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Priame dane:
••

Usmernenie k uplatneniu poistného na verejné zdravotné poistenie a poistného
na sociálne poistenie pri výpočte základu dane z príjmov zo závislej činnosti
u daňovníka s príjmami z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom
vykonávaní športu
Finančné riaditeľstvo SR vydalo usmernenie k uplatneniu poistného na verejné zdravotné
poistenie a poistné na sociálne poistenie pri výpočte základu dane z príjmov zo závislej
činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov u daňovníkov s príjmami z činnosti športovca
vykonávajúcich činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa
§ 35 zákona o športe.

••

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s Malajziou
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dňa 25. mája 2015 v Kuala
Lumpur podpísalo zmluvu medzi vládou SR a vládou Malajzie o zamedzení dvojitého
zdanenia a zabránení daňového úniku v obore daní z príjmov. Táto zmluva bolo publikovaná
v Oznámení č. 211/2016 Z. z. s platnosťou od 12. júla 2016.

••

Zmluva o výmene informácií s Monakom
Európska únia a Monacké kniežatstvo podpísali zmluvu o výmene informácií na daňové
účely.

••

Boj proti daňovým únikom
Európska komisia dňa 5. júla 2016 predstavila ďalšie kroky v kampani zameranej na zvýšenie
daňovej transparentnosti s cieľom bojovať proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovej
povinnosti v EÚ, pričom zohľadnila problémy, ktoré nedávno prenikli do médií z dokumentov
známych ako tzv. Panama Papers.
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Nepriame dane:
••

Informácia k vráteniu dane z pridanej hodnoty z iných členských štátov EÚ
Na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky („Finančná správa SR“ alebo „finančná správa“)
sú zosumarizované najčastejšie otázky a odpovede k problematike podávania žiadostí o vrátenie
DPH z iných členských štátov.

••

Informácia o odhalení možných chýb v zaslanom kontrolnom výkaze k dani z pridanej
hodnoty a o spôsobe ich opravyy
Finančná správa SR aktualizovala na svojom portáli informáciu o možnosti zistenia chýb
informačným systémom finančnej správy v podanom kontrolnom výkaze k dani z pridanej
hodnoty (ďalej len „kontrolný výkaz DPH“) a o spôsobe ich opravy.

••

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
Po ukončení medzirezortného pripomienkového konania schválila Vláda Slovenskej republiky
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení zákon
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tento návrh zákona o DPH bol predložený predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
na ďalšie ústavné prerokovanie, ktoré je naplánované na október 2016.

••

Vzor kontrolného výkazu DPH v pripomienkovom konaní
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF 017524/2016-731, ktorým sa
ustanovuje vzor kontrolného výkazu DPH, je v medzirezortnom pripomienkovom konaní
do 23. septembra 2016, pričom navrhnuté zmeny vo vykazovaní nepovedú k zmenám samotnej
štruktúry kontrolného výkazu k DPH.

••

Súdny dvor Európskej únie v oblasti DPH
C 11/15 Český rozhlas proti Odvolací finanční ředitelství – Financovanie prostredníctvom
povinného poplatku stanoveného zákonom – Poskytovanie služieb za protihodnotu
Činnosť verejnoprávneho vysielania, o akú ide vo veci samej, financovaná prostredníctvom
povinného poplatku stanoveného zákonom, ktorý sú povinní platiť vlastníci alebo držitelia
rozhlasového prijímača, a prevádzkovaná vysielacou spoločnosťou zriadenou zákonom,
nepredstavuje poskytovanie služieb za protihodnotu a nie je v zmysle práva EÚ zdaniteľným
plnením.
C 267/15 Gemeente Woerden proti Staatsecretaris van Financiën – Odpočítanie DPH
zaplatenej na vstupe
Zdaniteľná osoba, ktorá dá postaviť budovu a predá ju za cenu, ktorá je nižšia ako náklady
na jej výstavbu, má právo na odpočítanie celej vstupnej DPH zaplatenej v súvislosti
s výstavbou tejto budovy a nie iba na čiastočné odpočítanie DPH v pomere k častiam
budovy, ktoré nadobúdateľ využíva na hospodárske činnosti.
C 332/15 Giuseppe Astone – Právo na odpočítanie DPH v prípade nedodržania formálnych
požiadaviek
Členské štáty si môžu stanoviť prekluzívnu lehotu na vykonanie práva na odpočítanie DPH,
pokiaľ sú dodržané podmienky zásady ekvivalencie a efektivity, čo však prináleží overiť
vnútroštátnemu súdu.
Daňová správa môže odmietnuť priznať zdaniteľnej osobe právo na odpočítanie DPH, ak sa preukáže,
že táto zdaniteľná osoba si podvodným spôsobom nesplnila väčšinu formálnych povinností, ktoré jej
prináležia, čoho overenie však prináleží vnútroštátnemu súdu.
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Právne:
••

Návrh zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Návrh zákona by mal vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty
verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia strana prijíma akékoľvek
plnenie.

••

Návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách
pre spotrebiteľov
Návrh zákona ustanovuje minimálny okruh regulatórnych požiadaviek za účelom obozretného
poskytovania spotrebiteľských úverov veriteľmi a zohľadnenie vzniknutých nedostatkov, ktoré
vyplynuli z praxe.

••

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

Účtovníctvo:
••

IFRS Školenie 2016
Každoročne očakávaný seminár spoločnosti Deloitte zameraný na zmeny v Medzinárodných
štandardoch pre finančné výkazníctvo (IFRS) platné pre účtovnú závierku za rok 2016, ako aj
na zmeny platné v budúcnosti. Hlavnou témou seminára bude nový štandard IFRS 16 – Lízingy.
Viac informácií nájdete v IFRS pozvánke.
REGISTRÁCIA
•

IFRS Školenie Košice, hotel Ambassador (11. október 2016)

•

IFRS Školenie Bratislava, Digital park II (18. október 2016)

Iné:
••

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