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Dane

Pravidlá zdaňovania virtuálnych mien naberajú
základné kontúry
Obchodovanie s virtuálnymi menami je v poslednej dobe čoraz diskutovanejšia téma. Keďže v súčasnom znení
daňových a účtovných prepisov chýba potrebná úprava, ministerstvo financií vydalo koncom marca
Metodické usmernenie k postupu zdaňovania virtuálnych mien a pripravuje sa aj príslušná legislatívna
úprava.
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Metodickým usmernením ministerstvo vyjadrilo svoj postoj k zdaňovaniu a účtovaniu virtuálnych mien
v čase, keď v legislatíve chýba akákoľvek špeciﬁcká úprava tejto problematiky. Zároveň však vláda
pracuje na novelizácii Zákona o účtovníctve a Zákona o dani z príjmov, ktoré sú súčasťou
pripravovaného Zákona o dani z poistenia. Tieto dve nepriame novely riešia účtovanie, oceňovanie
i zdaňovanie virtuálnych mien viac menej v duchu už vydaného Metodického pokynu.
V zmysle spomínaného Metodického usmernenia, ako aj pripravovaných noviel, sa za predaj virtuálnej
meny považuje akákoľvek jej výmena, vrátane výmeny jednej virtuálnej meny za inú virtuálnu menu
a výmeny za službu alebo majetok. Súčasťou základu dane má byť príjem z akéhokoľvek takéhoto
predaja virtuálnej meny (t.j. vrátane výmeny jednej virtuálnej meny za inú).
Príjem zahŕňaný do základu dane sa bude určovať ocenením vymieňanej meny reálnou hodnotou ku dňu
jej výmeny, pričom reálnou hodnotou sa rozumie trhová hodnota zo zvoleného verejného trhu
s virtuálnou menou v deň výmeny. Úhrn vstupných cien virtuálnych mien bude možné zahrnúť len do
výšky úhrnu príjmu z ich predaja, teda prípadné straty nebudú vstupovať do základu dane. Návrh noviel
taktiež rieši vstupnú cenu virtuálnej meny a majetku a služieb nadobudnutých za virtuálnu menu.
U fyzických osôb je príjem z predaja virtuálnej meny považovaný za ostatný príjem podľa paragrafu 8
Zákona o dani z príjmov, a teda bude aj predmetom zdravotného poistenia.
Navrhované novely však ešte musia prejsť schvaľovacím procesom v NR SR. O ďalšom vývoji vás budeme
informovať.
Pokiaľ uvažujete o obchodovaní s virtuálnymi menami, odporúčame vopred zvážiť možné daňové
dôsledky. V prípade vášho záujmu o podrobnejšie informácie nás, prosím, kontaktujte.
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Zo sveta

Aká je budúcnosť zdaňovania digitálnej
ekonomiky?
Digitálne technológie sa viac a viac rozširujú a po celom svete vyvolávajú otázky, ako ich spravodlivo
zdaňovať. Plány na spravodlivé zdaňovanie digitálnej ekonomiky však už boli odhalené.
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Spravodlivé zdaňovanie digitálnej ekonomiky je horúcou témou. Po neformálnom zasadnutí Rady ECOFIN
v Talline dňa 21. septembra 2017, Európska komisia spustila novú EÚ agendu zdaňovania digitálneho
priemyslu spravodlivým a jeho rastu nebrániacim spôsobom. Koncom marca 2018 (22. marca 2018)
verejnosti predložila návrh dvoch nových smerníc:
Návrh smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických
osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou a
Návrh smernice Rady o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z
poskytovania určitých digitálnych služieb.
Digitálna prítomnosť
Digitálna služba bola deﬁnovaná ako služba poskytovaná cez internet alebo elektronickú sieť, ktorej
poskytovanie je z dôvodu jej povahy z veľkej časti automatizované s minimálnym ľudským zásahom.
