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Zmeny v slovenskej legislatíve a ďalšie témy
Vítame Vás v našom májovom vydaní Daňových a právnych aktualít, v ktorom Vám
prinášame informácie v nasledujúcich oblastiach:


Nové Usmernenie MF SR č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie
transferového oceňovania,
 Register adries,
 Európsky parlament prijal návrhy na vytvorenie registra vlastníkov EU spoločností
v súvislosti s bojom proti daňovým únikom a financovaniu teroristov,
 Novela zákona o investičnej pomoci.
Prajeme Vám príjemné čítanie.

Nové Usmernenie MF SR
č. MF/011491/2015-724 o určení
obsahu dokumentácie transferového
oceňovania
Od 1. januára 2015 podliehajú pravidlám
transferového oceňovania aj transakcie
medzi tuzemskými závislými osobami,
pri ktorých tak zároveň vzniká povinnosť
viesť
dokumentáciu
transferového
oceňovania (ďalej len „dokumentácia“).
Ministerstvo financií SR schválilo návrh
Usmernenia MF SR č. MF/011491/2015724 o určení obsahu dokumentácie
transferového oceňovania (ďalej len
„Usmernenie“) a zverejnilo ho
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vo Finančnom spravodajcovi č.5 – Máj,
ktoré s účinnosťou od 1. januára 2015
nahrádza usmernenie č. MF/8120/2014721. Cieľom posledných úprav bolo
najmä
zníženie
dokumentačného
bremena pri tých tuzemských závislých
osobách, ktoré nie sú považovane
za „rizikové“.
V zmysle Usmernenia, tuzemské závislé
osoby, ktoré nežiadajú o odsúhlasenie
metódy ocenenia, neodpočítavajú si
daňovú stratu prevyšujúcu stanovenú
sumu a neuplatňujú si úľavu na dani,
zostavujú za transakcie s tuzemskými
závislými osobami dokumentáciu

v skrátenom rozsahu. Povinnosť viesť
úplnú dokumentáciu bola rozšírená
na daňovníkov (vrátane tuzemských
závislých osôb), ktorí si od základu dane
odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu
sumu 300 000 eur, daňovníkov, ktorí si
za dve po sebe idúce obdobia
odpočítavajú od základu dane sumu
prevyšujúcu 400 000 eur a daňovníkov,
ktorí si
v príslušnom zdaňovacom období
uplatňujú úľavu na dani.
V zmysle Usmernenia, v prípade
skrátenej dokumentácie sú daňovníci
povinní viesť dokumentáciu o všetkých
kontrolovaných transakciách, nie iba
významných.
Vymedzenie významnosti konkrétnych
transakcií, ktoré je vo všeobecnej rovine
zadefinované v príslušných účtovných
predpisoch je už aj hodnotovo limitované,
a to tak, že konkrétne transakcie alebo
skupiny
transakcií
posudzované
spoločne, ktoré prevýšia čiastku
1 000 000 eur sú pre účely dokumentácie
vždy považované za významné, bez
ohľadu
na všeobecnú definíciu.
Autor: Martin Zima
Kontakt: mzima@kpmg.sk
Register adries
Za účelom budovania e-Governmentu
prijala dňa 14. mája 2015 Národná rada
Slovenskej republiky zákon o registri
adries a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“).
Podľa dôvodovej správy k zákonu,
hlavným cieľom zákona je vytvoriť
legislatívny rámec pre zriadenie registra

