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V júlovom čísle prinášame:
Novela zákona o dani z príjmov
Neprehliadnite
MANDAT CONSULTING, k.s., Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava, www.mandat.sk

JÚL 2013
NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV
Ministerstvo financií SR pripravilo návrh novely zákona o dani z príjmov.
Účelom novely je vytvorenie stabilného podnikateľského prostredia, ktoré
bude založené na nízkej administratívnej zaťaženosti. Novela je na
medzirezortnom pripomienkovom konaní a po jej schválení parlamentom by
mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014.
Navrhované úpravy sú zamerané na:
odstránenie administratívnej náročnosti pre daňové
subjekty, napr.:
- zrušenie oznamovacej povinnosti začatia a ukončenia
nezahrňovania kurzových rozdielov vznikajúcich v účtovníctve
z dôvodu nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo
neuhradených platieb záväzkov,
- zjednotenie spodnej hranice pre platenie preddavkov na daň
fyzických a právnických osôb,
? nekoncepčný a systematický boj proti daňovým únikom:
- zavedením zvýšenej zrážkovej dane na vybrané druhy
príjmov vyplácané nerezidentom,
? zvýšenie právnej istoty daňovníkov a atraktivity
podnikateľského prostredia, napr.:
- úpravou základne, z ktorej sa stanovuje nepeňažný príjem v
prípade používania motorového vozidla zamestnancom na
služobné aj súkromné účely,
- úpravou v oblasti finančného prenájmu v nadväznosti na
ponechanie zrýchleného leasingového odpisovania,
- zjednotením podmienok pre zahrnutie záväzkov
a pohľadávok po lehote splatnosti do základu dane a pod.
?

Marian Vojtek
e-mail: marian.vojtek@mandat.sk
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Niektoré navrhované zmeny v zákone o dani z príjmov rozoberieme
podrobnejšie.
Za „iné prepojenie“ sa bude považovať aj obchodný vzťah, ak bol
vytvorený aj (a nie len) za účelom zníženia základu dane alebo zvýšenia
daňovej straty. Upravuje sa aj definícia „zahraničná závislá osoba“,
o ďalšie konkrétne prípady aby sa spresnilo, že aj vzťah medzi stálymi
prevadzakárňami daňovníkov, ako aj vzťah medzi stálymi prevadzkarňami
a týmito daňovníkmi, sa posudzuje ako vzťah zahraničných závislých osôb.
Definícia stálej prevadzkárne sa má rozšíriť o aktivity vykonávané na
území Slovenska daňovníkom alebo osobami pre neho pracujúcimi, ak
trvanie týchto činností presiahne šesť mesiacov v akomkoľvek
dvanásťmesačnom období. Zároveň všetky stále prevádzkarne budú povinné
viesť podvojné účtovníctvo. Ako dôsledok sa novelou rušia špeciálne metódy
na určenie základu dane stálych prevádzkarní.
Hodnota služobného auta zamestnanca, z ktorej sa vychádza pri
zvyšovaní zdaniteľných príjmov zamestnanca o 1% zo vstupnej ceny vozidla
v prípade, že ho využíva aj na súkromné účely, sa bude ročne znižovať o 12,5 %.
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NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV
Navrhovaná úprava zrovnoprávňuje možnosť uplatnenia výdavku pri
dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia a plnenia z poistenia
pre prípad dožitia určitého veku, ktoré plynú daňovníkovi zo zdrojov
v zahraničí s takto plynúcimi príjmami zo zdrojov na území Slovenskej
republiky.
Priamo v zákone sa upresňuje zdanenie cien a výhier v hodnote vyššej ako
350 eur, podľa ktorého sa zdaňuje len suma, ktorá prevyšuje 350 eur, t.j.
hranicu od ktorej už nie je cena alebo výhra oslobodená od dane.
Jednoznačne sa do daňových výdavkov zamestnávateľa budú zahrňovať
výdavky na dopravu zamestnancov v prípade, ak sa na miesto výkonu
práce a späť nemôže zamestnanec dopraviť verejnou dopravou. Tieto
výdavky bude možné uplatniť, ale len vtedy, ak zamestnávateľovi na túto
formu dopravy nebola poskytnutá dotácia, podpora alebo príspevok
z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho
územného celku.
Ustanovuje sa pokuta za nevystavenie dokladu zamestnávateľom –
potvrdenie o príjme alebo ročné zúčtovanie.
Zjednocuje sa spôsob zisťovania a výpočtu preddavkov daňovníkov,
ktorí vznikli v priebehu zdaňovacieho obdobia s ostatnými daňovníkmi.
Povinnosť platenia preddavkov a ich výšku už nebudú zisťovať
z predpokladanej alebo dopočítanej dane na celé zdaňovacie obdobie, ale zo
skutočnej daňovej povinnosti vykázanej v podanom daňovom priznaní za
zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikli.
Novelou sa špecifikuje, že predĺženie lehoty na podanie daňového
priznania je umožnené daňovníkovi, ktorý dosahuje príjmy zo zdrojov
v zahraničí, ktoré však sú v zahraničí zdaniteľné (t.j. sú predmetom dane
a nie sú od dane oslobodené). Ak by príjmy neboli v zahraničí zdaniteľným
príjmom, nie je dôvod na predlžovanie lehoty na území Slovenskej republiky.
Zaokrúhľuje sa hodnota reklamného predmetu, ktorý je uznaný za
daňový výdavok smerom nahor na 17 eur (v súčasnosti ide o sumu 16,60
eur). Zároveň sa vymedzuje, že hodnota darčekovej reklamnej poukážky
poskytnutej ako reklamný predmet sa nepovažuje za daňový výdavok.
Požiadať o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania bude
možné len minimálne 60 dní pred príslušným zdaňovacím obdobím. Zároveň
nebude možné sa odvolať proti rozhodnutiu o odsúhlasení metódy
transferového oceňovania a ako v súčasnosti, správca dane bude
odsúhlasovať iba metódu, nie uplatňované marže.
O ďalšom vývoji navrhovanej novely zákona o dani z príjmov vás budeme
informovať v budúcich číslach nášho internetového mesačníka MANDAT
správy.
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NEPREHLIADNITE
Daň z pridanej hodnoty
V augustovom čísle nášho mesačníka vás budeme informovať o navrhovanej
novele zákona o dani z pridanej hodnoty.

Metodické pokyny DRSR
Daňové riaditeľstvo SR vydalo nasledovné metodické pokyny
k uplatňovaniu zákona o dani z pridanej hodnoty:

Metodický pokyn k registrácii za platiteľa DPH v zmysle
zákona č. 246/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony vrátane dodatku č. 1 zo dňa 11.3.2013
? Metodický pokyn k zrušeniu registrácie pre daň podľa § 81
a § 82 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
znení neskorších prepisov vrátane dodatku č. 1 zo dňa
14.3.2013
?

Finančné riaditeľstvo vydalo pokyny k uplatňovaniu zákona
o obmedzení platieb v hotovosti:
? Upozornenie na dodržiavanie ustanovení zákona č.
394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti
? Pokyn FR SR k uplatňovaniu zákona č. 394/2012 Z. z. o
obmedzení platieb v hotovosti

Martin Šiagi
e-mail: martin.siagi@mandat.sk
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Dôležité termíny
Prehľad dôležitých termínov na máj až august 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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