Bežný predaj tovaru alebo služieb prostredníctvom internetu alebo elektronickej siete sa nepovažuje za
digitálnu službu. Návrh smernice uvádza nasledovný príklad: poskytnutie prístupu (za protihodnotu) na
digitálny trh automobilov je digitálnou službou, ale predaj samotného automobilu prostredníctvom
takejto webovej stránky takouto službou už nie je.
Pre účely zdaňovania právnických osôb sa rozširuje pojem stála prevádzkareň tak, aby zahŕňal významnú
digitálnu prítomnosť, prostredníctvom ktorej sa čiastočne alebo úplne uskutočňuje obchodná činnosť.
Významná digitálna prítomnosť v členskom štáte bude existovať, ak bude splnené jedno alebo viac z
nasledujúcich kritérií:
celkové výnosy v dôsledku poskytovania digitálnych služieb používateľom daného členského
štátu presiahli 7 000 000 EUR v danom zdaňovacom období, alebo
počet používateľov digitálnej služby v členskom štáte je vyšší ako 100 000 v danom zdaňovacom
období, alebo
počet obchodných zmlúv na poskytovanie digitálnej služby prekročí 3 000.
Významnej digitálnej prítomnosti by sa mali pripísať zisky, ktoré by zarobila prostredníctvom určitých
významných ekonomických činností uskutočnených pomocou digitálneho rozhrania.
Výnosy pokryté touto smernicou (zdaniteľné výnosy) by boli tie, ktoré boli dosiahnuté poskytovaním
akejkoľvek z nasledujúcich služieb:
služby spočívajúce v umiestnení reklamy na digitálnom rozhraní, cielenej na používateľov
digitálneho rozhrania, ako aj prenos zhromaždených údajov o používateľoch, ktoré sa získali z
činností týchto používateľov na digitálnych rozhraniach;
služby spočívajúce v sprístupňovaní viacstranných digitálnych rozhraní používateľom, ktoré môžu
byť označené aj ako „sprostredkovateľské služby“, ktoré používateľom umožňujú vyhľadávať
iných používateľov a komunikovať s nimi, a ktoré môžu uľahčiť poskytovanie príslušných dodávok
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tovarov alebo služieb priamo medzi používateľmi.
Služby poskytované používateľom prostredníctvom digitálneho rozhrania, spočívajúce v dodávaní
digitálneho obsahu ako je video, zvuk alebo text, ktoré sú buď vo vlastníctve tohto subjektu, alebo na
ktoré tento subjekt získal distribučné práva, sa nemajú považovať za sprostredkovateľské služby, a preto
by tejto dani nemali podliehať.
Výnosy z digitálnych služieb
Podľa návrhu by daň z digitálnych služieb mali vyberať z hrubých výnosov podniku dosiahnutých z
poskytovania služieb, ktoré podliehajú tejto dani, bez dane z pridanej hodnoty a iných podobných daní.
Výnosy z poskytovania zdaniteľných služieb medzi členmi konsolidovanej skupiny pre účely ﬁnančného
účtovníctva nebudú považované za zdaniteľné výnosy.
Za zdaniteľnú osobu pre účely dane z digitálnych služieb vo všeobecnosti budú považovať právnickú
osobu, ktorá presiahne obidva tieto ukazovatele:
celková výška celosvetových výnosov, ktoré právnická osoba vykázala za posledné ukončené
účtovné obdobie, za ktoré je k dispozícii účtovná závierka, presahuje 750 000 000 EUR a
celková suma zdaniteľných výnosov dosiahnutých právnickou osobou v rámci EÚ počas tohto
účtovného obdobia presahuje 50 000 000 EUR.
Daň z digitálnych služieb sa bude hradiť v tom členskom štáte alebo v členských štátoch, kde sú usadení
používatelia.
Zároveň bola navrhnutá jednotná daňová sadzba v rámci celej EÚ vo výške 3 %.
Viac informácií k danej téme nájdete v priloženej publikácii pripravenej KPMG International.