adries (ďalej len „register“) ako
informačného systému verejnej správy,
evidujúceho adresy a adresné body
bytových a nebytových budov. Údaje
v registri by mali slúžiť pre potreby
verejnej správy.
Register je verejne prístupný aj
prostredníctvom
webového
sídla
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
pričom takto sprístupnené údaje majú
informatívny charakter.
Zákon okrem iného, mení a dopĺňa zákon
č. 224/2006 Z. z. o občianskych
preukazoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Jednou
z najvýznamnejších praktických zmien je
možnosť elektronicky požiadať o vydanie
nového občianskeho preukazu
pri skončení doby jeho platnosti alebo
pri zmene trvalého pobytu.
Ďalšie zjednodušenie sa týka prevzatia
občianskeho preukazu. Za občana môže
prevziať občiansky preukaz jeho blízka
osoba po predložení svojho dokladu
totožnosti. Odpadá tak povinnosť
vyhotovovania plnomocenstva
na
zastupovanie
s
osvedčeným
podpisom. Iné osoby môžu aj naďalej
občiansky preukaz prevziať po predložení
svojho dokladu totožnosti
a plnomocenstva na zastupovanie
s osvedčeným podpisom.
Zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015.
Autor: Lenka Vagundová
Kontakt: lvagundova@kpmg.sk
Európsky parlament prijal návrhy na
vytvorenie registra vlastníkov EU
spoločností v súvislosti s bojom proti
daňovým únikom a financovaniu
teroristov
Európsky
parlament
prijal
návrhy
požadujúce od členských štátov EÚ, aby
viedli verejné registre skutočných
vlastníkov EÚ spoločností a podobných
subjektov. Tento krok je súčasťou
smernice EÚ o boji proti praniu špinavých
peňazí a mal by byť chápaný v kontexte
s narastajúcou požiadavkou verejnosti
a médií na zvýšenie transparentnosti
v oblasti daní.
Podľa nových ustanovení, právnické
osoby zaregistrované v EÚ budú musieť
uchovávať a poskytovať informácie
týkajúce sa ich skutočných vlastníkov
a ich obchodných podielov centrálnemu
registru v danom členskom štáte. Pojem
„skutočného vlastníctva“ je rozsiahlo
definovaný, ale vo všeobecnosti je
založený na kritériu vlastníctva vo výške
25% a viac, pričom členské štáty si môžu
dané
percento
znížiť.
Osobitné
ustanovenia platia pre trusty a podobné
subjekty.
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Informácie o skutočnom vlastníctve budú
primárne prístupné príslušným orgánom,
finančným spravodajským jednotkám
a iným subjektom, ako sú banky,
poisťovne,
právne
kancelárie,
poskytovatelia trust služieb atď. Osoby
alebo organizácie, ktoré preukazujú
„legitímny záujem“ (bližšie nedefinované)
budú mať prístup len k obmedzeným
informáciám. Dostupnosť informácií
o trustoch je viac obmedzená – len
príslušné orgány a iné definované
subjekty môžu získať tieto informácie.
Členské štáty majú dva roky od prijatia
Smernice na to aby, implementovali
hlavné opatrenia do svojej domácej
legislatívy.
Autor: Zuzana Blažejová
Kontakt: zblazejova@kpmg.sk
Novela zákona o investičnej pomoci
S účinnosťou od 1. apríla 2015 vstúpila
do platnosti novela Zákona o investičnej
pomoci. Zmeny zahrnuté v novele majú
za cieľ zatraktívniť Slovenskú republiku
pre investorov. V Slovenskej republike
došlo v niekoľkých posledných rokoch
k
výraznému
úpadku
priamych
zahraničných investícií. Prijaté zmeny by
mohli podporiť nové priame zahraničné
investície predovšetkým v prípade, ak sa
spoločnosti rozhodnú rozšíriť svoje
existujúce výrobné závody na Slovensku.
Doteraz platné ustanovenie stanovujúce,
že spoločnosti by mali investovať
minimálne 3 milióny eur, 5 miliónov eur
alebo 10 miliónov eur, zostane
nezmenené. Zákonom stanovená výška
investícií
je
závislá
od
miery
nezamestnanosti v okresoch, v ktorých sa
majú investičné projekty uskutočniť.
Na druhej strane, niektoré z ďalších
ustanovení boli novelizované v prospech
investorov. Predovšetkým ustanovenie,
na základe ktorého nebolo možné začať
s prácami na investičnom projekte pred
vydaním predbežného schválenia, ktoré
bolo vydané po podaní investičného
zámeru, bolo zrušené. Vo viacerých
prípadoch dochádzalo z dôvodu čakania
na vydanie predbežného schválenia
k zbytočným prieťahom v konaní.
Na základe novely môžu začať investori
s prácami na investičnom projekte
po podaní investičného zámeru
na Ministerstvo hospodárstva.
Ďalšou pozitívnou zmenou je zrušenie
podmienky, na základe ktorej bolo
potrebné zvýšiť o 10% výrobnú kapacitu
v prípade rozšírenia výrobnej prevádzky.
Na základe nových ustanovení postačuje,
aby investičný projekt vytvoril 40 nových
pracovných
miest.
Táto
zmena
zvýhodňuje predovšetkým investorov,
ktorí zamestnávajú veľa zamestnancov
(viac ako 400 zamestnancov).

