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V tomto čísle prinášame:
Novela zákona o dani z príjmov v roku 2018
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Upozorňujem na pripravovanú novelu Zákona o dani z príjmov, ktorá by mala
okrem iného zahŕňať aj tzv. zdanenie pri odchode (časť 1. – cieľ zdanenia).
Novela zákona o dani z príjmov v roku 2018
Novela prináša nové ustanovenia týkajúce sa zlúčení, splynutí alebo rozdelení
obchodných spoločností.
Cieľom zdanenia pri odchode je zaistiť, aby v prípade, že daňovník presúva
majetok alebo mení svoju daňovú rezidenciu mimo územia SR, zdanil na území
SR ekonomickú hodnotu všetkých kapitálových ziskov vytvorených na našom
území, hoci tento zisk ešte nebol v čase odchodu realizovaný. Zdanenie pri
odchode bude vyčíslené v osobitnom základe dane pri sadzbe dane 21 %.
Predmetom zdanenia bude majetok presunutý mimo územia SR, kedy
nedochádza k jeho skutočnému predaju, t. j. nenastáva zmena právneho
vlastníka tohto majetku, avšak presunom SR stráca právo zdaňovať tento
majetok. Majetkom sa rozumejú všetky aktíva podľa zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktoré sa vykazujú v účtovnej
závierke v súvahe. Za majetok sa považuje aj nehmotný majetok v kontexte
transferového oceňovania podľa Smernice OECD o transferovom oceňovaní
pre nadnárodné spoločnosti a správu daní. Za deň presunu majetku a
záväzkov sa považuje deň presunu majetku, funkcií a rizík alebo deň, kedy
dochádza k fyzickému presunu majetku mimo územia SR. Zdanenie pri
odchode sa vyčísli vo výške rozdielu medzi reálnou (trhovou) hodnotou
presunutého majetku a jeho daňovou hodnotou, t.j. uplatní sa fikcia predaja
takéhoto majetku. Ide o situácie, kedy dochádza:
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k presunu majetku z ústredia na území SR do stálej
prevádzkarne v zahraničí a to aj pri uplatnení metódy
zápočtu,
? k presunu majetku stálej prevádzkarne nachádzajúcej sa
na území SR do ústredia alebo inej stálej prevádzkarne
v inom štáte.
?

Daňovník zahrnie do osobitného základu dane rozdiel medzi reálnou hodnotou
majetku a daňovými výdavkami, ktoré by si uplatnil, ak by prišlo ku
skutočnému predaju majetku.
Pri metóde zápočtu má síce SR stále právo zdaňovať majetok presunutý do
stálej prevádzkarne, avšak uplatnením metódy zápočtu nie je majetok
efektívne zdanený na území SR z hodnoty vytvorenej na našom území.
Zdanenie pri odchode sa uplatní aj v prípade, ak
dochádza k zmene daňovej rezidencie daňovníka z územia
SR mimo územia SR alebo
? daňovník presúva činnosť alebo jej časť vykonávanú na
území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne do iného
štátu.
?
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Pri presune daňovej rezidencie alebo pri presune činnosti vykonávanej stálou
prevádzkarňou na území SR do iného štátu však dochádza aj k presunu
záväzkov, preto sa rovnako uplatní fikcia predaja, pričom daňovník pri vyčíslení
zdanenia pri odchode postupuje primerane ako pri predaji podniku alebo jeho
časti podľa § 17a. U daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva
a vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa IFRS sa bude pri zdanení
postupovať tak, že reálna hodnota prevádzaného majetku a záväzkov bude
súčasťou zdaniteľných príjmov (rovnako ako pri predaji podniku je predajná
cena súčasťou výnosov) ako aj hodnota všetkých záväzkov (v prípade predaja
podniku sa záväzky zaúčtujú do výnosov). Od tejto sumy sa odpočíta suma
všetkého majetku (pri predaji podniku sa aktíva zaúčtujú do nákladov). Takto
vyčíslená suma (zisk alebo strata) sa následne upravuje o položky podľa § 17a
ods. 3 a 4. U daňovníka zisťujúceho základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. a)
a d) sa uplatní postup primerane podľa § 17a ods. 1 a 2.
Celková suma na zdanenie pri odchode podľa nových ustanovení nesmie
dosiahnuť zápornú hodnotu, t. j. zo zdanenia pri odchode nemôže byť ako
celok vykázaná daňová strata.
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Zdanenie pri odchode sa vypočíta ako osobitný základ dane v podanom
daňovom priznaní. Táto forma zdanenia je potrebná v nadväznosti na
osobitosti platenia dane zodpovedajúcej zdaneniu pri odchode.

NEPREHLIADNITE
Dôležité termíny
Prehľad dôležitých termínov na október 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.
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