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Právo

Nová povinnosť v zápise údajov do
Obchodného registra
Fyzické aj právnické osoby musia rozšíriť škálu poskytnutých údajov v Obchodnom registri SR. Vyplýva to z
novelizovanej právnej úpravy, ktorej súhrn sme pre Vás pripravili.

Marian Dzuroška
mdzuroska@kpmg.sk
9 1575 8936
Podľa novely zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri (ZOR) účinnej od 01.10.2020 majú obchodné
spoločnosti povinnosť zapísať do Obchodného registra SR (OR SR) chýbajúce identiﬁkačné údaje najmä
týchto osôb:
a) štatutárneho orgánu/ člena štatutárneho orgánu,
b) prokuristu,
c) spoločníka,
d) jediného akcionára,
e) člena dozornej rady,
f) vedúceho organizačnej zložky podniku,
g) vedúceho podniku zahraničnej právnickej osoby,
h) likvidátora,
k) správcu na výkon nútenej správy.
Pri fyzickej osobe sa zapisuje rodné číslo alebo iný identiﬁkačný údaj pri cudzincoch. Pri
právnickej osobe je potrebné do OR SR zapísať jej identiﬁkačné číslo, ak je pridelené.
Identiﬁkačné údaje nebudú verejne sprístupnené, zapisujú sa len do neverejnej časti OR SR.
Povinnosť zapísať identiﬁkačné údaje do OR SR si musí splniť štatutárny orgán najneskôr do 30.09.2022,
inak mu môže byť uložená pokuta do 3 310 EUR.
Žiadna iná zmena údajov nebude v OR SR zapísaná dovtedy, kým sa v OR SR nevykoná zápis
chýbajúcich identiﬁkačných údajov.
Návrh na zápis identiﬁkačných údajov do ORSR sa podáva iba elektronicky. V súčasnosti je návrh na
zápis identiﬁkačných údajov spoplatnený súdnym poplatkom vo výške 33 EUR, avšak tento poplatok má
byť zrušený.
Radi Vám pomôžeme s doplnením identiﬁkačných údajov do ORSR. V prípade Vášho záujmu o naše
služby nás, prosím, kontaktujte.
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Dane

Tri hlavné zmeny, ktoré prináša návrh novely
zákona o DPH
Ministerstvo financií SR predložilo návrh novely zákona DPH, ktorý prináša tri hlavné zmeny.

Zuzana Šidlová
zsidlova@kpmg.sk
9 1575 8942
Novelou zákona s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2022 (s výnimkou o. i. oznámenia
bankových účtov existujúcich platiteľov DPH s navrhovanou účinnosťou od 15. novembra 2021) sa
navrhuje:
zavedenie povinnosti pre platiteľov DPH oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR každý vlastný (aj
zahraničný) bankový účet, ktorý bude používať na ekonomickú činnosť,
- na takto oznámený bankový účet bude správca dane poukazovať nadmerný odpočet,
- zoznam takýchto bankových účtov bude zverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR,
rozšírenie inštitútu ručenia za daň, a to o situáciu, ak protihodnota za plnenie alebo jej časť bola
zaplatená na iný bankový účet, ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia
platby zverejnený v zozname bankových účtov,
zavedenie možnosti pre odberateľa zaplatiť daň uvedenú na faktúre za dodanie tovarov a služieb
v SR na osobitný účet dodávateľa vedený správcom dane, a tým sa vyhnúť ručeniu za daň.
O ďalších krokoch v legislatívnom procese Vás budeme informovať.
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Zo sveta

Na EÚ úrovni sa diskutuje o zverejňovaní
informácií z Country-by-Country Reportingu
Country-by-Country Reporting (CbCR) je súčasťou 15 bodového akčného plánu BEPS, ktorého cieľom je nájsť
riešenie proti agresívnemu daňovému plánovaniu a zabezpečiť, aby daň bola platená tam, kde sa vytvárajú
zisky a hodnota. Do slovenskej legislatívy sa vykazovanie CbCR zaviedlo prostredníctvom novely zákona č.
442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní s účinnosťou od 1. marca 2017.