Na základe doteraz platného zákona bolo
potrebné, aby spoločnosti vytvorili 100%
plánovaných nových pracovných miest,
ako uvádzali vo svojich investičných
zámeroch. Na základe novely stačí ak
spoločnosti vytvoria 90% plánovaných
pracovných miest. V praxi sa tým
poskytuje väčšia flexibilita potenciálnym
investorom. Táto zmena však nemá vplyv
na minimálny počet novo-vytvorených
pracovných miest. Stále platí, že
investičný projekt musí vytvoriť minimálne
40 nových pracovných miest.
V prípade technologických centier stačí,
aby investičný projekt vytvoril 30 nových
pracovných miest, miesto 40 pracovných
miest, ako tomu bolo do 1. apríla 2015.
V prípade technologických centier je tiež
potrebné, aby 70% zamestnancov malo
vysokoškolské vzdelanie a aby výška
investícií dosiahla minimálne
500 000 eur.
Autor: Ton Verbraeken
Kontakt: tverbraeken@kpmg.sk
Jednou vetou
 Koniec predĺženej lehoty na podanie
daňového priznania k dani z príjmov
fyzickej a právnickej osoby sa blíži.
Fyzické osoby a právnické osoby
so zdaňovacím obdobím kalendárny
rok 2014, ktorí si na základe
oznámenia podaného príslušnému
správcovi
dane
v
zákonom
stanovenej lehote na podanie
daňového priznania k dani z príjmov
predĺžili lehotu na jeho podanie o celé
3 kalendárne mesiace, sú povinní
podať daňové priznanie k dani
z príjmov do 30. júna 2015.



Dňa 15. mája 2015 OECD vydala
nový diskusný návrh k Opatreniu
č. 7 Akčného plánu boja proti erózii
základov dane a presunom ziskov
(BEPS) – Prevencia proti umelému
vyhýbaniu
sa
vzniku
stálej
prevádzkarne,
ktorý
zahŕňa
predbežné
výsledky
činnosti
uskutočnenej v nadväznosti
na umelé vyhýbanie sa statusu stálej
prevádzkarne, rovnako ako návrh
úpravy definície stálej prevádzkarne
uvedenej vo Vzorovej zmluve OECD.
Návrh je dostupný na nasledujúcom
odkaze:
http://www.oecd.org/tax/treaties/revi
sed-discussion-draft-beps-action-7pe-status.pdf



Dňa 20. mája 2015 boli okrem iného
odoslané na rokovanie poradných
orgánov vlády SR aj nasledujúce
návrhy novely zákonov:
 č. 595/2003 Z. z. o dani







z príjmov v znení neskorších
predpisov
č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov

Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky
vydalo
nasledovné
metodické pokyny a informácie:
 Metodický pokyn k odpočtu
daňovej straty podľa § 30
Zákona o dani z príjmov
u daňovníka, ktorý je fyzickou
osobou
https://www.financnasprava.sk/_
img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Pr
ofesionalna_zona/Dane/Metodic
ke_pokyny/Priame_dane/2015.0
4.28_MP_dan_strata_FO.pdf





Oznámenie
k
uvádzaniu
oslobodených činností
do daňového priznania k dani
z pridanej hodnoty
https://www.financnasprava.sk/_
img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Pr
ofesionalna_zona/Dane/Metodic
ke_usmernenia/Nepriame_dane
/2015/2015.05.11_DP_k_DPH.p
df
Informácia o doplnení Zákona
o
používaní
elektronickej
registračnej
pokladnice
upravujúceho
postupy
podnikateľov poskytujúcich taxi
služby pri používaní virtuálnej
registračnej pokladnice, ak má
vozidlo pevne zabudovaný
funkčný
taxameter
https://www.financnasprava.sk/
_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/
Profesionalna_zona/Dane/Novi
nky_z_legislativy/2015/ERP/20
15.04.27_ERP.pdf
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