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V tomto čísle prinášame:
Pravidlo „Obsah nad formu“
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PRAVIDLO „OBSAH NAD FORMU“
Parlament Slovenskej republiky schválil návrh zákona č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v zmysle Akčného plánu boja proti daňovým podvodom. Jedným z hlavných
bodov je novela pravidla „obsah nad formu“. Novelizačný bod predstavuje
transpozíciu čl. 6 (Všeobecné pravidlo proti zneužívaniu) Smernice Rady (EÚ)
2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám
vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na
fungovanie vnútorného trhu.
Nové Všeobecné pravidlo proti zneužívaniu:
1. Na účely výpočtu daňovej povinnosti právnických osôb členský
štát neberie do úvahy mechanizmus alebo súbor mechanizmov,
ktoré so zreteľom na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti nie
sú skutočné, keďže hlavným účelom alebo jedným z hlavných
účelov ich zavedenia je získanie daňovej výhody, ktorá je v rozpore
s predmetom alebo účelom uplatniteľného daňového práva.
Mechanizmus môže pozostávať z viac ako jedného kroku alebo
časti.
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2. Na účely odseku 1 sa mechanizmus alebo súbor mechanizmov
považujú za mechanizmus alebo súbor mechanizmov, ktoré nie sú
skutočné, pokiaľ nie sú zavedené z opodstatnených obchodných
dôvodov, ktoré odzrkadľujú ekonomickú realitu.
3. Ak sa v súlade s odsekom 1 neberú mechanizmy alebo súbory
mechanizmov do úvahy, daňová povinnosť sa vypočíta v súlade s
vnútroštátnym právom.
Z obsahu vidieť, že zákon oveľa prísnejšie posudzuje skutočnosti.
V minulosti stačil na obhajobu minimálne jeden iný dôvod ako je zníženie
základu dane.
Momentálne znenie zákona hovorí o tom, že ani jeden z hlavných dôvodov
nesmie predstavovať zníženie dane.

RATING SPOLOČNOSTÍ
Novela ďalej navrhuje ustanoviť, aby finančná správa vytvorila objektívne,
nezávislé a legálne aplikovateľné hodnotenie daňových subjektov, ktoré
bude mať predovšetkým motivačný a preventívny charakter a ktoré zároveň
umožní poskytnúť osobitné daňové režimy pre spoľahlivé daňové subjekty.
Index daňovej spoľahlivosti tak môže prispieť priamo alebo nepriamo k
zlepšeniu výberu daní a k zlepšovaniu podnikateľského prostredia. Subjekty
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RATING SPOLOČNOSTÍ
s najvyššou spoľahlivosťou by mohli požívať v porovnaní s menej
spoľahlivými subjektmi určité výhody v rámci zákonných možností, čo bude
subjekty motivovať správať sa zodpovedne smerom k finančnej správe,
keďže riadne plnenie povinností bude mať pozitívny vplyv na určenie indexu
daňovej spoľahlivosti.
V praxi by to mohlo znamenať, že subjekty, ktoré si budú plniť všetky
povinnosti na čas, tak budú mať menej daňových kontrol.
Osobitné daňové režimy budú verejne známe. Podrobnosti týkajúce sa
kritérií určenia oprávnenosti daňového subjektu na osobitné daňové režimy
a zoznam osobitných daňových režimov uverejní Finančné riaditeľstvo SR na
svojom webovom sídle.
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NEPREHLIADNITE
Dôležité termíny
Prehľad dôležitých termínov na december 2017 môžete nájsť na našej
webovej stránke: http://www.mandat.sk
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O SPOLOČNOSTIACH MANDAT
MANDAT CONSULTING, k.s. a MANDAT AUDIT, s.r.o. 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.
MANDAT CONSULTING, k.s. 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 MANDAT správy, prosím kontaktujte nás na e-mail adrese:
news@mandat.sk
V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.

pf 2018
Ďakujeme Vám za spoluprácu,
a prajeme Vám krásne Vianoce
a úspešný nový rok
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