Marianna Dávidová

Daniel Vavro

mdavidova@kpmg.sk
9 0774 5029

kpmg@kpmg.sk
2 5998 4111

Vykazovanie CbCR prispieva k vytvoreniu celkového obrazu o činnostiach skupiny a obsahuje okrem
iného aj informácie umožňujúce získať prehľad o výške zaplatených daní, hodnote majetku, výnosoch,
zisku alebo strate pred zdanením, počte zamestnancov v jednotlivých štátoch. Avšak tieto dáta má zatiaľ
k dispozícii len správca dane a nie sú zverejňované.
Už v apríli 2016 predložila Európska komisia návrh zmeniť a doplniť Smernicu Európskeho parlamentu a
Rady 2013/34/EÚ nad rámec štandardov projektu BEPS a vyžadovala od veľkých nadnárodných
spoločností, aby na svojich webových stránkach zverejnili viaceré ﬁnančné dáta vrátane dane z príjmu
podľa krajiny. Návrh zostal odvtedy v slepej uličke, najmä z dôvodu sporov o jeho právny základ. Výrazný
posun vpred k zavedeniu tzv. public Country-by-Country Reporting (pCbCR) nastal až 25. februára
2021, počas politickej diskusie členských štátov EÚ, ktorú usporiadala Rada Európskej únie pre
konkurencieschopnosť (COMPET).
Napriek zamietavému postoju niektorých členských štátov Európskej únie schválila rada COMPET
legislatívny návrh pCbCR, na základe ktorého by nadnárodné skupiny s konsolidovanými výnosmi nad
určitú sumu mali povinnosť zverejniť kľúčové ﬁnančné informácie vrátane výšky dane z príjmu uhradenej
v jednotlivých štátov.

Systém hlasovania COMPET vyžaduje väčšinové schválenie, pričom s návrhom musí súhlasiť minimálne
15 (55%) členských štátov, ktoré predstavujú najmenej 65% obyvateľstva Európskej únie. Práve systém
hlasovania vyvoláva negatívne reakcie členských štátov, keďže vo všeobecnosti daňové otázky spadajú
do kompetencie ECOFIN a na schválenie je nutná jednohlasná zhoda. Momentálne s návrhom nesúhlasí
osem členských štátov a dve krajiny (Slovensko a Litva) sa k návrhu nevyjadrili.
Návrh ďalej postúpi do fázy rokovania medzi Európskym parlamentom a Európskou radou, pričom sa
očakáva, že cieľom bude dosiahnuť dohodu o smernici pred koncom portugalského predsedníctva (30.
jún 2021). V prípade schválenia smernice budú mať členské štáty dva roky na jej implementáciu do
lokálneho práva.
Aj napriek tomu, že budúcnosť pCbCR je stále neistá, je potrebné považovať širokú podporu zo strany
členských štátov počas zasadnutia COMPET ako významný krok vpred. Verejná transparentnosť v oblasti
daní je taktiež dôležitou súčasťou spoločenskej zodpovednosti veľkých nadnárodných podnikov, ktoré by
sa mali adekvátne pripraviť na možnosť zavedenia pCbCR.
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Zo sveta

Digitálna daň v rámci EÚ
Zdaňovanie digitálnej ekonomiky v EÚ je na zozname priorít Európskej komisie. Cieľom je zabezpečiť
spravodlivé a efektívne zdaňovanie príjmov všetkých spoločností pôsobiacich v EÚ, pričom ako už v roku 2014
Európska komisia uviedla, súčasné medzinárodné pravidlá pre zdaňovanie budú musieť byť upravené, aby
pokryli nové podnikateľské modely.

