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V tomto čísle prinášame:
Novela zákona o dani z príjmov v roku 2018



Upozorňujem na pripravovanú novelu Zákona o dani z príjmov, ktorá by mala
okrem iného zahŕňať aj tzv. zdanenie pri odchode (časť 2. – realizácia
zdanenia).

Ustanovenia novely zákona obsahujú osobitnú úpravu platenia dane pri
zdanení pri odchode v nadväznosti na smernicu ATAD. Vzhľadom k tomu, že
ide o daň z nerealizovaných ziskov, smernica umožňuje uhradiť daň v
splátkach počas 5-tich rokov, avšak len v prípade, ak sa majetok presúva do
štátu, kde je možné reálne zabezpečiť vymáhanie pohľadávok, t. j. ak sa
majetok, daňová rezidencia alebo podnikateľská činnosť presúvajú do
členského štátu Európskej únie, alebo do štátu, ktorý je zmluvnou stranou
dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak so SR alebo Európskou
Úniou tento štát uzavrel dohodu o vzájomnej pomoci pri vymáhaní daňových
pohľadávok, ktorá je rovnocenná vzájomnej pomoci ustanovenej v smernici
Rady 2010/24/EÚ. V ostatných prípadoch je daňová povinnosť zodpovedajúca
zdaneniu pri odchode splatná v lehote na podanie daňového priznania.

Postup pri umožnení platby daňovej povinnosti zodpovedajúcej zdaneniu pri
odchode v splátkach je primeraný ako v prípade daňovníka, ktorý žiada o
úhradu dane v splátkach, t. j. daňovník podá správcovi dane žiadosť, v ktorej
požaduje úhradu dane v splátkach, pričom o možnosť platenia dane v
splátkach žiada v podanom daňovom priznaní. V uvedenom prípade
nepredkladá žiadnu analýzu o svojej finančnej a ekonomickej situácii. Daň

zodpovedajúcu zdaneniu pri odchode je možné uhradiť počas 5 rokov, počnúc
rokom, v ktorom bola daň vyrubená. Správca dane vydá rozhodnutie o
povolení platenia dane v splátkach, pričom výšku splátok ako aj dátum
splatnosti splátok určí v tomto rozhodnutí; splátkový kalendár však nemôže
byť určený na kratšiu dobu ako je 5 rokov. Proti plateniu dane v splátkach nie
je možné podať odvolanie. Lehotu určenú v rozhodnutí o povolení platenia
dane v splátkach nemožno predĺžiť ani odpustiť jej zmeškanie. Správca dane
zároveň môže požadovať od daňovníka aj zabezpečenie dane napr. záložným
právom avšak iba v prípade preukázateľného a skutočného rizika.
Zabezpečenie sa nevyžaduje, ak suma dane nepresiahne sumu 3 000,- €.
Počas doby platenia dane v splátkach zaplatí daňovník aj úrok zo sumy
povolenej splátky podľa § 57 ods. 5 Daňového poriadku. Ak daňovník
opakovane neuhradí sumu dane v lehote a vo výške určenej správcom dane v
rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach, zostávajúca suma dane sa
stáva splatnou dňom pôvodnej splatnosti splátky a správca dane vyrubí
daňovníkovi úrok z omeškania podľa § 156 Daňového poriadku. Zároveň je
správca dane povinný začať daňové exekučné konanie.

Ak však dôjde k následnému predaju majetku alebo jeho inému prevodu
(realizovaný zisk z majetku) resp. sa majetok, daňová rezidencia alebo
podnikateľská činnosť vykonávaná stálou prevádzkarňou následne presunie do
iného štátu, kde nie je možnosť vymáhania daňových pohľadávok, zostávajúca
neuhradená daňová povinnosť zodpovedajúca zdaneniu pri odchode je splatná
do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k týmto
skutočnostiam. Rovnako sa postupuje v prípade, ak je na daňovníka vyhlásený
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konkurz, alebo sa daňovník zrušuje bez likvidácie, resp. ak daňovník
opakovane neuhradí včas alebo v správnej výške splátku určenú v splátkovom
kalendári.

Daňovník je zároveň povinný oznámiť správcovi dane presun majetku, daňovej
rezidencie alebo činnosti, ktorý má za následok ukončenie zvýhodneného
režimu platenia dane v splátkach do konca kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k tejto skutočnosti.
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Prehľad dôležitých termínov na október 2017 môžete nájsť na našej
webovej stránke: http://www.mandat.sk
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a boli založené
v roku 2004 ako daňovoporadenská a audítorská spoločnosť. Počas celej
doby našej existencie poskytujeme služby v oblasti daní, účtovníctva
a auditu menším, stredným aj nadnárodným spoločnostiam podnikajúcim na
území Slovenskej republiky. Dlhoročná spolupráca so zahraničnými
poradenskými spoločnosťami spojená s kompetenciou slovenských
daňových poradcov a audítorov umožňuje poskytovať poradenstvo pre
klientov pochádzajúcich z radov zahraničných investorov.

V oblasti nami ponúkaných služieb, daňového poradenstva a auditu, pracuje
v súčasnosti 41 kvalifikovaných pracovníkov.

Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy.
nepreberá zodpovednosť za rozhodnutia,

ktoré si čitateľ urobí na základe tohto vydania.

Ak si by ste chceli pridať meno inej osoby z vašej spoločnosti do zoznamu
prijímateľov , prosím kontaktujte nás na e-mail adrese:

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.

news@mandat.sk
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