 Envirotec Denmark ApS proti Skatteministeriet – Zlato vo forme suroviny alebo
polotovaru – Prenesenie daňovej povinnosti na príjemcu plnenia
Prenesenie daňovej povinnosti na príjemcu plnenia sa uplatní na dodanie ingotov, ktoré
pozostávajú z náhodnej surovej zliatiny vzniknutej zliatím šrotu a rôznych kovových
predmetov obsahujúcich zlato, ako aj iných kovov, materiálov a látok obsahujúcich
v závislosti od ingotu okolo 500 alebo 600 tisícin zlata.
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Nepriame dane:
C-229/15 Jan Mateusiak proti Minister Finansów – Ukončenie zdaniteľnej ekonomickej
činnosti a ponechanie si tovaru, ktoré viedlo k odpočítaniu DPH
Ponechanie si tovaru, ktorý pri nadobudnutí zakladal právo na odpočítanie DPH
zdaniteľnou osobou v prípade ukončenia zdaniteľnej ekonomickej činnosti tejto osoby,
sa môže považovať za dodanie tovaru za protihodnotu, ak uplynulo obdobie na úpravu
odpočítanej dane.

Právne:
••

Automatické spustenie elektronických schránok v zmysle zákona o e-Governmente
Povinnosť automatickej aktivácie elektronických schránok pre právnické osoby sa odkladá
na január 2017.

••

Novela zákona o Exekučnom poriadku
Novela zefektívňuje vymáhanie pohľadávok veriteľov a zároveň poskytuje primeranú ochranu
dlžníkom.

••

Zákon o upomínacom konaní
Zákon zavádza novú alternatívu konania o vydanie platobného rozkazu.

••

Metodické usmernenia Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vydal nové metodické usmernenia
týkajúce sa monitorovania priestorov verejnosti neprístupných, bezpečnostných opatrení,
ktoré je prevádzkovateľ povinný prijať, a cloudových služieb.

••

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

Účtovníctvo:
••

Rada IASB vydala úpravy štandardu IFRS 2
Dňa 20. júna 2016 vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) úpravy štandardu
IFRS 2 Platby na základe podielov, ktoré vyjasňujú klasifikáciu a oceňovanie transakcií s platbami
na základe podielov. Úpravy sú účinné pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2018
alebo neskôr. Tieto úpravy ešte neboli prijaté Európskou úniou.

••

IFRS do vrecka 2016 v anglickom jazyku
Spoločnosť Deloitte zverejnila 15. vydanie obľúbeného sprievodcu problematikou
Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) s názvom IFRS do vrecka 2016 (IFRS
in Your Pocket 2016). Táto publikácia poskytuje informácie o aktuálnom vývoji IFRS až
do 30. apríla 2016.

••

Nová publikácia spoločnosti Deloitte „Lízingy – Návod k IFRS 16“
V júli 2016 spoločnosť Deloitte zverejnila publikáciu s názvom „Lízingy – Návod k IFRS 16“
v anglickom jazyku.
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Iné:
••

Nové usmernenie MF SR k obsahu dokumentácie týkajúcej sa transferového
oceňovania
14. júla 2016 vydalo Ministerstvo Financií Slovenskej republiky („MF SR“) nové usmernenie MF
SR č. MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie o metóde ocenenia používanej
daňovníkom podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov („usmernenie“).
Nové usmernenie, ktoré de facto nahrádza predchádzajúce usmernenie, obsahuje navyše najmä
vymedzenia pre závislé osoby z dôvodu ich ekonomického prepojenia na základe priamej alebo
nepriamej účasti štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení.

••

OECD zverejnila nové návrhy dokumentov v zmysle BEPS iniciatívy
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj („OECD“) zverejnila nové návrhy dokumentov
v zmysle akčného plánu iniciatívy v zabránení erózii základu dane a presunu ziskov (Base Erosion
and Profit Shifting, BEPS). Ide o tieto dokumenty:
• Doplňujúca smernica o priradení ziskov stálym prevádzkarňam.
• Revidovaná smernica o delení ziskov.
• Zosúladené zmeny ku kapitole 9. Smernice OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné
spoločnosti a správu daní („smernica OECD“) týkajúce sa reštrukturalizácie podnikania.

••

Návrh novely zákona o zdravotnom poistení
Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších
predpisov.

••

Výzva na podporu inovácií a technologického transferu
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu
Výskum a inovácie podporí sumou 175 miliónov EUR rozvoj inovačného potenciálu slovenských
podnikov.

••

Výzva na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier
Výskumná agentúra, ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie
vyhlásila dňa 31. 5. 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK.

••

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