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Zo sveta

Uplatnenie princípu skutočného vlastníka
v prípade EÚ Smerníc
V marci generálna advokátka Súdneho Dvora EÚ zverejnila svoj názor v rámci štyroch prípadov týkajúcich sa
interpretácie konceptu skutočného vlastníka pri uplatnení Smernice 2003/49/ES o spoločnom systéme
zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov (ďalej len „I/R Smernica“) a dvoch
prípadov pri uplatnení Smernice 90/435/EC o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade
materských spoločností a dcérskych spoločností (ďalej len „P/S Smernica“).
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Názor generálnej advokátky sa týka štyroch prípadov (C-299/16, C-115/16, C-118/16 a C-119/16),
v prípade ktorých poskytli dánskej spoločnosti úver kapitálové fondy prostredníctvom EÚ spoločností
a dvoch spojených prípadov (C-116/16 a C-117/16) týkajúcich sa distribúcie dividend dánskym
rezidentom holdingovej spoločnosti, rezidentovi v EÚ.
Vo všetkých prípadoch dánska spoločnosť požadovala oslobodenie od zrážkovej dane v prípade platieb
iným EÚ spoločnostiam na základe príslušných EÚ Smerníc. Dánske daňové autority odmietli oslobodenie
od dane s tvrdením, že spoločnosti prijímajúce príslušné platby nemôžu byť považované za skutočného
vlastníka príjmov.
Otázkou pre Súdny dvor EÚ bolo, či môže Dánsko odoprieť výhody EÚ Smerníc a uložiť zrážkovú daň, a
ako je potrebné v tejto súvislosti uplatňovať komentáre k Modelovej OECD zmluve.
Vo zverejnenom názore generálna advokátka poukazuje na skutočnosť, že požiadavka skutočného
vlastníka nie je relevantná pre účely P/S Smernice. V skutočnosti sa P/S Smernica neodvoláva na koncept
skutočného vlastníka a je to v súlade s jej cieľmi. V tejto súvislosti jediným obmedzením je prípadné
uplatnenie lokálnej právnej úpravy upravujúcej zneužitie práva v prípade daňových únikov, ktoré však
musí byť v súlade s právom EÚ. Generálna advokátka tiež potvrdila, že členský štát nemôže uplatňovať
ustanovenie smernice, ak ho neimplementoval do lokálnej právnej úpravy.
Na základe deﬁnície obsiahnutej v I/R Smernici, generálna advokátka tvrdí, že holdingová spoločnosť,
ktorá je príjemcom úrokového príjmu, má byť považovaná aj za skutočného vlastníka úrokového príjmu
okrem situácie, keď nekoná vo vlastnom mene a na vlastný účet. V tejto súvislosti by podľa generálnej
advokátky nebola existencia zmluvy o reﬁnancovaní dostatočným dôkazom toho, že príjemca príjmu nie
je jeho skutočným vlastníkom.
Vo zverejnenom názore bol diskutovaný aj koncept zneužitia EÚ práva so záverom, že je úlohou
národných súdov, aby posúdili či konkrétne štruktúry sú protiprávne na základe konkrétnych skutočností
a okolností.
Generálna advokátka tiež uvádza, že pre účely aplikácie príslušných EÚ smerníc koncept skutočného
vlastníka musí byť interpretovaný samostatne a nezávisle od Modelovej OECD zmluvy a jej komentárov.
Názor generálnej advokátky nepredstavuje rozsudok Súdneho Dvora EÚ, ktorý sa môže od zverejneného
názoru líšiť.
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Zo sveta

EÚ aktualizovala čiernu listinu daňových rajov
Dňa 19. marca 2018 ECOFIN publikoval konsolidované znenie EÚ zoznamu nespolupracujúcich krajín z
hľadiska daní.
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Súčasný zoznam nespolupracujúcich jurisdikcií zahŕňa tieto krajiny:
Americká Samoa
Bahamy
Guam
Namíbia
Palau
Samoa
Svätý Krištof a Nevis
Trinidad a Tobago
Viac informácií nájdete v našom januárovom článku:
Ministri ﬁnancií odsúhlasili čiernu listinu EÚ nespolupracujúcich jurisdikcií v daňovej oblasti.
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