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Zmeny v slovenskej legislatíve a ďalšie témy
Vítame Vás v našom januárovom vydaní Daňových a právnych aktualít, v ktorom Vám prinášame
informácie v nasledujúcich oblastiach:
• Navrhované zmeny v DPH oblasti – úhrada daňovej povinnosti po prijatí platby od zákazníka
• Novela zákona o investičnej pomoci
• Informácia k novele zákonníka práce
• Odpočítateľná položka v zdravotnom poistení
• Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti
• Zmeny v civilnom práve procesnom
• Zavedenie nového variabilného symbolu na platenie preddavkov na daň.
Prajeme Vám príjemné čítanie.
Novela zákona o investičnej pomoci
V novembrovom vydaní sme Vás
informovali o pripravovanej novele
zákona o investičnej pomoci. Vláda
Slovenskej republiky schválila po
vianočných prázdninách návrh novely
o investičnej pomoci, avšak s niekoľkými
dodatočnými zmenami. Cieľom tejto
novely je prilákať viac investícií na
Slovensko. Ďalším cieľom je zosúladiť
súčasnú legislatívu v oblasti investičnej
pomoci s európskou legislatívou
v oblasti štátnej pomoci.

Navrhované zmeny v DPH oblasti –
úhrada daňovej povinnosti po prijatí
platby od zákazníka
Vláda Slovenskej republiky schválila
analýzu zavedenia režimu úhrady DPH
po prijatí platby od zákazníka, ktorú
pripravilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Tento režim negatívne ovplyvní tých
platiteľov DPH, ktorí budú uplatňovať
štandardný režim a budú nakupovať
tovary a služby od DPH platiteľa
uplatňujúceho špeciálny režim,
pretože si z takýchto nákupov budú
môcť uplatniť odpočítanie DPH až
po zaplatení záväzku voči dodávateľovi.

Ministerstvo financií pripravilo tri
alternatívy, pričom odporučilo zavedenie
druhej možnosti. Platiteľ DPH, ktorý
uplatňuje tento špeciálny režim, bude
povinný platiť DPH po prijatí platby od
svojho zákazníka, pričom bude môcť
uplatniť odpočítanie DPH až po tom,
ako sám uhradí záväzok svojmu dodávateľovi.

Ministerstvo financií by malo pripraviť
návrh novely zákona o DPH do
31. júla 2015.
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Najväčšou zmenou v porovnaní
s počiatočným návrhom je, že spoločnosti, ktoré budú rozširovať existujúce
výrobné závody, budú musieť vytvoriť
minimálne 40 nových miest. Požiadavka,
na základe ktorej sa mal počet novovytvorených pracovných miest navýšiť
o 10% v porovnaní s jestvujúcimi
pracovnými miestami bola zrušená.
Mnoho spoločností malo v praxi problém splniť túto podmienku. Táto podmienka by po novom mohla podporiť
príliv nových investícií zo strany veľkých
spoločností na Slovensku.
Navrhované zmeny by mali prispieť
k zrušeniu ďalšej kontroverznej podmienky. Na základe súčasnej legislatívy
platí, že spoločnosti, ktoré sa uchádzali
o investičnú pomoc boli povinné vytvoriť
všetky nové pracovné miesta (100%)
v súlade s počtom uvedeným v žiadosti
o investičnú pomoc. Na základe pripravovanej novely by mal minimálny počet

