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Priame dane:
••

Návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZDP“)
Dňa 21. septembra 2016 sa konala schôdza vlády SR, na ktorej boli schválené nové znenia
niektorých vládnych návrhov ZDP.

••

Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Českej republiky ohľadom uznateľnosti
časti daňových výdavkov
Najvyšší správny súd Českej republiky potvrdil postup správcu dane, ktorý spochybnil
daňovú uznateľnosť časti výdavkov. Predmetný spor sa týkal prípadu, keď daňový subjekt
žiadal daňovo uznať výdavok na odmenu za mandátnu zmluvu, ktorá však nebola plné
realizovaná mandatárom. Najvyšší správny súd zamietol daňovú uznateľnosť časti
súvisiacich výdavkov vzhľadom na nepreukázateľnosť vynaložených výdavkov.

Nepriame dane:
••

Usmernenie k uplatneniu DPH pri zdaniteľných obchodoch, ktoré predstavujú jedno
zložené plnenie alebo viacero odlišných plnení
Na stránke Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky bolo opätovne zverejnené aktualizované
usmernenie, ktoré sa venuje konceptu zložených plnení v kontexte vybraných rozhodnutí
Súdneho dvora EÚ.

••

Informácia k fakturácii stavebných prác pre správcov bytových domov po 1. 1. 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránke informáciu k uplatňovaniu
prenosu daňovej povinnosti v sektore stavebníctva v prípade, ak je objednávateľom správca
bytového domu.
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Nepriame dane:
••

Súdny dvor Európskej únie v oblasti DPH
C 518/14 Senatex GmbH proti Finanzamt Hannover-Nord – Odpočítanie DPH zaplatenej
na vstupe – Vystavenie faktúr bez daňového identifikačného čísla alebo identifikačného
čísla pre DPH
Oprava faktúry, ktorá sa týka povinného údaju, a síce identifikačného čísla pre DPH, má
spätný účinok, čo znamená, že právo na odpočítanie DPH uplatnené na základe opravenej
faktúry sa týka roka, v ktorom bola táto faktúra pôvodne vystavená a nie roka, v ktorom bola
faktúra opravená.
C 516/14 Barlis-06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA proti Autoridade Tributária
e Aduaneira – Právo na odpočítanie DPH – Formálne náležitosti faktúry – Rozsah a druh
poskytnutých služieb
Vnútroštátne daňové orgány, ktoré majú k dispozícii všetky informácie nevyhnutné
na overenie toho, či hmotnoprávne podmienky týkajúce sa práva na odpočítanie DPH boli
splnené, nemôžu odmietnuť právo na odpočítanie DPH iba z dôvodu, že zdaniteľná osoba
disponuje faktúrou, ktorá nespĺňa formálne požiadavky stanovené právom EÚ.
C 400/15 Landkreis Potsdam-Mittelmark proti Finanzamt Brandenburg – Právo
na odpočítanie DPH – Pomer využitia majetku na hospodárske a iné ako hospodárske
činnosti
Nemecko je oprávnené vyňať výdavky na tovary a služby z práva na odpočítanie DPH,
ak predmetné tovary a služby sú použité z viac ako 90 % na súkromné účely daňovníka
alebo jeho zamestnancov, alebo všeobecnejšie, na účely nesúvisiace s podnikaním. Toto
oprávnenie sa nevzťahuje na situáciu, v ktorej podnik nadobudne tovar alebo služby, ktoré
používa viac ako 90 % na iné ako hospodárske činnosti, ktoré nepodliehajú DPH.

Právne:
••

Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov
Implementácia nariadenia o pravidlách upravujúcich vydanie ochranného opatrenia vo forme
európskeho príkazu na zablokovanie účtov.

••

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Účelom je riešenie úpadku fyzických osôb.

••

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

Dodatky k IFRS 4 – Použitie IFRS 9 spolu s IFRS 4
Rada pre Medzinárodné účtovné štandardy (IASB) vydala dňa 12. septembra 2016 dodatky
k štandardu IFRS 4 Poistné zmluvy: Použitie IFRS 9 spolu s IFRS 4. Cieľom úprav je vyriešiť obavy
vyplývajúce z rôznych dátumov účinnosti IFRS 9 Finančné nástroje a pripravovaného nového
štandardu pre poistné zmluvy (očakávaného v nasledujúcich šiestich mesiacoch ako IFRS 17).

••

Schvaľovanie IFRS v Európskej únii
Dňa 22. septembra 2016 Európska únia prijala Dodatky k IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28 týkajúce sa
uplatňovania výnimky z konsolidácie pre investičné subjekty s účinnosťou od 1. januára 2016.
Tieto úpravy riešia viaceré otázky, ktoré vznikli pri aplikácii tejto výnimky v praxi.

Iné:
••

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