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Dane

Ako Brexit ovplyvní vrátenie DPH?
Lehota na podanie žiadosti o vrátenie DPH zo Spojeného kráľovstva za rok 2020 uplynie 31. marca 2021.

Zuzana Šidlová
zsidlova@kpmg.sk
9 1575 8942

Platitelia DPH usadení v Slovenskej republike (SR) môžu požiadať o vrátenie DPH za rok 2020 (alebo jeho
časť) z:
nákupu tovarov a služieb s DPH platnou v Anglicku, Škótsku a Walese,
dovozu tovaru do Anglicka, Škótska a Walesu a
nákupu služieb s DPH platnou v Severnom Írsku
elektronicky prostredníctvom aplikácie VAT Refund, ktorá je dostupná na portáli Finančnej správy SR, len
do 31. marca 2021.
Táto lehota sa líši od štandardného postupu, podľa ktorého sa elektronické žiadosti o vrátenie DPH z
iného členského štátu EÚ môžu podávať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje
po období, za ktoré sa nárok na vrátenie DPH uplatňuje.
Žiadosti o vrátenie DPH uplatnenej len na tovary nakúpené v Severnom Írsku v roku 2020 (alebo počas
časti tohto roka) bude možné aj naďalej podať elektronicky do 30. septembra 2021.
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Právo

Finančná pomoc na udržanie pracovných
miest sa zvýšila
Od februára 2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky („MPSVR SR“)
prostredníctvom Protipandemického balíka Prvá pomoc ++ zvýšilo finančnú pomoc na udržanie pracovných
miest, rozšírilo okruh žiadateľov o pomoc a aj okruh oprávnených osôb.

Milina Schifferdeckerová

Tobiáš Bulla

mschiﬀerdeckerova@kpmg.sk
9 0774 5045

kpmg@kpmg.sk
2 5998 4111

Ako sa zvýši ﬁnančná pomoc
a) Opatrenia č. 1 a 3A
MPSVR SR zvýšilo pomoc pre zamestnávateľov (opatrenia č. 1 a 3A) preplatením nákladov na
zamestnancov z 80% celkovej ceny práce na 100% celkovej ceny práce, a to maximálne vo výške
1100 Eur na jedného zamestnanca a na jeden mesiac pri oboch opatreniach.
O príspevok vo výške 100% celkovej ceny práce môže žiadať len zamestnávateľ, ktorý nebol podnikom v
ťažkostiach k 31.12.2019. Zamestnávateľ, ktorý bol podnikom v ťažkostiach k 31.12.2019 môže poberať
príspevok vo výške 80% celkovej ceny práce.
Celková výška pomoci poskytovaná vo výške 100% celkovej ceny práce, nesmie presiahnuť 1,8 milióna
Eur („strop pomoci“). Po dosiahnutí stropu pomoci je zamestnávateľ oprávnený na príspevok vo výške
80 % celkovej ceny práce.
b) Opatrenie č. 3B
Taktiež sa zvýšil aj paušálny príspevok na náhradu mzdy zamestnanca (opatrenie č. 3B) vo výške od 330
Eur do 870 Eur podľa poklesu tržieb.
V tabuľke uvádzame porovnanie výšky podpory podľa Opatrenia 3B podľa podmienok platných pred a po
1. februári 2021:

Pred 1. februárom 2021

Po 1. februári 2021

Pokles tržieb

Výška
príspevku

Pokles tržieb

Výška
príspevku

≥ 20,00-39,99
%

270 Eur

≥ 20,00-29,99
%

330 Eur

≥ 40,00-59,99
%

450 Eur

≥ 30,00-39,99
%

420 Eur
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Pred 1. februárom 2021

Po 1. februári 2021

≥ 60,00-79,99
%

630 Eur

≥ 40,00-49,99
%

510 Eur

≥ 80 %

810 Eur

≥ 50,00-59,99
%

600 Eur

x

x

≥ 60,00-69,99
%

690 Eur

x

x

≥ 70,00-79,99
%

780 Eur

x

x

≥ 80 %

870 Eur

Rozšírenie okruhu žiadateľov a oprávnených osôb
Okruh žiadateľov o pomoc sa rozšíril o SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi. O pomoc môžu žiadať
zamestnávatelia, ktorí začali podnikať najneskôr k 1. februáru 2021.
Súčasne sa rozšíril aj okruh oprávnených osôb o zamestnancov prijatých do zamestnania najneskôr k 1.
februáru 2021.
Predĺženie termínu na čerpanie pomoci
Termín na čerpanie pomoci sa predĺžil do 30. júna 2021.
Žiadosť za príslušný mesiac je možné predložiť počas dvoch kalendárnych mesiacov, ktoré nasledujú po
kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie príspevku. O pomoc za február 2021 je možné
požiadať od marca 2021.
Pre informácie o postupe pri podávaní žiadosti viď náš predchádzajúci článok pod názvom: Zmeny v
opatreniach na podporu zamestnanosti počas druhej vlny pandémie.
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Dane

Lehota na podanie daňového priznania
k dani z príjmov sa (zatiaľ) nemení
Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 ostáva napriek pandemickej situácii bez
zmeny a uplynie 31. marca 2021.

