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Dane

Národná rada schválila zákon o dani
z poistenia
Poslanci NR SR schválili 20. júna vládny návrh zákona o dani z poistenia vo výške 8 % pre odvetvia
neživotného poistenia v prípade, že je poisťované riziko umiestnené na Slovensku. Oproti pôvodnému návrhu
sa nová daň z poistenia nebude týkať odvetví životného poistenia.

Marianna Dávidová
mdavidova@kpmg.sk
2 5998 4111
V porovnaní s návrhom zákona, ktorý bol pôvodne predložený do medzirezortného pripomienkového
konania, a o ktorom sme Vás informovali v našom januárovom vydaní, prešiel schválený návrh zákona
viacerými zmenami.
Schválené znenie zákona zavádza daň z poistenia vo výške 8 % z prijatého (predpísaného, splatného)
poistného pre odvetvia neživotného poistenia, okrem povinného zmluvného poistenia, v prípade, že je
poisťované riziko umiestnené na Slovensku. Oproti pôvodnému návrhu sa nová daň z poistenia nebude
týkať odvetví životného poistenia.
Zákon vo všeobecnosti deﬁnuje tri spôsoby vzniku daňovej povinnosti, a to:
1. deň prijatia platby poistného,
2. deň zaúčtovania predpisu pohľadávky z poistného alebo
3. deň splatnosti poistného, pričom platiteľ dane má právo rozhodnúť sa pre jeden z nich a tento
uplatňovať najmenej osem po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov.
Zdaňovacím obdobím by mal byť kalendárny štvrťrok a lehota na podanie daňového priznania je
stanovená na koniec mesiaca po skončení zdaňovacieho obdobia.
Pozmeňovacím návrhom z výborov sa mení aj účinnosť zákona na 1. januára 2019, oproti pôvodne
plánovanému 1. októbru 2018 a poisťovniam sa zároveň ukladá nová informačná povinnosť, podľa ktorej
budú musieť najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia oznámiť výšku nového poistného.
V zmysle prechodných ustanovení by sa daň mala uplatniť ak poistné obdobie začne plynúť po 31.
decembri 2018 a platba bola prijatá, poistné predpísané alebo splatné (v závislosti od zvoleného spôsobu
vzniku daňovej povinnosti) po 31. decembri 2018. Poistným obdobím sa na účely zákona o dani
z poistenia rozumie obdobie, na ktoré sa platba poistného alebo jeho časti vzťahuje.
Ďalším krokom legislatívneho procesu je podpis prezidentom SR. O ďalšom vývoji vás budeme
informovať.
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Právne prípady

Právo na odpočítanie DPH z reklamných
služieb existuje aj keď neprinesú nových
klientov
Záver, že právo na odpočítanie DPH z reklamných služieb možno daňovému subjektu priznať len v prípade
preukázania ich konkrétnych ekonomických výsledkov pre podnikateľskú činnosť daňového subjektu, je
nesprávny a súčasne nezohľadňuje ustálenú judikatúru. Vyplýva to z rozsudku Najvyššieho súdu SR.