nových pracovných miest dosiahnuť
aspoň 90% predpokladaných pracovných miest.
Na druhej strane novela znovu zavedie
investičné dohody, ktoré musia byť
uzatvorené medzi investormi a Slovenskou republikou v prípade, že sa budú
investori uchádzať o dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný
majetok. V praxi to bude mať za následok dodatočnú administratívnu záťaž,
keďže uvedený dokument môže
obsahovať ďalšie, dodatočné podmienky, v porovnaní so spoločnosťami, ktoré
sa budú uchádzať len o daňovú úľavu.
Ďalším krokom späť v pripravovanej
novele je, že spoločnosti budú stále
povinné financovať minimálne 50%
z výšky investície ustanovenej zákonom
(10, 5 alebo 3 milióny Eur) prostredníctvom vlastného imania. Ide o zbytočnú
podmienku, keďže európska legislatíva
v oblasti štátnej pomoci vyžaduje
financovanie minimálne 25% z celkovej
výšky investícií prostredníctvom
vlastného imania a/alebo pôžičiek.
Návrh zahŕňa niekoľko ďalších zmien,
ktorým sa nebudeme bližšie venovať
v tomto článku. Úplný prehľad všetkých
zmien bude poskytnutý po schválení
novely Národnou radou Slovenskej
republiky. Ministerstvo hospodárstva
očakáva, že novela bude účinná od
1. marca 2015 alebo 1. apríla 2015.
Súčasný návrh nepriláka veľa nových
investorov na Slovensko. Investičná
pomoc a daňové systémy v ďalších
krajinách Strednej a Východnej Európy
poskytujú výhodnejšie podmienky pre
zahraničných investorov. V minulom
týždni agentúra SARIO uverejnila
niekoľko údajov za rok 2014. V roku
2014 SARIO rokovalo s 25 investormi,
čo predstavovalo investície vo výške
približne 170 miliónov Eur. Objem
investícií v okolitých krajinách bol však
výrazne vyšší. Ako príklad uvádzame
Českú republiku, v ktorej sa 108 spoločností uchádzalo o investičnú pomoc
v období január 2014 až jún 2014,
čo predstavuje investície vo výške
približne 2 miliardy Eur a vytvorenie
10 000 nových pracovných miest.
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Informácia k novele Zákonníka práce
Dňa 02.12.2014 schválila Národná rada
Slovenskej republiky zákon, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z.
Zákonník práce v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZP“). Novela má za
cieľ riešiť problémy v oblasti dočasného
prideľovania zamestnancov, najmä
obchádzanie ustanovení o dočasnom
pridelení a obchádzanie ustanovení
o porovnateľných pracovných a mzdových podmienkach dočasne pridelených
zamestnancov. Okrem uvedeného,
novela navrhovala i zmenu definície
závislej práce, a to tak, že by z doteraz
platnej definície vypadli slová „za mzdu
alebo inú odmenu“. Znamená to, že za
závislú prácu by sa mala považovať práca
vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti
zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre
zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom
čase určenom zamestnávateľom.
Prezident dňa 19.12.2014 predmetnú
novelu vetoval, pričom svoje rozhodnutie odôvodnil negatívnym vplyvom
novely na zamestnanosť v Slovenskej
republike.
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Odpočítateľná položka v zdravotnom
poistení
Novela zákona o zdravotnom poistení
prináša od 1. januára 2015 odpočítateľnú
položku pre nízkopríjmových zamestnancov, ktorá znižuje vymeriavací základ pre
poistné na zdravotné poistenie.
Odpočítateľnú položku možno uplatniť
iba pre špecificky vymedzený okruh
zamestnancov.
Odpočítateľná položka je stanovená
vo výške 4 560 eur na rok. Je možné ju
uplatňovať aj mesačne, v tomto prípade
je však potrebné splniť niekoľko ďalších
podmienok, ako napríklad, že zamestnanec však nesmie mať súčasne viac ako
jedného zamestnávateľa, byť súčasne
aj samostatne zárobkovo činná osoba
a mať odvodovú výnimku dlhodobo
nezamestnanej osoby. Pre mesačné
uplatňovanie odpočítateľnej položky
je potrebné svojho zamestnávateľa
o jej uplatňovanie požiadať, t.j. doručiť
mu v stanovenej lehote oznámenie,
že mu vznikol (alebo zanikol) nárok
na odpočítateľnú položku.
Odpočítateľná položka pre zamestnancov s príjmom (vymeriavacím základom)
do 380 eur mesačne je vo výške ich
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príjmu, t.j. maximálne 380 eur. Pre
príjmy vo výške od 380 eur do 570 eur
mesačne sa odpočítateľná položka
znižuje v dvojnásobnej výške k miere
zvýšenia príjmu, t.j. pri zvýšení príjmu
o 1 euro sa odpočítateľná položka
znižuje o 2 eurá. V ročnom meradle sa
odpočítateľná položka postupne znižuje
od výšky príjmu 4 560 eur do 6 840 eur.
Na rozdiel od výpočtu mesačných
preddavkov na zdravotné poistenie, pri
ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia
nie je potrebné žiadať o uplatnenie
odpočítateľnej položky. Zdravotná
poisťovňa posúdi nárok na túto položku
automaticky. V prípade ročného uplatnenia odpočítateľnej položky už nie je
podmienkou byť zamestnaný len
u jedného zamestnávateľa. Rovnako,
ak výška celkového príjmu (vymeriavacieho základu) osoby nepresiahne
6 840 eur a zároveň bola táto osoba aj
osobou samostatne zárobkovo činnou,
prípadne mala príjmy aj z iných zárobkových činností, zdravotná poisťovňa
prisúdi nárok na zodpovedajúcu výšku
odpočítateľnej položky v ročnom
zúčtovaní preddavkov na zdravotné
poistenie.
Odpočítateľná položka má vplyv na
výpočet poistného zamestnanca aj
zamestnávateľa. Ak zamestnanec nebol
v pracovnom pomere celý rok, odpočítateľná položka sa pomerne kráti.
Z pohľadu daní z príjmov fyzickej osoby
je preplatok na zdravotnom poistení
vzniknutý z dôvodu uplatnenia nároku
na odpočítateľnú položku vrátený
zdravotnou poisťovňou na základe
vykonaného ročného zúčtovania zdravotného poistenia predmetom dane
vyberanej zrážkou.
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Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
fyzickej osoby zo závislej činnosti
Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky určilo od 1. januára 2015 okrem
iných aj vzor tlačiva pre Potvrdenie
o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby
zo závislej činnosti za rok 2014.
Toto tlačivo po novom obsahuje aj
vyjadrenie zamestnávateľa o tom, či
je jeho zamestnanec daňovníkom
s obmedzenou daňovou povinnosťou
podľa zákona o dani z príjmov a príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého
zdanenia alebo nie.