Marianna Dávidová
mdavidova@kpmg.sk
9 0774 5029

S blížiacou sa zákonnou lehotou na podanie daňového priznania k dani z príjmov pribúdajú otázky, či
bude lehota predĺžená bez povinnosti podať správcovi dane oznámenie o predĺžení lehoty na podanie
daňového priznania.
Na základe aktuálne dostupných informácií nebude lehota na podanie daňového priznania k dani z
príjmov „plošne“ predĺžená. Pre časť daňovníkov sa však mal postup predĺženia lehoty na podanie
daňového priznania výrazne zjednodušiť.
Na prebiehajúcej schôdzi NRSR je v skrátenom legislatívnom konaní prerokovávaná novela zákona č.
67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo ﬁnančnej oblasti v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (Lex Corona), ktorá by
mala zjednodušiť doručovanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Daňovníci,
ktorí nie sú povinní komunikovať so správcom dane elektronicky by mohli poslať takéto oznámenie emailom, bez dodatočnej povinnosti doručiť ho správcovi dane v listinnej podobe.
Predpokladaný dátum prerokovania vládneho návrhu zákona je z dôvodu prerušenia aktuálnej schôdze až
30. marca 2021. Je tak možné, že navrhované zjednodušenie tento rok nebude v praxi využiteľné.
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Zo sveta

ECOFIN aktualizoval zoznam
nespolupracujúcich daňových jurisdikcií
Európska únia nedávno pristúpila k zmene zoznamu krajín, ktoré sa považujú za nespolupracujúce na daňové
účely. Po posúdení príslušných kritérií v oblasti daní predložila nový Blacklist EÚ. Zmeny sa dotkli dvoch
jurisdikcií.

Marianna Dávidová

Soňa Vojteková

mdavidova@kpmg.sk
9 0774 5029

kpmg@kpmg.sk
2 5998 4111

Dňa 22.februára 2021 upravila Rada EÚ pre hospodárske a ﬁnančné záležitosti (ECOFIN) čierny zoznam
nespolupracujúcich krajín v daňovej oblasti (tzv. Blacklist). Po týchto aktuálnych zmenách je zoznam
doplnený o karibský štát Dominika. Zároveň došlo k vyradeniu krajiny Barbados, ktorá sa presunula do
sivej listiny. Deväť ďalších krajín musí zlepšiť svoju správu v daňových záležitostiach, aby sa nedostali na
čiernu listinu.
V súčasnosti sa na Blackliste EÚ nachádza nasledujúcich 12 jurisdikcií:
Americká Samoa
Anguila
Dominika
Fidži
Guam
Palau
Panama
Samoa
Seychely
Trinidad a Tobago
Americké Panenské ostrovy
Vanuatu
Zoznam bol niekoľkokrát revidovaný a od roku 2020 sa aktualizuje dvakrát ročne. Ďalšie prerokovanie sa
očakáva v októbri 2021.
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Právne prípady

Služby poskytované pobočke ústredím, ktoré
je členom DPH skupiny, sú predmetom DPH
Súdny dvor EÚ vydal rozsudok C‑812/19 Danske Bank, v ktorom sa zaoberal uplatnením DPH pri poskytovaní
služieb ústredím, ktoré je členom DPH skupiny, svojej pobočke v inom členskom štáte EÚ.

Zuzana Šidlová
zsidlova@kpmg.sk
9 1575 8942

V roku 2014 Súdny dvor EÚ vo veci C-7/13 Skandia America (USA), ﬁlial Sverige rozhodol, že:
ústredie so sídlom mimo EÚ a jeho pobočku zriadenú v členskom štáte EÚ, ktorá je členom DPH
skupiny, nemožno považovať za jednu zdaniteľnú osobu, preto
sa služby poskytnuté ústredím takejto pobočke musia považovať za poskytnuté DPH skupine, a
nie tejto pobočke, a teda podliehajú DPH a
táto DPH skupina je osobou povinnou platiť DPH z týchto prijatých služieb.
Na základe tohto rozsudku vznikali otázky, či sa takýto postup uplatní aj v prípade, že sa ústredie
nachádza v členskom štáte EÚ a nie v tretej krajine, alebo v prípade, ak je ústredie (a nie pobočka)
členom DPH skupiny.
Súdny dvor EÚ zodpovedal tieto otázky vo svojom rozsudku C‑812/19 Danske Bank, v ktorom potvrdil, že
princípy uvedené vo veci C-7/13 Skandia America (USA), ﬁlial Sverige sa uplatnia aj na situáciu, keď je
ústredie, zriadené v členskom štáte EÚ (Dánsko), členom DPH skupiny a poskytuje služby svojej pobočke
v inom členskom štáte EÚ (Švédsko).
Služby poskytované pobočke ústredím, ktoré je členom DPH skupiny, teda podliehajú DPH.
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