Marian Dzuroška
mdzuroska@kpmg.sk
2 5998 4111
Predmet sporu
Naši kolegovia z KPMG Legal s.r.o. uspeli v ďalšej daňovej kauze. V tomto prípade zastupovali klienta
v daňovom spore týkajúcom sa práva na odpočítanie DPH z reklamných služieb.
Správca dane v tomto spore posudzoval podmienky na priznanie nároku na odpočítanie dane podľa § 49
Zákona o DPH.[1] Právo daňového subjektu na odpočítanie DPH správca dane neuznal z dôvodu, že
reklamné služby dodané daňovému subjektu vyhodnotil ako ekonomicky neefektívne.
Podľa správcu dane ich daňový subjekt nepoužil na dodávky vlastných tovarov a služieb ako platiteľ a
nepreukázal, že reklamné služby použil v ďalších zdaňovacích obdobiach pre vlastné podnikanie v
predmete podnikania, a to s konkrétnymi ekonomickými vplyvmi fakturovaných reklamných služieb na
svoju podnikateľskú činnosť.
V tejto súvislosti od daňového subjektu vyžadoval preukázanie konkrétneho prínosu reklamy na výsledky
jeho podnikania, pričom efektivitu reklamných služieb u daňového subjektu posudzoval výlučne podľa
toho, koľko nových odberateľov získal.
Správca dane súčasne argumentoval, že daňový subjekt sa nepotreboval zviditeľňovať u obchodných
partnerov, s ktorými podnikal už v minulosti, a nárok na odpočítanie DPH na takéto reklamné služby
nepriznal.
Závery Najvyššieho súdu Slovenskej republiky („Najvyšší súd“)[2]
Podľa názoru Najvyššieho súdu i reklama, ktorá priamo neviedla k uzavretiu nových zmlúv (s novými
klientami), môže byt' považovaná za zdaniteľný obchod použitý na dodávky tovarov a služieb platiteľa.
Podmienkou je, že prijaté reklamné služby spÍňajú deﬁníciu reklamy a sú z hľadiska rozsahu,
vynaložených nákladov, miesta a spôsobu prezentácie, prípadne ďalších relevantných okolností,
primerané podnikateľskej činnosti platiteľa.
Daňové orgány podľa Najvyššieho súdu nemôžu podmieňovať priznanie práva na odpočítanie dane z
takýchto zdaniteľných obchodov efektívnosťou reklamy. V praxi by to znamenalo, že platiteľ by si mohol
odpočítať daň len z takých prijatých reklamných činností, ktoré priamo a bezprostredne viedli k uzavretiu
nových kontraktov, z ktorých dosiahol platiteľ obrat.
V tejto súvislosti Najvyšší súd poukázal aj na svoju skoršiu súvisiacu judikatúru (najmä rozsudok
Najvyššieho súdu vo veci sp. zn.: 3Sžf/66/2007 zo dňa 6.3.2008), kde dospel súd k záveru, že „V prípade
preukazovania vecnej súvislosti nákladov vynaložených na reklamu sa priame dôkazy uplatňujú v
obmedzenej miere. Miera ovplyvnenia ľudského správania sa reklamou nie je exaktne merateľná. Ako
pomocné kritérium je možné preskúmať kauzu (bezprostredný hospodársky dôvod) vynaloženia nákladov
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na reklamu...‟
Najvyšší súd teda rozhodol, že správca dane nesmie k reklame pristupovať ako k výdavku, ktorý je
spôsobilý sa prejaviť exaktne, v konkrétnom čase a priestore ako faktor ovplyvňujúci dosahovanie
príjmov. Správca dane je povinný posudzovať či reklama zodpovedá tomu, čo daňový subjekt ponúka na
trhu, a nie sa zameriavať výlučne na to, do akých nových obchodných vzťahov platiteľ vstúpil v dôsledku
dodaných reklamných služieb.

[1] Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
[2] Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 6.3.2018, sp. zn.: 1Sžf/64/2016
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Zo sveta

Zásadné zmeny pravidiel EÚ v oblasti DPH už
majú podobu návrhu technických opatrení
Európska komisia 25. mája 2018 zverejnila podrobný návrh technických zmien pravidiel EÚ v oblasti dane z
pridanej hodnoty. Cieľom týchto zmien je vytvorenie budúceho systému EÚ pre DPH, odolného voči
podvodom. Ich zavedenie by si malo vyžiadať prispôsobenie približne 200 zo 408 článkov smernice o dani z
pridanej hodnoty.