Domnievame sa, že táto informácia
nemusí byť zamestnávateľovi vystavujúcemu toto potvrdenie známa, nakoľko
zamestnanec je úplne iným daňovým
subjektom a jeho daňová rezidencia
závisí od množstva skutočností,
o ktorých zamestnávateľ nemá informácie (napríklad, kde žije rodina jeho
zamestnanca, kde má jeho zamestnanec umiestnené svoje súkromné
investície, a iné). Napriek tomu sa
zamestnávatelia pri vystavovaní potvrdení o zdaniteľných príjmoch budú musieť
s touto požiadavkou Finančného
riaditeľstva popasovať a nejakým
spôsobom túto informáciu získať
a uviesť v potvrdení.
V prípade, že by ste sa rozhodli využiť
naše služby v súvislosti so zisťovaním
daňovej rezidencie Vašich zamestnancov, s dôverou sa na našu spoločnosť
obráťte.
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Zmeny v civilnom práve procesnom
I. Novela Občianskeho súdneho
poriadku účinná od 01. januára 2015
Dňa 02.12.2014 NRSR prijala zákon
č. 353/2014 Z.z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky
súdny poriadok (ďalej len “OSP”)
s účinnosťou od 01. januára 2015 (ďalej
len “novela”). Novela priniesla nasledovné zmeny:
Vyhotovovanie zvukových záznamov
pojednávaní
Zaviedla sa povinnosť pre súd vyhotoviť
popri zápisnici z pojednávania aj zvukový
záznam pojednávania. Účastníci konania
a ich zástupcovia budú mať možnosť
požiadať súd o kópiu tohto zvukového
záznamu za úhradu vecných nákladov.
Postavenie vedľajšieho účastníka
Novela vyriešila v praxi súdov spornú
otázku, či a v akých prípadoch je vedľajší
účastník oprávnený podať opravný
prostriedok (odpor, odvolanie alebo
dovolanie) vtedy, keď samotný účastník
konania túto možnosť nevyužil. Ak
z právneho predpisu nevyplýva určitý
vzťah vyrovnania medzi účastníkom
a vedľajším účastníkom vedľajší účastník
(tretia osoba):
- nemôže podať odpor proti platobnému rozkazu,
- odvolanie a dovolanie môže podať len
ak s tým súhlasil ten účastník, na
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strane ktorého vedľajší účastník vystupuje.
Prerušenie konania
Zavádza sa prerušenie konania
v prípade, ak Najvyšší súd SR požiada
Európsky súd pre ľudské práva o vydanie
poradného stanoviska v zmysle Protokolu č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských
práv a základných slobôd (v tejto
súvislosti sa mení sa aj Trestný poriadok,
a to tak, že v týchto prípadoch sa
prerušuje trestné stíhanie).

