DANE

Daò z príjmov fyzických osôb – podnikate¾

U daòovníka s príjmami z podnikania (§ 6 ZDP) sa ZD zisuje
vdy za kalendárny rok, a to aj vtedy, ak bol na daòovníka
vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie alebo reštruktura−
lizácia; na tento úèel je daòovník povinný zostavi ÚZ k po−
slednému dòu kalendárneho roka, prièom povinnos zostavi
ÚZ pod¾a ZoÚ týmto nie je dotknutá.

Základná charakteristika daòového výdavku je uvedená v úvo−
de ZDP v rámci definícií základných pojmov, konkrétne v § 2
písm. i). Uvedené ustanovenie zakotvuje generálnu klauzulu
na uznanie daòových výdavkov (nákladov) pri zisovaní ZD.
Podmienka daòovej
uznate¾nosti výdavku

Poznámka

výdavok vynaloený na do−
siahnutie, zabezpeèenie
a udranie zdanite¾ných
príjmov (podmienka vec−
nosti)

ak má by vynaloený výdavok
(náklad) daòovo uplatnite¾ný, musí
spåòa podmienku vecnosti, ktorá
spoèíva v tom, e musí ís o výdav−
ky (náklady), ktoré súvisia s pred−
metom podnikania daòovníka

výdavok daòovníkom riad−
ne preukázaný (podmienka
preukázate¾nosti)

kadý výdavok (náklad) musí by
fyzicky doloený; na nepredloené
doklady sa v daòovom konaní ne−
prihliada

výdavok zaúètovaný v úè−
tovníctve daòovníka alebo
evidovaný v evidencii da−
òovníka pod¾a § 6 ods. 11
ZDP (podmienka zaevido−
vania)

kadý výdavok (náklad) musí by
zaúètovaný v súlade s príslušnými
úètovnými predpismi alebo zaevi−
dovaný v èasovom slede v eviden−
cii, ktorú je povinný vies daòovník –
– FO, ak uplatòuje pri plynúcich
príjmoch preukázate¾ne vynaloe−
né daòové výdavky

výdavok uplatnený vo výš−
ke ustanovenej buï ZDP
alebo osobitným predpi−
som (podmienka rozsahu)

za predpokladu splnenia predchá−
dzajúcich podmienok je výdavok
(náklad) moné daòovo uplatni
len do výšky ustanovenej buï pria−
mo ZDP, alebo v prípade, ak túto
výšku limituje iný právny predpis,
do výšky ustanovenej týmto práv−
nym predpisom
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Daò z príjmov fyzických osôb – podnikate¾
Od 1. 1. 2015 sa upresnilo, e pokia¾ ide o vyuívanie majetku, ktorý môe
ma charakter osobnej spotreby, je daòový výdavok uznaný len v pomernej
èasti pod¾a § 19 ods. 2 písm. t) ZDP, v akej sa pouíva na dosiahnutie, za−
bezpeèenie a udranie zdanite¾ných príjmov.

Pri posudzovaní daòovej uznate¾nosti výdavkov je teda pot−
rebné vychádza vdy predovšetkým zo skutoènosti, e za
daòový výdavok je povaovaný ten
(náklad), ktorý
je preukázate¾ne vynaloený daòovníkom
a ktorý
je súèasne zaúètovaný v úètovníctve daòovníka alebo je zae−
vidovaný v evidencii daòovníka pod¾a § 6 ods. 11 ZDP, ak ide
o daòovníka s príjmami z prenájmu uplatòujúceho preukáza−
te¾ne vynaloené výdavky. ZDP však obsahuje rôzne limitujú−
ce a obmedzujúce podmienky na to, aby zaúètovaný výda−
vok (náklad) bol aj uznaným daòovým výdavkom:
Obmedzenie

Zahrnutie do daòových výdavkov

výška výdavku je li−
mitovaná osobit−
ným predpisom

preukázaný výdavok mono zahrnú do da−
òových výdavkov najviac do výšky limitu ur−
èeného v tomto osobitnom predpise (napr.
stravné pri pracovných cestách, spotreba
PHL v ZoCN, prídel do sociálneho fondu
v zákone è. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
v z. n. p.)

výška výdavku je li−
mitovaná ZDP, ale−
bo ak pod¾a ZDP je
moné v zdaòova−
com období zahr−
nú výdavok v inej
výške, ako ustano−
vuje ZoÚ

preukázaný výdavok mono zahrnú do da−
òových výdavkov len v rozsahu a za pod−
mienok, ktoré sú urèené v ZDP
(napr. daòové odpisy, èlenské príspevky
z nepovinného èlenstva)

výška výdavku je li−
mitovaná výškou
príjmu alebo výš−
kou príjmu z prija−
tej úhrady

do daòových výdavkov sa uplatní výdavok,
príp. jeho èas v tom zdaòovacom období,
v ktorom bol dosiahnutý príjem alebo bola
prijatá úhrada (napr. obstarávacia cena
obchodného podielu pri jeho predaji, zostat−
ková cena majetku vyradeného z dôvodu
škody, odplaty za vymoenie poh¾adávky,
výdavky na deriváty)
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DANE