Elvíra Ungerová
eungerova@kpmg.sk
2 5998 4111
Opatrenia z májového balíka nadväzujú na návrh základných prvkov konečného systému obchodovania
medzi podnikmi v rámci EÚ z októbra 2017 (viac v článku „Európska komisia predložila návrh významnej
reformy DPH systému v EÚ“).
Uvedenie týchto základných prvkov konečného systému DPH do praxe si vyžiada podstatné zmeny
smernice o DPH, ktorých cieľom je priniesť:
Jednoduchšie zdaňovanie cezhraničných tovarových transakcií
V rámci súčasného systému DPH sa pri obchode s tovarom medzi podnikateľskými subjektmi rozlišujú
dve transakcie:
1. dodanie tovaru v členskom štáte EÚ, kde sa jeho odoslanie alebo preprava začína uskutočňovať,
oslobodené od DPH, po ktorom nasleduje
2. zdaniteľné nadobudnutie tovaru v inom členskom štáte EÚ, kde sa tento tovar nachádza v čase
skončenia jeho odoslania alebo prepravy k nadobúdateľovi.
Keď sa dosiahne dohoda o pozmeňujúcich návrhoch pravidiel DPH, malo by dôjsť k vymedzeniu
cezhraničného obchodu s tovarom ako jediného zdaniteľného dodania, ktoré by podliehalo DPH v
členskom štáte ukončenia prepravy tovaru. Cieľom tohto navrhovaného opatrenia je významne
obmedziť podvody na DPH.
Jednotné kontaktné miesto (One Stop Shop)
Navrhuje sa zaviesť ustanovenia potrebné na zriadenie tzv. jednotného kontaktného miesta pre všetkých
obchodníkov v EÚ, ktorí vstupujú do obchodných vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi. Pôjde o
internetový portál, prostredníctvom ktorého si budú môcť plniť svoje povinnosti súvisiace s DPH.
Podrobnosti oznámila Európska komisia v návrhu reformy DPH systému v EÚ v októbri 2017.
Toto jednotné kontaktné miesto má byť dostupné aj pre spoločnosti z krajín mimo EÚ, ktoré chcú
predávať iným podnikom v rámci EÚ a ktoré by sa inak museli registrovať na účely DPH v príslušných
členských štátoch EÚ. Keď sa systém začne uplatňovať, tieto podniky by mali na plnenie svojich DPH
povinností vymenovať len jedného „sprostredkovateľa“ usadeného v EÚ.
Zníženie administratívnej záťaže
Opatrenia na zamedzenie podvodom v oblasti DPH by mali viesť k zníženiu administratívnej záťaže, ktorej
musia v súčasnosti podniky čeliť pri predaji podnikateľským subjektom v iných členských štátoch EÚ.
Podávanie súhrnných výkazov, ktoré vyžaduje súčasný systém DPH, už pri cezhraničnom obchodovaní
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s tovarom v EÚ nebude potrebné.
Fakturácia pri obchodovaní v rámci EÚ by mala byť upravená pravidlami členského štátu predávajúceho.
Za vysporiadanie daňovej povinnosti k DPH má obvykle zodpovedať predajca
Návrh smernice z mája 2018 objasňuje, že DPH splatnú z predaja tovaru zákazníkovi v inom členskom
štáte EÚ má vysporiadať predávajúci, pričom použije sadzbu dane členského štátu určenia.
Iba ak je odberateľ certiﬁkovanou zdaniteľnou osobou (t. j. daňová správa ho uznala za spoľahlivého
daňovníka) a dodávateľ nie je usadený v členskom štáte zdanenia, podľa nových pravidiel bude
nadobúdateľ tovaru povinný vysporiadať DPH. Koncept certiﬁkovanej zdaniteľnej osoby Európska komisia
predstavila v návrhu reformy DPH systému v EÚ v októbri 2017.
Navrhuje sa, aby nové pravidlá nadobudli účinnosť 1. júla 2022.
Európska komisia tiež znovu potvrdila svoj zámer prijať tzv. „rýchle riešenia“ s cieľom zlepšiť súčasný
systém DPH. Navrhuje, aby nadobudli účinnosť čo najskôr pred prijatím navrhovaných technických zmien
DPH pravidiel v EÚ (do roku 2019). Ich stručné zhrnutie nájdete v novembrovom vydaní Daňových a
právnych aktualít.
Keďže navrhované opatrenia obsahujú významné zmeny pravidiel DPH v EÚ, podnikatelia by mali zvážiť
čo najskôr začať sledovať ich vplyv na svoju obchodnú činnosť a monitorovať vývoj pri ich prijímaní.
Predĺženie uplatňovania voliteľného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti
a mechanizmu rýchlej reakcie na boj proti podvodom v oblasti DPH
Súčasťou májového balíka je aj návrh zmeny smernice o DPH s cieľom predĺžiť členským štátom EÚ
možnosť:
uplatňovať mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti pri dodaniach tovaru a poskytnutí služieb
náchylných na podvod, ktoré sú vymenované v článku 199a ods. 1 smernice o DPH,
používať tzv. „mechanizmus rýchlej reakcie“, ktorého účelom je umožniť členským štátom
rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na podvody v oblasti DPH.
Podľa súčasného znenia smernice o DPH uplynie platnosť týchto dočasných a cielených opatrení 31.
decembra 2018. Keďže by členské štáty následne prišli o efektívny nástroj v boji proti podvodom,
Európska komisia považuje za primerané predĺžiť platnosť týchto opatrení do 30. júna 2022, t. j. do
dátumu, keď by mal podľa súčasných plánov nadobudnúť účinnosť deﬁnitívny režim DPH.
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Zo sveta

Ministri financií EÚ prijali nové pravidlá na
oznamovanie daňových opatrení pre
sprostredkovateľov daňového plánovania
Rada pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) 25. mája 2018 prijala posledné zmeny Smernice o
administratívnej spolupráci v oblasti daní („DAC 6“), ktoré zavádzajú pre sprostredkovateľov v oblasti daní
povinnosť zverejňovania informácií. Smernica bola 5. júna 2018 publikovaná v Úradnom vestníku Európskej
únie a nové pravidlá vstúpia do platnosti 25. júna 2018.