II. Pripravovaná rekodifikácia
civilného práva procesného
Dňa 19.12.2014 Vláda SR schválila
dlhodobo pripravovanú rekodifikáciu
civilného procesného práva. V zmysle
tejto rekodifikácie by mala viac ako
80-krát novelizovaný OSP nahradiť
trojica samostatných civilnoprávnych
kódexov, a to s účinnosťou od polovice
roka 2016. Civilné konania pred súdmi
budú namiesto OSP v budúcnosti
upravovať:

Mimoriadne opravné prostriedky

a) Civilný sporový poriadok (ďalej len
“CSP”)

Novela vylučuje prípustnosť dovolania
v nasledovných veciach:

b) Civilný mimosporový poriadok (ďalej
len “CMP”), a

- z tzv. dôvodov zmätočnosti
(§ 237 OSP) v exekučných veciach.
Prípustnosť dovolania podľa
§ 239 Občianskeho súdneho poriadku
ostáva zachovaná (najmä zmeňujúce
uznesenie a potvrdzujúce uznesenie,
ak súd vysloví prípustnosť dovolania,
pretože ide o rozhodnutie po právnej
stránke zásadného významu).

c) Správny súdny poriadok (ďalej len
“SSP”).

- vo veciach, v ktorých bol napadnutý
právoplatný rozsudok odvolacieho
súdu o peňažnom plnení neprevyšujúcom trojnásobok minimálnej mzdy
a v obchodných veciach desaťnásobok minimálnej mzdy, pričom na
príslušenstvo sa neprihliada.
- proti rozhodnutiam o súdnych
poplatkoch, oslobodení od súdnych
poplatkov, prerušení konania,
- ak dovolací súd rozhoduje o dovolaní
v obdobnej veci, aká už bola v počte
väčšom ako päť predmetom konania
pred dovolacím súdom na základe
skoršieho dovolania podaného tým
istým dovolateľom.

Myšlienka rozdelenia kódexov predstavuje veľkú koncepčnú zmenu prinášajúcu prehľadnosť v otázke vedenia
konania, ktoré má byť v prípade sporových a mimosporových vecí bezpochyby
rozdielne. Pre mimosporové konania sa
upravili iba tie inštitúty, ktoré vykazujú
určité odlišnosti v porovnaní so sporovým konaním. Procesné inštitúty, ktoré
budú totožné v sporovom aj v mimosporovom konaní, sa osobitne v CMP
neupravili, ale sa odkázalo na subsidiárnu aplikáciu CSP.
CSP
CSP prinesie podstatnú zmenu, a to
zásadu koncentrácie v predbežnom
prejednaní sporu. Súd v rámci tejto fázy
určí, ktoré zo stranami tvrdených
skutočností považuje za právne významné s následnou výzvou adresovanou
stranám, aby jasne označili, aké dôkazy
na preukázanie týchto skutočností