Daò z príjmov právnických osôb

Predmetom dane je príjem (výnos) z èinnosti daòovníka
a z nakladania s majetkom daòovníka okrem osobitne vyme−
dzeného predmetu dane pod¾a § 12 ods. 2 ZDP. Príjmom je
peòané a nepeòané plnenie dosiahnuté aj zámenou, oce−
nené cenami bene pouívanými v mieste a v èase plnenia
alebo spotreby, a to pod¾a druhu, kvality, prípadne miery
opotrebenia predmetného plnenia, ak ZDP neustanovuje inak.
Daòovník
obchodná spoloènos alebo
drustvo zaloené na úèely
podnikania

Predmetom dane sú
akéko¾vek príjmy s výnimkou
príjmov, ktoré nie sú pod¾a
§ 12 ods. 7 ZDP predmetom
dane

správcovská spoloènos vytvá−
rajúca podielové fondy pod¾a
zákona è. 594/2003 Z. z. o ko−
lektívnom investovaní v z. n. p.

len príjmy správcovskej
spoloènosti

doplnková dôchodková spo−
loènos vytvárajúca doplnkové
dôchodkové fondy pod¾a záko−
na è. 650/2004 Z. z. o dopln−
kovom dôchodkovom sporení
v z. n. p.

len príjmy doplnkovej
dôchodkovej spoloènosti

dôchodková správcovská spo−
loènos vytvárajúca a spravujú−
ca dôchodkové fondy pod¾a
zákona è. 43/2004 Z. z. o sta−
robnom dôchodkovom sporení
v z. n. p.

len príjmy dôchodkovej
správcovskej spoloènosti

investièný fond s premenlivým
základným imaním pod¾a § 4
ods. 2 písm. b) a § 26d a 26e
zákona è. 203/2011 Z. z. v zne−
ní neskorších predpisov a
§ 220b Obchodného zákonní−
ka

príjmy fondu vrátane príjmov
podfondov, ktoré vytvára.
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MZDY A PLATY

Hodinová sadzba
minimálneho
mzdového nároku

Stupeò

Koeficient
minimálnej mzdy

1

1,0

2,50 €

2

1,2

3,00 €

3

1,4

3,50 €

4

1,6

4,00 €

5

1,8

4,50 €

6

2,0

5,00 €

Pri ustanovení týdenného pracovného èasu na menej ako
40 hodín sa hodinové sadzby minimálnych mzdových náro−
kov úmerne zvýšia.
Sadzba minimálneho mzdového nároku ustanoveného v €
na hodinu sa zaokrúh¾uje na štyri desatinné miesta. Sadzba
minimálneho mzdového nároku ustanoveného v € za mesiac
sa zaokrúh¾uje na najbliších 10 eurocentov.

Charakteristiky stupòov nároènosti
pracovných miest
Stupeò nároènosti práce 1.:
– výkon pomocných, prípravných alebo manipulaèných
prác pod¾a presných postupov a pokynov.
Stupeò nároènosti práce 2.:
– výkon ucelených obsluných rutinných prác alebo odbor−
ných rutinných kontrolovate¾ných prác pod¾a daných po−
stupov alebo prevádzkových reimov, alebo prác spoje−
ných s hmotnou zodpovednosou,
– výkon jednoduchých remeselných prác; výkon opakova−
ných, kontrolovate¾ných prác administratívnych, hospo−
dársko−správnych, prevádzkovo−technických alebo eko−
nomických pod¾a pokynov alebo ustanovených postupov,
– výkon sanitárnych pracovných èinností v zdravotníctve.
Stupeò nároènosti práce 3.:
– výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odbor−
ných prác alebo samostatné zabezpeèovanie menej zloi−
tých agend,
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PRACOVNOPRÁVNE VZAHY

