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Priame dane:
••

Schválenie novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZDP“)
Dňa 23. novembra 2016 schválila NR SR novelu ZDP.

••

Nové tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
Ministerstvo financií SR zverejnilo vzor tlačiva k dani z príjmov právnických osôb a poučenie
k vypĺňaniu daňového priznania s lehotou na podanie po 31. decembri 2016.

••

Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Českej republiky ohľadom uznateľnosti
nákladov na projekty výskumu a vývoja
Najvyšší správny súd Českej republiky (ďalej len „NSS“) zrušil rozsudok krajského súdu a súčasne
zrušil rozhodnutie správneho orgánu, ktoré spochybnili projekty daňového subjektu ako činnosti
výskumu a vývoja. NSS konštatuje, že predmetné projekty je potrebné hodnotiť z technického
hľadiska, pričom správca dane nedisponuje nevyhnutnou odbornosťou. Vzhľadom na uvedené
skutočnosti považuje prvú kasačnú sťažnosť za dôvodnú.

••

Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Českej republiky o aplikácii zmluvy
o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s posúdením existencie nákladov a ich
daňovej účinnosti
NSS ČR vo svojom rozsudku rozhodol, že pri určovaní daňovej povinnosti stálej prevádzkarne je
nevyhnutné sa prvotne zaoberať otázkou, či sporné náklady predstavujú náklady na dosiahnutie,
zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov a až následne aplikovať príslušný článok zmluvy
o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „ZZDZ“) upravujúci zisky stálych prevádzkarní
a ustanovenie českého zákona o dani z príjmov upravujúce cenu obvyklú medzi nezávislými
subjektmi.

••

Metodický pokyn k uplatňovaniu nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo metodické usmernenie k problematike
uplatňovania nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 ZDP.

••

Oznámenia Ministerstva financií SR, ktorými sa určujú vzory tlačív podľa zákona o dani
z príjmov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti
Ministerstvo financií SR vydalo oznámenie č. MF/016561/2016-721, ktorým sa určujú vzory tlačív
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („ZDP“) v súvislosti
s príjmami zo závislej činnosti.
Ministerstvo financií SR ďalej vydalo oznámenie č. MF/016563/2016-721, ktorým uverejnilo vzory
odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP.
Vzory tlačív, ktoré tvoria prílohu tohto oznámenia sú uverejnené aj na webovom sídle www.finance.gov.sk.

Priame dane:
••

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/15394/2016-721, ktorým sa
mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16772/2015-721,
ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
Ministerstvo financií SR ustanovilo vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby,
ktoré sa použijú pri podávaní daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2016. Vzory tlačív
daňových priznaní fyzickej osoby typ A a typ B tvoria prílohu opatrenia.

••

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020689/2016-721 o vydaní
poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov a Oznámenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. MF/020691/2016-721 o vydaní vzorov potvrdení o podaní
daňového priznania k dani z príjmov
Ministerstvo financií SR na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňových priznaní podľa
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vydalo poučenia
k daňovému priznaniu fyzickej osoby typ A a k daňovému priznaniu fyzickej osoby typ B, ktoré sú
súčasťou tohto oznámenia.
Ministerstvo financií SR na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní § 13 ods. 4 zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
odporúča daňovníkom pri podávaní daňového priznania použiť vzor tlačiva potvrdenia o podaní
daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, ktoré sú súčasťou oznámenia.

••

Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie v oblasti dane z príjmov fyzickej osoby
C-548/15
Dňa 10. novembra 2016 bol vydaný rozsudok Súdneho dvora C-548/15 súvisiaci s konaním
holandského daňovníka p. J. J. de Lange, predmetom ktorého je posúdenie výkladu zásady zákazu
diskriminácie na základe veku, ako aj výkladu článku 3 ods. 1 a článku 6 ods. 1 smernice Rady
200/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie
v zamestnaní a povolaní.

••

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré ďalšie zákony.

Nepriame dane:
••

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty
V zbierke zákonov SR boli zverejnené zákony č. 297/2016 a č. 298/2016, ktorými sa mení a dopĺňa
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnotu v z. n. p. („zákon o DPH“). Zmeny v zákone o DPH
nadobudnú účinnosť od 1. januára 2017 okrem ustanovení týkajúcich sa dovozu tovaru, ktoré
nadobúdajú účinnosť od 31. decembra 2016.