Zuzana Blažejová
zblazejova@kpmg.sk
9 0574 0000
V roku 2015 Európsky parlament požiadal Európsku komisiu, aby predložila legislatívny návrh na deﬁníciu
digitálnej stálej prevádzkarne, ktorá by pokryla digitálne spoločnosti s významnou digitálnou
prítomnosťou v krajine zdroja, ako aj deﬁníciu minimálnej ekonomickej podstaty, na základe ktorej by sa
zistilo, či zahraničné spoločnosti generujú príjmy z digitálnych aktivít v zdrojovej krajine, a to všetko v
súvislosti s vývojom na poli OECD.
Európska komisia uznala, že v súvislosti so zdaňovaním digitálnej ekonomiky vznikajú dva hlavné
problémy:
nexus - určiť, ktorý štát má právo na zdanenie služieb poskytovaných digitálne, ak obchodná
aktivita spoločností je vykonávaná len online a
generovanie príjmov – priradenie ziskov k online aktivitám tam, kde sú príjmy dosahované
nehmotným majetkom, dátami a vedomosťami.
Aby sa zamedzilo presúvaniu ziskov z digitálnych aktivít mimo krajín, kde boli vygenerované, budú podľa
Európskej komisie spolu s pravidlami proti obchádzaniu daňových predpisov nevyhnutné alternatívne
prístupy k transferovému oceňovaniu. Na úrovni EÚ Európska komisia dokonca spomína možnosť úpravy
návrhu spoločného konsolidovaného základu dane o digitálnu problematiku.
Dňa 21. marca 2018 Európska komisia predstavila sériu opatrení, ktoré mali priniesť spravodlivé
zdaňovanie digitálnej ekonomiky v EÚ. Balík opatrení obsahoval návrh na dočasné riešenie vo forme 3%
dane z digitálnych služieb uplatnenej na výnosy z určitých digitálnych aktivít a dlhodobé riešenie vo
forme digitálnej stálej prevádzkarne.

V roku 2020, v rámci plánov obnovy EÚ po pandémii, bolo spomenutých niekoľko nových ﬁnančných
zdrojov EÚ, vrátane možnej celoeurópskej digitálnej dane. V rámci prijatého EÚ rozpočtu v decembri
2020 bola Európska komisia požiadaná o legislatívny návrh digitálnej dane ako vlastného ﬁnančného
zdroja EÚ. Európska komisia sa zaviazala zverejniť príslušný návrh legislatívy v prvej polovici roka 2021.
Európska komisia potvrdila, že vezme do úvahy dohodu k digitálnej dani na úrovni OECD, pričom jej
legislatívny návrh bude založený na jednej z troch možných alternatív:
dodatočná daň z príjmov právnických osôb pre všetky spoločnosti, ktoré vykonávajú určité
digitálne aktivity v rámci EÚ,
daň z výnosov dosiahnutých z určitých digitálnych aktivít vykonávaných v rámci EÚ,
daň z digitálnych transakcií medzi ﬁrmami (business-to-business) vykonávaných v rámci EÚ.
Očakáva sa, že Európska komisia zverejní svoj návrh legislatívy k digitálnej dani do konca júna 2021. Je
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však nejasné, akú pozíciu k jej návrhu zaujmú jednotlivé členské štáty EÚ a obchodní partneri EÚ, ako
napríklad USA. Európska komisia totiž odhaduje, že digitálna daň by mohla postihnúť 120 až 150
spoločností, z ktorých má asi 50% sídlo v USA a tretina v EÚ. Je možné, že USA sa proti digitálnej dani
budú brániť recipročnými obchodnými reštrikciami.
Európska komisia uvažuje s plánovaným zavedením digitálnej dane najneskôr od 1. januára 2023.
Niektoré krajiny však nečakali na návrh Európskej komisie a digitálnu daň v niektorej jej forme už zaviedli
na základe zverejneného balíka navrhovaných opatrení Európskej komisie z roka 2018, ako napríklad
Rakúsko, Španielsko, Francúzsko, Portugalsko či Taliansko.
Na Slovensku bola deﬁnícia stálej prevádzkarne od roku 2019 rozšírená o opakované sprostredkovanie
prepravných služieb a ubytovania prostredníctvom online platforiem, čo môže byť považované za prvý
krok v snahe zdaňovať digitálnu ekonomiku aj na Slovensku.
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V skratke

Prezidentka podpísala zákon o podpore
v čase skrátenej práce
Zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit schválila NRSR 4. mája 2021.

Daňové a právne oddelenie
kpmg@kpmg.sk
2 5998 4111
Zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit schválila NRSR 4. mája 2021.
Schválené znenie zákona
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=438
Zákon ešte musí byť zverejnený v Zbierke zákonov.
Bližšie informácie nájdete v našom článku
https://www.danovky.sk/sk/vladny-navrh-zakona-o-podpore-v-case-skratenej-prace-tzv-kurzarbeit-presielprvym-citanim.
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