navrhujú, s tým, že na ich ďalšie tvrdenia
a navrhované dôkazy sa nebude prihliadať.
Za účelom zabránenia prieťahom
v súdnom konaní sa navrhujú i zmeny
v doručovaní súdnych zásielok. Návrh
zákona zakotvuje používanie elektronickej pošty, telefonickej komunikácie,
webovej stránky a dátového súboru.
Tým sa má zároveň zjednodušiť
a zhospodárniť vedenie sporov.
Navrhuje sa tiež zaviesť obligatórne
právne zastúpenie v niektorých konaniach, pričom výber konaní, ktoré sa
budú môcť viesť iba za povinného
zastúpenia advokátom je podmienený
typom veci, ktorá sa v konaní bude
prejednávať.
CMP
Okrem nesporových konaní dnes
upravených v V. Hlave OSP, CMP bude
podrobnejšie upravovať mnohé procesnoprávne inštitúty týkajúce sa konaní vo
veciach právnických osôb, ktoré sú
určené taxatívnym výpočtom. Ide najmä
o otázky týkajúce sa zrušenia a likvidácie
právnických osôb, konanie vo veci
menovania, odvolania a zmeny likvidátora, ako aj konanie o odmene likvidátora,
konanie o vyhlásení obchodnej spoločnosti za neplatnú, konanie o návrhu na
vyhlásenie uznesenia obchodnej
spoločnosti alebo družstva za neplatné,
konanie o vymenovanie nezávislého
experta na posúdenie návrhu zmluvy
o splynutí, zlúčení alebo projektu
rozdelenia obchodnej spoločnosti a pod.
Za účelom odbremenenia súdov sa celé
prvoinštančné konanie o dedičstve
vrátane vydávania všetkých rozhodnutí
navrhuje zveriť notárom ako súdnym
komisárom.
SSP
V súvislosti so zabezpečením rovnomerného zaťaženia sudcov správnych kolégií
krajských súdov sa navrhuje zmena
určenia miestnej príslušnosti. Navrhovaná zmena predpokladá, že miestne
príslušným bude krajský súd, v ktorého
obvode má sídlo prvostupňový orgán
verejnej správy (na rozdiel od terajšej
úpravy podľa sídla správneho orgánu,
ktorého rozhodnutie a postup sa
preskúmava).
SSP navrhuje aj osobitnú úpravu
niektorých typov konaní v správnom
súdnictve. Ide o konania v správnom
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trestaní, vo veciach sociálnych,
vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia, konanie o žalobe
generálneho prokurátora na rozpustenie
politickej strany, osobitné konanie vo
veciach iných politických práv, ako aj
konanie o kompetenčnej žalobe vychádzajúce z čl. 126 Ústavy Slovenskej
republiky.
Nakoľko apelačný systém sa pre
správne súdnictvo ukázal ako nevhodný
a v praxi Najvyššieho súdu SR sa
neosvedčil, najzásadnejšou navrhovanou zmenou bude zavedenie nového
opravného prostriedku, tzv. kasačnej
sťažnosti. Kasačná sťažnosť v plnom
rozsahu nahradí inštitút odvolania a bude
prípustná len z dôvodov uvedených
v zákone.
Najmä z dôvodu zabezpečenia realizácie
rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské
práva a Súdneho dvora Európskej únie,
nová právna úprava zavádza v správnom
súdnictve i žalobu na obnovu konania,
avšak iba v obmedzenom rozsahu.
Autor: Alexandra Bakošová
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Zavedenie nového variabilného
symbolu na platenie preddavkov na
daň
Finančné riaditeľstvo SR vydalo v januári
informáciu, že s účinnosťou od
1. januára 2015 Ministerstvo financií SR
vydalo vyhlášku č. 266/2014 Z. z., ktorou
bola doplnená vyhláška č. 378/2011 Z. z.
o spôsobe označovania platby dane
v znení neskorších predpisov. Nová
vyhláška zavádza nový variabilný
symbol pre pravidelne sa opakujúce
platby preddavkov, výška ktorých sa
nemení. Daňovníci tak môžu platbu
preddavkov na daň splatných v roku
2015 označiť jednotným variabilným
symbolom 1100002015.
Doterajšie označovanie platby preddavkov na daň variabilným symbolom, ktorý
zohľadňuje príslušné zdaňovacie
obdobie zostáva zachované, to znamená, že daňovník sa môže rozhodnúť, či
použije na označenie pravidelnej platby
pôvodný alebo nový variabilný symbol
(pre ilustráciu, úhrada mesačného
preddavku na daň z príjmov za zdaňovacie obdobie január 2015 môže byť
označená variabilným symbolom
1100012015 alebo 1100002015).

