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Priame dane:

••

Návrh zmeny tlačiva DPPO_2016
Vo vyhodnocovaní medzirezortného pripomienkového konania je návrh na doplnenie vzoru tlačiva
k dani z príjmov právnických osôb.

••

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZDP“) a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona
č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoZPOI“)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ZDP a ZoZPOI, bol posunutý do druhého čítania.

••

Informácia k odpisu hmotného majetku poskytnutého na prenájom
FR SR zverejnilo Informáciu k odpisom hmotného majetku poskytnutého na prenájom.

••

Informácia o uplatňovaní daňových výdavkov pri majetku obstaranom formou
finančného prenájmu
FR SR zverejnilo Informáciu o uplatňovaní daňových výdavkov pri majetku obstaranom formou
finančného prenájmu.

••

Metodické usmernenie k problematike aplikácie ustanovenia § 45 ods. 3 písm. c) zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo metodické usmernenie k problematike aplikácie
ustanovenia § 45 ods. 3 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov, ktoré upravuje spôsob zamedzenia dvojitého zdanenia.

••

Informácia k zdaňovaniu príjmu fyzickej osoby (nepodnikateľa) z postúpenia pohľadávky
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k zdaňovaniu príjmu FO z postúpenia
pohľadávky.

••

Informácia k zdaňovaniu príjmov fyzických osôb dosiahnutých z hospodárenia v lesoch
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k zdaňovaniu príjmov fyzických osôb
dosiahnutých z hospodárenia v lesoch.

••

Informácia k preraďovaniu hmotného majetku fyzickej osoby z osobného užívania
do obchodného majetku
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k preraďovaniu hmotného majetku
fyzickej osoby z osobného užívania do obchodného majetku.

Priame dane:
••

Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie v oblasti dane z príjmov fyzickej osoby
C-478/15 – Peter Radgen a Lilian Radgen – posúdenie výkladu Dohody medzi Európskym
spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o voľnom pohybe osôb podpísanej
21. júna 1999
Rozsudok sa týka sporu daňovníka Petra Radgena a jeho manželky Lilian Radgenovej, ktorého
predmetom je odmietnutie oslobodiť príjmy p. Radgena podľa nemeckej daňovej legislatívy
za výkon pedagogickej činnosti vykonávanej vo vedľajšom pracovnom pomere
vo verejnoprávnom zariadení so sídlom vo Švajčiarsku. Rozhodnutie súdneho dvora potvrdzuje,
že neoslobodením takéhoto príjmu došlo k neodôvodnenej nerovnosti v zaobchádzaní, a preto
je v rozpore s článkom 9 Dohody o voľnom pohybe osôb uzatvorenej medzi členskými štátmi
a Švajčiarskom.

Nepriame dane:
••

Oznámenie k podaniu DPH priznania v prípade zmeny registrácie platiteľa DPH
v priebehu zdaňovacieho obdobia
Na stránke Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky bolo zverejnené oznámenie, ktoré upravuje
postup platiteľov DPH pri podávaní DPH priznania v prípade, ak dochádza k zmene registrácie
na účely DPH v priebehu zdaňovacieho obdobia.

••

Informácia k zaplateniu, resp. prijatiu preddavku pri intrakomunitárnej dodávke tovaru
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránke informáciu k vzniku daňovej
povinnosti v nadväznosti na zaplatenie, resp. prijatie preddavku pri intrakomunitárnej dodávke
tovaru.

••

Súdny dvor Európskej únie v oblasti DPH
C 412/15 TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH proti Finanzamt Kassel
II - Hofgeismar – Oslobodenie od DPH – Plazma získaná z ľudskej krvi za účelom výroby
liekov
Dodanie ľudskej krvi, ktoré sú členské štáty EÚ povinné v zmysle práva EÚ oslobodiť od DPH,
nezahŕňa dodanie plazmy, ktorá sa získava z ľudskej krvi, ak táto plazma nie je určená
na liečebné účely, ale výlučne na výrobu liekov.
C 576/15 Maja Marinova ET proti Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna
praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prichodite
– Určenie základu dane správcom dane pri podozrení zo zatajovania príjmov a daňového
podvodu
V prípade, ak v sklade zdaniteľnej osoby chýba tovar, ktorý jej bol dodaný, a zároveň
v účtovníctve danej zdaniteľnej osoby nie sú zahrnuté s tým súvisiace daňové dokumenty,
môže správca dane predpokladať, že zdaniteľná osoba dodala tento tovar tretím osobám,
a určiť základ dane z predaja tohto tovaru na základe dôkazov, ktoré má k dispozícii.
C 340/15 Christine Nigl a i. proti Finanzamt Waldviertel – Zdaniteľná osoba na účely DPH
Spoločnosti, ktoré vystupujú nezávisle voči svojim dodávateľom, orgánom verejnej moci
a do určitej miery aj voči svojim zákazníkom a z ktorých každá zabezpečuje vlastnú výrobu
použitím vlastných výrobných prostriedkov, pričom veľká časť z ich výrobkov je uvádzaná
na trh pod spoločnou značkou prostredníctvom obchodnej spoločnosti, sa musia z pohľadu
DPH považovať za nezávislé zdaniteľné osoby.

Právne:
••

Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu
Novelou zákona bude do slovenského právneho poriadku transponovaná smernica Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania
špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

••

Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)
Zákonom sa do slovenského právneho poriadku implementuje nariadenie 910/2014 o elektronickej
identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu.

••

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-484/14 Tobias Mc Fadden proti Sony Music
Entertainment Germany GmbH
Rozhodnutie vo veci zodpovednosti prevádzkovateľa obchodu, ktorý na verejnosti bezplatne
ponúka wifi sieť.

••

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-160/15 GS Media BV proti Sanoma Media Netherlands,
Playboy Enterprises, Britt Geertruide Dekkerovej
Rozhodnutie vo veci hypertextových odkazov na diela, ktoré sú chránené autorským právom.

••

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

Schvaľovanie IFRS v Európskej únii
Dňa 22. septembra 2016 Európska únia prijala nový štandard IFRS 15 Výnosy zo zmlúv
so zákazníkmi. Tento nový štandard opisuje jednotný komplexný model účtovania výnosov
vyplývajúcich zo zmlúv so zákazníkmi a nahrádza existujúce usmernenie k vykazovaniu výnosov,
ktoré sa v súčasnosti nachádza v niekoľkých štandardoch a súvisiacich interpretáciách v rámci IFRS
(IAS 18 Výnosy, IAS 11 Zákazková výroba, IFRIC 13, 15 a 18 a SIC 31).

••

Kontrolný dotazník o súlade s IFRS, prezentácii a zverejneniach podľa IFRS 2016
Globálne oddelenie spoločnosti Deloitte pre IFRS vydalo aktualizované verzie kontrolného dotazníka
o súlade s IFRS, prezentácii a zverejneniach podľa IFRS (IFRS compliance, presentation and
disclosure checklist 2016) a kontrolného dotazníka o súlade s IAS 34 (IAS 34 compliance checklist)
pre rok 2016.

Iné:
••

Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

••

Stanovenie sumy minimálnej mzdy na rok 2017
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje
sumu minimálnej mzdy na rok 2017.

••

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