Dôvod
pracovného vo¾na

Dåka
pracovného
vo¾na

Náhrada
mzdy

poèas celého
poèas pracovnej neschopnosti za−
obdobia
mestnanca pre chorobu alebo úraz,
poèas materskej dovolenky a rodièov−
skej dovolenky, karantény, ošetrovania
chorého èlena rodiny a poèas starostli−
vosti o diea mladšie ako desa rokov,
ktoré nemôe by z ványch dôvodov
v starostlivosti detského výchovného
zariadenia alebo školy, v ktorých sta−
rostlivosti diea inak je, alebo ak osoba,
ktorá sa inak stará o diea, ochorela
alebo sa jej nariadila karanténa (karan−
ténne opatrenie), prípadne sa podrobi−
la vyšetreniu alebo ošetreniu
v zdravotníckom zariadení, ktoré nebo−
lo moné zabezpeèi mimo pracovné−
ho èasu zamestnanca

s náhradou
mzdy
v sume
priemerné−
ho zárobku
zamestnan−
ca

vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnan− – na nevyhnut−
ca v zdravotníckom zariadení, ak vy−
ne potrebný
šetrenie alebo ošetrenie nebolo
èas, najviac
moné vykona mimo pracovného
na sedem
èasu
dní v kalen−
dárnom
roku;
– ïalšie pra−
covné vo¾no
nad uvedený
rozsah

s náhradou
mzdy v su−
me prie−
merného
zárobku za−
mestnanca;
ïalšie pra−
covné vo¾no
nad uvede−
ný rozsah
bez náhra−
dy mzdy

na preventívne lekárske prehliadky sú− na nevyhnutne
visiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie potrebný èas
alebo ošetrenie nebolo moné vyko−
na mimo pracovného èasu

s náhradou
mzdy v su−
me prie−
merného
zárobku za−
mestnanca

narodenie dieaa zamestnancvi

s náhradou
mzdy
v sume
priemerné−
ho zárobku
zamestnan−
ca
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na nevyhnutne
potrebný èas
na prevoz
manelky do
zdravotníckeho
zariadenia
a spä

Lehoty pod¾a ivnostenského zákona

Lehoty pod¾a ivnostenského zákona
Úkon

Lehota

Ust. zákona

vydanie osvedèenia
o ivnostenskom
oprávnení

do 3 pracovných dní odo
§ 47 ods. 1 Z
dòa, keï sa ohlásenie iv−
nosti a výpisy z registra tres−
tov doruèili

odstránenie nedos−
tatkov ohlásenia iv−
nosti

urèí ivnostenský úrad, naj− § 47 ods. 6 Z
menej 15 dní
(mono predåi)

do 15 dní od vzniku týchto
oznámenie zmien
zmien
a doplnkov týkajú−
cich sa údajov a do−
kladov ustanovených
na ohlásenie
ivnosti

§ 49 ods. 1 Z

zaèiatok kona−
nia o uloení pokuty
za neoprávnené pod−
nikanie

§ 66 ods. 1 Z
do 1 roka odo dòa, keï
sa ivnostenský úrad o ne−
oprávnenom podnikaní doz−
vedel, najneskôr do 5 rokov
od èasu, keï k neoprávne−
nému podnikaniu došlo

zaèiatok kona−
nia o uloení pokuty
za iné porušenie zá−
kona

§ 66 ods. 2 Z
do 1 roka odo dòa, keï
sa ivnostenský úrad o po−
rušení zákona dozvedel,
najneskôr do 3 rokov od
èasu, keï taká skutoènos
ešte trvala, a ak ide o nespl−
nenie povinnosti v lehote ur−
èenej ivnostenským
zákonom, najneskôr do
3 rokov odo dòa, keï uply−
nula lehota na splnenie po−
vinnosti urèenej Z

oznámenie o ustano− do 15 dní
vení zodpovedného
zástupcu

§ 11 ods. 9 Z

oznámenie o ukonèení do 15 dní
výkonu funkcie zodpo−
vedného zástupcu

§ 11 ods. 9 Z

ustanovenie nového
zodpovedného zá−
stupcu

do 15 dní od skonèenia vý−
konu predchádzajúceho
zodpovedného zástupcu

§ 11 ods. 10 Z
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DAÒOVÁ POLITIKA V EURÓPSKEJ ÚNII

Nepriame dane
Èlenské štáty si ponechali právo upravova svoju daòovú po−
litiku samostatne. Aby nebolo vytvorenie spoloèného trhu na−
rušované rozdielnymi daòovými systémami a pravidlami,
udelili èlenské štáty èlánkom 113 ZFEU (Zmluvy o fungovaní
EÚ) splnomocnenie k harmonizácii nepriamych daní, tým je
autonómia jednotlivých štátov obmedzená len do tej miery,
ktorá je potrebná na dosiahnutie cie¾ov EÚ.