Kompletný zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov
v 1. štvrťroku 2015 je dostupný na
nasledujúcom linku:
https://www.financnasprava.sk/_img/
pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/
Platenie_dani/2015/2015_01_09_VS_
za_I_stvrtrok_2015_upravene.pdf
Autor: Andrea Zahradníková
azahradnikova@kpmg.sk
+421 2 599 84 111
Jednou vetou
• Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky vydalo nasledujúce metodické pokyny, usmernenia a informácie:
o Metodický pokyn k zdaňovaniu
dodania a nadobudnutia nových
dopravných prostriedkov v rámci
Európskej únie https://www.
financnasprava.sk/_img/pfsedit/
Dokumenty_PFS/Profesionalna_
zona/Dane/Metodicke_pokyny/
Nepriame_dane/2015/2015.01.07_
MP_k_NDP.pdf,
o Usmernenie k daňovým dôsledkom
poskytnutia potravinovej pomoci
Potravinovej banke Slovenska
https://www.financnasprava.
sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/
Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_
dane/2014/2014_12_12_darovanie_potravin.pdf.
o Informácia k uplatňovaniu dane
z pridanej hodnoty zdaniteľnými
osobami, ktoré vo svojom mene
a na účet zákazníka obstarávajú
služby cestovného ruchu
https://www.financnasprava.
sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/
Infoservis/Aktualne_informacie/
dph/2015/2015_01_15_par65_
sluzby_CR.pdf
o Informácia o spôsobe opravy chyby
s kódom 4001 (neexistuje transakcia na zrušenie) v zaslanom
Dodatočnom kontrolnom výkaze
https://www.financnasprava.sk/_
img/pfsedit/Dokumenty_PFS/
Infoservis/Aktualne_informacie/
dph/2015/2015_01_15_Info_78a_
ods9_info_chyba_4001.pdf
• Dňa 12. januára 2015 vydala OECD
súhrn komentárov k diskusnému
návrhu k Opatreniu č. 6 (prevencia
pred zneužitím zmlúv) Akčného plánu
boja proti erózii základov dane a

presunom ziskov (BEPS), ktoré boli
prijaté ako reakcia na výzvu OECD
z dňa 21. novembra 2014; najdôležitejšie zistenia budú dňa 22. januára 2015
predmetom diskusie na konferencii
OECD. Komentáre k diskusnému
návrhu sú k dispozícii na nasledujúcom linku:
http://www.oecd.org/ctp/treaties/
public-comments-action-6-follow-up-prevent-treaty-abuse.pdf
• Dňa 12. januára 2015 vydala OECD aj
komentáre týkajúce sa diskusného
návrhu k Opatreniu č. 7 (prevencia
pred vyhýbaním sa statusu stálej
prevádzkarne) Akčného plánu BEPS,
ktoré boli prijaté v nadväznosti na
výzvu OECD z 31. októbra 2014;
najdôležitejšie zistenia budú dňa
21. januára 2015 predmetom diskusie
na konferencii OECD. Komentáre
k diskusnému návrhu sú dostupné na
nasledujúcom linku:
http://www.oecd.org/tax/treaties/
public-comments-action-7-prevent-artificial-avoidance-pe-status.pdf
• Dňa 23. decembra 2014 zverejnila
Európska komisia online štúdiu
“Vplyv zavedenia a dopady dobrovoľného mechanizmu samozdanenia
(reverse charge mechanizmus)
v rámci DPH systému EÚ”; štúdia
uvádza, ktoré z členských krajín EÚ
využívajú možnosť uplatňovať
mechanizmus samozdanenia; taktiež
hodnotí ekonomický význam tohto
mechanizmu, jeho cash-flow dopady
a administratívne bremeno spoločností v súvislosti s mechanizmom
samozdanenia. Štúdia je k dispozícii
na nasledujúcom linku:
http://ec.europa.eu/taxation_
customs/resources/documents/
common/publications/studies/
kp_07_14_060_en.pdf
• Dňa 23. decembra 2014 zrenovovala
Európska komisia webový portal
navrhnutý za účelom pomôcť spoločnostiam adaptovať sa na nové pravidlá
určovania miesta dodania v súvislosti
s telekomunikačnými, rozhlasovými
a elektronickými službami a tiež
zverejnila aktualizovaný zoznam
otázok a odpovedí týkajúcich sa týchto
pravidiel spolu so zoznamom národných kontaktných miest členských