••

Nový vzor a poučenie ku kontrolnému výkazu DPH
V nadväznosti na schválenú novelu zákona o DPH vydalo Ministerstvo financií SR nový vzor
kontrolného výkazu DPH spolu s aktualizovaným poučením na jeho vyplnenie. Nový vzor
kontrolného výkazu k DPH sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie január 2017, resp.
za 1. štvrťrok 2017.
C 24/15 Josef Plöckl proti Finanzamt Schrobenhausen – Právo na oslobodenie od DPH
pri premiestnení tovaru zdaniteľnej osoby v rámci EÚ v prípade nedodržania povinnosti
predložiť IČ DPH členského štátu určenia
Členské štáty nemôžu zamietnuť oslobodenie od DPH pri premiestnení tovaru zdaniteľnej
osoby v rámci EÚ z dôvodu, že táto zdaniteľná osoba neoznámila IČ DPH pridelené členským
štátom určenia, ak neexistuje žiadna konkrétna indícia, že by išlo o daňový podvod, tovar bol
prepravený do iného členského štátu EÚ a ostatné podmienky na oslobodenie od DPH sú
rovnako splnené.

Nepriame dane:
C 432/15 Pavlína Baštová proti Odvolací finanční ředitelství ČR – Poskytnutie koňa
zdaniteľnou osobou usporiadateľovi dostihových závodov – Poskytnutie služieb
za protihodnotu a právo na odpočítanie DPH z nákladov súvisiacich s prípravou koní
na dostihy
Poskytnutie koňa jeho majiteľom usporiadateľovi dostihov na účely účasti tohto koňa
na dostihoch nie je poskytnutím služby za protihodnotu za predpokladu, že za toto poskytnutie
sa nevypláca odmena za účasť alebo iná priama odmena a cenu za umiestnenie, ktorá môže byť
stanovená aj vopred, získavajú iba majitelia tých koní, ktorí sa umiestnili v dostihoch
na ocenenom mieste.
Zdaniteľná osoba, ktorá chová a trénuje svoje vlastné kone, ako aj cudzie kone, má právo
na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe v rámci transakcií súvisiacich s prípravou a účasťou
koní patriacich tejto zdaniteľnej osobe na dostihoch z dôvodu, že náklady súvisiace s týmito
transakciami sú súčasťou všeobecných nákladov súvisiacich s jej ekonomickou činnosťou.
Komplexné poskytnutie služieb, ktoré zahŕňa viaceré zložky, ako je tréning koní, používanie
športových zariadení, ustajnenie koní, kŕmenie a ďalšiu starostlivosť o kone, nemôže podliehať
zníženej sadzbe DPH v prípade, ak tréning koní a používanie športových zariadení tvoria dve
rovnocenné zložky tohto komplexného plnenia, alebo v prípade, ak tréning koní tvorí hlavnú
zložku komplexného plnenia, čo však prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.

Právne:
••

Novela zákona o e-Governmente
Novela posúva termín povinnej aktivácie elektronickej schránky najneskôr do 30. júna 2017.

••

Novela zákona o cenných papieroch
Novela zosúlaďuje znenie zákona o cenných papierov s právnymi aktmi Európskej únie a odstraňujú
sa nedostatky z aplikačnej praxe.

••

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

Účtovníctvo:
••

Schvaľovanie IFRS v Európskej únii
Dňa 22. novembra 2016 Európska únia prijala nový štandard IFRS 9 Finančné nástroje. Ide o nový
štandard, ktorý komplexne rieši klasifikáciu, oceňovanie a zníženie hodnoty finančných nástrojov
a účtovanie zabezpečenia.

••

Dátum účinnosti pripravovaného štandardu IFRS 17
Rada pre Medzinárodné účtovné štandardy (IASB) odsúhlasila dátum účinnosti pripravovaného
štandardu IFRS 17 Poistné zmluvy na 1. január 2021.

Iné:
••

Zmeny v transferovom oceňovaní
V Národnej rade Slovenskej republiky bol schválený návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý
prináša zmeny v oblasti transferového oceňovania týkajúce sa definícií základných pojmov,
poplatkov za odsúhlasenie použitia metódy ocenenia a sankcií.

••

Zmena sadzieb stravného
S účinnosťou od 1. decembra 2016 sa menia sadzby stravného poskytovaného na tuzemskej
pracovnej ceste, výška stravných lístkov, výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie
zamestnancov a výška stravného pre samostatne zárobkovo činné osoby.

••

Novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré ďalšie zákony.

••

Novela zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
Vláda SR dňa 23. 11. 2016 schválila novelu zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode
z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

••

Novela zákona o poisťovníctve
Vláda SR dňa 22. 11. 2016 schválila novelu zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony.

••

Novela zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií
V Zbierke zákonov bola dňa 20. 10. 2016 zverejnená novela zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom
odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

••

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