28. 11. 2006
1
Vyk. : 1. 1. 2008

30. 6. 2015

Máj 2015
22. 5. 2015
Ohlásený návrh
KOM na zruše−
nie oslobodenia
od DPH
Plánovaný návrh
KOM v roku
2017
Plánovaný návrh
KOM v roku
2017
Plánovaný návrh
KOM v roku
2017
Plánovaný návrh
KOM do konca
roku 2016
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Prepracovaná Šiesta
smernica o DPH 77/388/EHS vrátane všetkých
novelizácií.
Kontext:
Štúdia k implementácii systému DPH na princí−
pe krajiny urèenia týkajúca sa B2B dodávky
vnútri EÚ.
Study to quantify and analyse the VAT gap in
the EU−MS.
Štúdia posudzujúca pouívanie a dopady oslo−
bodenia od DPH pre tovary dováené v drob−
ných zásielkach.

Akèný plán v oblasti DPH KOM(2016)
148: cie¾:
Modernizácia súèasných predpisov v oblasti
DPH v EÚ, najmä:
· zavedenie koneèného systému DPH EÚ;

· opatrenia na boj s podvodmi v oblasti DPH;
· aktualizácia pravidiel pre sadzby DPH a väè−
šia flexibilita èl. štátov pri stanovení sadzieb
DPH;

Priame dane

Priame dane
Èlenské štáty upravujú svoju daòovú politiku samostatne. Na
rozdiel od oblasti nepriamych daní, neobsahuje Zmluva o ES
výslovne splnomocnenie k harmonizácii priamych daní. Ako
právny základ pre opatrenie v tejto oblasti sa však uplatòuje
è. 115 ZFEÚ. Pod¾a tohto ustanovenia môu by vydávané
smernice sa zbliovanie právnych a správnych predpisov
jednotlivých štátov, ktorí majú priamy vplyv na vytvorenie
a fungovanie vnútorného trhu.

4. 3. 2016
15. 2. 2011

Závery Rady k budúcnosti Kódexu správania sa.

Zdanenie príjmov fyzických osôb bolo vylúèené
z rozsahu pôsobnosti, môe však by zoh¾adne−
ná za špecifických okolností.
Spolo
25. 10. 2016
Doteraz
neschválené
25. 10. 2016

19. 3. 2011
Spävzatie
návrhu KOM
plánované
8. 10. 2015 –
8. 1. 2016

)
k CCCTB

;
má by záväzný o. i. pre ve¾ké nadnárodné kon−
cerny s celosvetovými príjmami nad 750 mil. €
roène.
Kontext:
Návrh Smernice KOM(2011)121:
Európsky systém pre volite¾ný výpoèet základu
dane z príjmov právnických osôb,
Výsledky konzultácie k novému návrhu CCCTB.
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ROZSUDKY A ZAÈATÉ KONANIA SD EÚ

C−518/14
15. 9. 2016
LEX 0589518

Senatex GmbH ./. FA Hannover−Nord:
Nemecké ustanovenie (§ 15 v spojitosti s § 14
nemeckého zákona o DPH) odporujú èl. 167,
178, 179 a 226, ak oprava faktúry, ktorá sa týka
povinného údaja (DIÈ pre DPH), nemá spätný
úèinok, take nárok na odpoèet DPH z opravenej
faktúry nemono uplatni v roku, v ktorom bola
faktúra pôvodne vystavená, ale v roku, v ktorom
bola opravená.

C−322/141)
9. 6. 2016
LEX 0589505

Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgeme−
inschaft GbR ./. FA Krefeld
Výpoètová metóda k nároku na odpoèet DPH pri
zmiešanom vyuívaných budov: Obmedzenie vý−
poètu pod¾a k¾úèa zaloeného na obrate, pokia¾
iná metóda (pod¾a k¾úèa zaloeného na ploche)
zaruèuje presnejší výpoèet odpoèítate¾ného
podielu DPH.

C−108/141)
16. 7. 2015
LEX 0589495

Beteiligungsges. Larentina + Minerva mbH & Co.
KG./. FA Nordenham:
Èl. 4 ods. 4 podods. 2 nebráni nemeckej úprave,
pod¾a ktorej môe by do spoloènosti inej zdani−
te¾nej osoby (tzv. Ovládajúce osoby) zaèlenená
iba právnická osoba, nie však osobná
spoloènos.

C−204/131)
13. 3. 2014
LEX 0589431

FÚ Saarlouis ./. Heinz Malburg:
Spoloèník daòovej poradenskej spoloènosti GbR
(spol. pod¾a obè. práva), ktorý od tejto spoloè−
nosti získa èas klientely len preto, aby ju bez−
prostredne a bezodplatne prenechal novozaloe−
nej daòovej poradenskej spol. GbR, v ktorej má
rozhodujúcu úèas, na podnikate¾ské vyuitie, nie
je pod¾a èl. 4 a 17 Smernice 77/388 /ES oprávne−
ný k odpoètu DPH z tohto nadobudnutia.
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