Zuzana Blažejová
zblazejova@kpmg.sk
2 5998 4111
Členské štáty musia do 31. decembra 2019 upraviť svoju lokálnu legislatívu. Tá bude účinná od 1. júla
2020. Avšak, sprostredkovatelia a príslušní daňovníci budú povinní zverejniť informácie aj
o vykazovaných cezhraničných dohodách, ktorých prvý krok bol uskutočnený medzi dátumom
nadobudnutia platnosti Smernice (25. jún 2018) a dátumom účinnosti Smernice (1. júla 2020). Toto
musia stihnúť do 31. augusta 2020.
Východisková situácia
Európska komisia v júni 2017 prezentovala svoj návrh Smernice vo veci povinnej automatickej výmeny
informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu. Návrh
tejto Smernice zavádza sprostredkovateľom povinnosť odkryť možné opatrenia s agresívnym daňovým
plánovaním a následnú výmenu týchto informácií medzi správcami daní.
Po mnohých diskusiách v rámci pracovných skupín Rady, bola v marci 2018 dosiahnutá politická dohoda
na revidovanom texte. ECOFIN Smernicu formálne prijal 25. mája 2018. V Úradnom vestníku bola
publikovaná 5. júna 2018 a platnosť nadobudne 25. júna 2018 (dvadsiaty deň nasledujúci po jej
zverejnení v Úradnom vestníku).
Podľa konečného textu sú sprostredkovatelia povinní oznámiť správcom daní kvaliﬁkujúce sa cezhraničné
opatrenia do tridsiatich dní od ich implementácie. V prípade absencie sprostredkovateľa (napr. táto
povinnosť nie je vymáhateľná voči sprostredkovateľovi z dôvodu jeho povinnosti zachovávať mlčanlivosť,
sprostredkovateľ je usadený mimo EÚ, alebo opatrenie bolo navrhnuté interne), oznamovacia povinnosť
prechádza na daňovníka – deﬁnovaného ako akákoľvek osoba, ktorá využíva cezhraničné opatrenie
podliehajúce oznamovaniu za účelom potenciálnej daňovej optimalizácie.
Kvaliﬁkujúce sa opatrenia musia byť oznámené do 30 dní počnúc:
1. nasledujúcim dňom po dni, keď bolo cezhraničné opatrenie podliehajúce vykazovaniu dostupné na
implementáciu, alebo
2. nasledujúcim dňom po dni, keď bolo cezhraničné opatrenie podliehajúce oznamovaniu pripravené
na implementáciu, alebo
3. keď bol uskutočnený prvý krok na implementáciu cezhraničného opatrenia podliehajúceho
oznamovaniu,
a to podľa toho čo nastane skôr.
V prípade, že bola oznamovacia povinnosť prenesená na daňovníka, časový rámec na podanie
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oznámenia zostáva rovnaký.
Smernica ponecháva členským štátom právo na určenie pokút pri porušení pravidiel týkajúcich sa
povinnosti zverejňovania daných opatrení - s jedinou požiadavkou, aby boli akékoľvek pokuty
efektívne, primerané a odrádzajúce.
Prijatie
Členské štáty sú povinné prijať a zverejniť zákony, predpisy a administratívne opatrenia nevyhnutné pre
implementáciu Smernice najneskôr do 31. decembra 2019. Nová právna úprava nadobudne účinnosť 1.
júla 2020.
Navyše, členské štáty musia podniknúť nevyhnutné kroky potrebné na vyžadovanie zverejňovania
informácií o cezhraničných opatreniach sprostredkovateľmi a relevantnými daňovníkmi, pri ktorých sa
prvý krok implementácie uskutočnil medzi dátumom vstupu Smernice do platnosti (25. jún 2018)
a dátumom účinnosti DAC 6 (1. júl 2020). Informácie o týchto opatreniach podliehajúcich oznamovaniu
budú musieť byť zverejnené do 31. augusta 2020.
Zverejnené informácie sa budú automaticky vymieňať medzi kompetentnými správcami dane každého
členského štátu prostredníctvom centrálneho depozitára administratívnej spolupráce každý štvrťrok.
Depozitár bude zriadený Komisiou do konca roka 2019. Automatická výmena informácií bude
vykonávaná do jedného mesiaca od konca štvrťroka, v ktorom boli informácie podané. Prvé informácie
budú vymenené do 31. októbra 2020.
*Aktualizované 5. júna 2018
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