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



Robert Jex
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robert.jex@mandat.sk

Upozorňujem na pripravovanú novelu Zákona o dani z príjmov, ktorá by mala
okrem iného zahŕňať aj tzv. cezhraničné zlúčenie spoločností.

Novela upravuje oblasť zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných
spoločností alebo družstiev, kedy bude možné uplatniť iba daňový režim v
reálnych hodnotách.

Možnosť použitia pôvodných hodnôt u právneho nástupcu daňovníka
zrušeného bez likvidácie sa bude vzťahovať iba na situáciu, ak:

, avšak iba vtedy, ak majetok a záväzky daňovníka zrušeného
bez likvidácie zostanú súčasťou stálej prevádzkarne právneho nástupcu na
území SR a legislatíva členského štátu právneho nástupcu neumožňuje
prevzatie majetku a záväzkov daňovníka zrušeného bez likvidácie v reálnych
hodnotách.

Ak právnym nástupcom je daňovník so sídlom v zahraničí a nie sú splnené
podmienky zákona, uplatní sa postup podľa § 17c, t.j. daňovník je povinný
uplatniť reálne hodnoty.

Ak právny nástupca je daňovník so sídlom na území SR, ktorému z tohto
dôvodu vzniká mimo územia SR stála prevádzkareň, môže slovenský daňovník
pri vyčíslení základu dane stálej prevádzkarne použiť pôvodné hodnoty
daňovníka zrušeného bez likvidácie, avšak len v prípade, ak štát daňovníka
zrušeného bez likvidácie so sídlom v zahraničí neumožňuje vo svojej legislatíve
prevzatie majetku a záväzkov daňovníka zrušeného bez likvidácie v reálnych
hodnotách.

Dopĺňa sa zároveň nový odsek, ktorý ustanovuje, že ak z titulu zlúčenia,
splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev zostane
právnemu nástupcovi na území SR stála prevádzkareň a následne dôjde k
presunu majetku alebo činnosti z tejto stálej prevádzkarne mimo územia SR,
na takýto presun sa uplatní zdanenie pri odchode podľa § 17f.

Zároveň sa dopĺňa ďalší nový odsek, podľa ktorého pôvodné hodnoty nebudú
môcť byť použité, ak hlavným cieľom alebo jedným z hlavných dôvodov
zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev
bolo zníženie alebo .

Podľa prechodného ustanovenia sa obmedzenie použitia pôvodných cien pri
cezhraničných zlúčeniach, splynutiach alebo rozdeleniach obchodných
spoločností alebo družstiev použije na situácie, kedy je rozhodný deň
stanovený v zdaňovacom období začínajúcom , t. j.
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1. daňovníkom zrušeným bez likvidácie je daňovník so sídlom
na území SR a zároveň

2.právnym nástupcom je daňovník so sídlom v členskom štáte
Európskej únie

vyhnutie sa daňovej povinnosti

najskôr 1. januára 2018
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ak bude rozhodný deň stanovený na 1. januára 2018, daňovník zrušený bez
likvidácie postupuje už podľa ustanovení platných od 1. januára 2018.

NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV V ROKU 2018

12MANDAT CONSULTING, k.s., Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava, www.mandat.sk

NEPREHLIADNITE

Prehľad dôležitých termínov na november 2017 môžete nájsť na našej
webovej stránke: http://www.mandat.sk
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7/2017

e-mail:
Tel.: +421 2 571042-14

martin.siagi@mandat.sk

Martin Šiagi



O SPOLOČNOSTIACH  MANDAT

MANDAT CONSULTING, k.s. MANDAT AUDIT, s.r.o.

MANDAT CONSULTING, k.s.

MANDAT správy

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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