štátov; portál slúži spoločnostiam,
ktoré si zvolili systém Mini One-Stop
Shop tým, že poskytuje informácie
o rozličných DPH pravidlách v rámci
EÚ. Viac informácií je možné nájsť na
nasledujúcom linku:
http://ec.europa.eu/taxation_
customs/taxation/vat/how_vat_
works/telecom/index_en.htm
• Dňa 6. januára 2015 vydala Európska
komisia dokument pod názvom Štúdia
týkajúca sa daňových úľav v oblasti
výskumu a vývoja, ktorý poskytuje
prehľad daňových stimulov v oblasti
výskumu a vývoja v členských štátoch
EÚ, Kanade, Izraeli, Japonsku, Nórsku
a USA a analyzuje ich v kontexte
európskej stratégie do roku 2020;
tento dokument porovnáva politiku
daňových stimulov jednotlivých
členských štátov EÚ a taktiež krajín
OECD, pričom závery štúdie naznačujú, že daňové stimuly v oblasti
výskumu a vývoja nie sú v rámci
inovatívnej ekonomiky nevyhnutné,
avšak môžu ju podporiť. Celá štúdia je
k dispozícii na nasledujúcom linku:
http://ec.europa.eu/taxation_
customs/resources/documents/
taxation/gen_info/economic_analysis/
tax_papers/taxation_paper_52.pdf
• Európska komisia rozšírila svoju
analýzu v súvislosti s vydávaním
stanovísk a vyjadrení k daňovým
otázkam v rámci európskych pravidiel
poskytovania štátnej pomoci na
všetky členské štáty, a to tým, že
bude požadovať, aby jej členské štáty
poskytli informácie ohľadom postupu
pri vydávaní takýchto stanovísk,
konkrétne, či takéto vyjadrenia
poskytujú a ak áno, bude sa vyžadovať
aj zoznam spoločností, ktorým bolo
takéto vyjadrenie vydané v období
rokov 2010 – 2013 (EK už v júni 2013
požadovala od niekoľkých členských
štátov podobné informácie o rozhodnutiach v daňovej oblasti).
• Ministerstvo financií Slovenskej
republiky vydalo s platnosťou od
1. januára 2015 aktualizovaný zoznam
štátov, s ktorými má Slovenská
republika uzatvorené medzinárodné
zmluvy podľa § 2 písm. x) zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov

(t.j. zoznam zmluvných štátov, v
prípade ktorých sa neuplatní 35%
zrážková daň alebo 35% zabezpečenie dane). Aktualizovaný zoznam je
možné nájsť tu: http://www.finance.
gov.sk/Default.aspx?CatID=9501
• Európska komisia (EK) zverejnila
na svojej webovej stránke publikáciu,
ktorá poskytuje prehľad o sadzbách
DPH v členských štátoch Európskej
únie (EÚ) s platnosťou od
1. januára 2015. Tento dokument
je dostupný na nasledujúcom linku:
http://ec.europa.eu/taxation_
customs/resources/documents/
taxation/vat/how_vat_works/rates/
vat_rates_en.pdf
• V súvislosti s vyššie uvedenou
publikáciou zameranou na sadzby
DPH v krajinách EÚ by sme radi
upriamili pozornosť na internetovú
databázu EK “Tax Information
Communication” (Komunikácia
daňových informácií), ktorá poskytuje
prehľadné informácie o pravidlách
fakturácie, vrátenia DPH a sadzbách
DPH v jednotlivých štátoch EÚ.
Online databáza je dostupná na tomto
linku:
http://ec.europa.eu/taxation_
customs/resources/documents/
taxation/vat/how_vat_works/rates/
vat_rates_en.pdf
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