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Zo sveta

Vplyv novely rakúskeho zákona o dani
z príjmov na slovenské spoločnosti
Od januára 2020 bude mať zamestnávateľ, ktorý zamestnáva rakúskych daňových rezidentov, povinnosť
registrovať sa v Rakúsku ako zamestnávateľ a odvádzať z ich príjmov preddavky na daň zo závislej činnosti.
Zmena zákona môže zasiahnuť aj slovenské spoločnosti, ktoré zamestnávajú osoby žijúce v Rakúsku.
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Podľa nových pravidiel platných v Rakúsku od januára 2020, zamestnávateľ, ktorý zamestnáva osobu,
ktorá podlieha neobmedzenej daňovej povinnosti v Rakúsku (teda je rakúskym daňovým rezidentom),
bude povinný registrovať sa v Rakúsku ako zamestnávateľ a odvádzať z ich príjmov preddavky na daň zo
závislej činnosti. Do konca roka 2019 sa táto povinnosť vzťahovala iba na spoločnosti, ktoré mali v
Rakúsku stálu prevádzkareň pre účely dane zo závislej činnosti.
Fyzická osoba podlieha v Rakúsku neobmedzenej daňovej povinnosti, ak má v Rakúsku bydlisko alebo sa
tam obvykle zdržiava. Zamestnávateľom, ktorí v Rakúsku nemajú stálu prevádzkareň pre účely dane zo
mzdy, ale zamestnávajú rakúskeho daňového rezidenta, pribudnú podľa novely viaceré povinnosti. Pre
viac informácií nasledujte link:
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/11/ﬂash-alert-2019-175.html
Nedávno rakúska správa daní zverejnila nové informácie, podľa ktorých je zahraničný zamestnávateľ
povinný zrážať daň zo mzdy, iba ak je mzda zdaniteľná v Rakúsku podľa príslušnej zmluvy o zamedzení
dvojitého zdanenia. Okrem toho sa očakáva, že daňová správa vydá ďalšie usmernenia, pokiaľ ide o
výpočet preddavkov zo zdaniteľného príjmu v Rakúsku (napr. v prípade práce z domu v Rakúsku alebo
služobných ciest v Rakúsku).
Nová legislatíva môže mať vplyv aj na slovenské spoločnosti, ktoré zamestnávajú osoby žijúce v Rakúsku.
V pohraničných oblastiach v Rakúsku žije veľa Slovákov zamestnaných slovenskými zamestnávateľmi. V
prípade, ak má na Vás alebo Vašu spoločnosť novela rakúskeho zákona dosah a potrebujete v tejto
oblasti asistenciu, neváhajte nás kontaktovať.
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Právo

Päť hlavných zmien v právnej úprave
vysielania zamestnancov
Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu Zákonníka práce s účinnosťou od 30. júla 2020. Táto
novela zavedie zmeny prijaté v európskej smernici č. 957/2018, ktorá upravuje pôvodnú smernicu 96/71/EC o
vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. Nová smernica vychádza z potreby zabezpečenia
rovnováhy medzi podporou slobody poskytovania služieb a zabezpečenia rovnakých podmienok na jednej
strane a potrebou chrániť práva vyslaných pracovníkov na strane druhej.
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Novela slovenského Zákonníka práce reﬂektuje úpravy európskej legislatívy a zavádza nasledovné
zmeny:
1. Rozšírenie pracovných podmienok tvoriacich tzv. tvrdé jadro na systém „odmeňovania“, ktorý
zahrnie aj povinné zložky mzdy, ako sú mzdové zvýhodnenia za prácu, náhradu stravy,
ubytovania, dopravy v prípade pracovnej cesty v rozsahu a za podmienok ako sú hradené aj
slovenským zamestnancom s uplatnením zásady vylúčenia dvojitého hradenia nákladov.
2. Upravenie podmienok prenájmu zamestnancov, teda podmienok, podľa ktorých sa môže
uskutočniť dočasné pridelenie na územie Slovenskej republiky.
3. Jednoznačné rozlíšenie vyslania podľa dĺžky nasledovne:
Krátkodobé vyslanie do 12 alebo 18 mesiacov, kde sa aplikuje pracovné právo SR len v
obmedzenom rozsahu tvrdého jadra;
Dlhodobé vyslanie nad 12 alebo 18 mesiacov, ktoré sa riadi pracovným poriadkom SR s
výnimkou pravidiel založenia, vzniku, skončenia a zániku pracovného pomeru, zákazu
výkonu inej zárobkovej činnosti počas trvania pracovného pomeru a zákazu konkurenčnej
činnosti.
Podľa prechodných ustanovení sa dĺžka vyslaní začatých pred 30. júlom 2020, bude
posudzovať ako keby sa začali 30. júla 2020.
4. Zavedenie pravidiel počítania dĺžky vyslania vo vzťahu k tzv. reťazeniu vyslaní, teda k situácii, keď
vyslaného zamestnanca na tom istom mieste a s tým istým druhom práce vystrieda iný vyslaný
zamestnanec.
5. Upravenie informačnej povinnosti užívateľského zamestnávateľa voči dočasnému
zamestnávateľovi, keď zamestnanec vyslaný dočasným zamestnávateľom k užívateľskému
zamestnávateľovi na územie SR má byť v rámci cezhraničného poskytovania služieb užívateľským
zamestnávateľom v inom štáte vyslaný na výkon práce do iného štátu.
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Zo sveta

Zoznam krajín nespolupracujúcich v oblasti
daní bol opäť upravený
Zoznam krajín nespolupracujúcich v oblasti daní bol opäť upravený. Na aktuálnom zozname ostáva osem
jurisdikcií.

Daňové a právne oddelenie
kpmg@kpmg.sk
2 5998 4111

S účinnosťou od 14 Novembra 2019 je zoznam krajín nespolupracujúcich v oblasti daní
tvorený nasledovnými jurisdikciami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Americká Samoa
Fidži
Guam
Omán
Samoa
Trinidad a Tobago
Americké Panenské ostrovy
Vanuatu

Marshallove ostrovy, Spojené arabské emiráty a Belize boli zo zoznamu odstránené v októbri a novembri
2019.
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V skratke

Hlavné zmeny v zákone o účtovníctve
Prinášame vám prehľad hlavných zmien v zákone o účtovníctve, ktoré Národná rada SR prijala v októbri 2019.
Niektoré úpravy nadobúdajú účinnosť už 31. decembra 2019.

Andrea Šikulová
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2 5998 4111
Novela zákona o účtovníctve, ktorú Národná rada SR prijala 15. októbra 2019, prináša tieto
najvýznamnejšie zmeny:
Zmeny vo výročnej správe pre niektoré účtovné jednotky
Zvyšujú sa veľkostné kritériá pre audit riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej
individuálnej účtovnej závierky
Povinnosť auditu výkazu vybraných údajov z individuálnej štatutárnej účtovnej závierky
zostavenej podľa IFRS v znení prijatom Európskou úniou.
Niektoré úpravy nadobúdajú účinnosť už 31. decembra 2019, niektoré 1. januára 2020.
Detailne spracované úpravy nájdete na tomto odkaze.

Národná rada SR schválila 22. októbra 2019 novelu Obchodného zákonníka a zákona o
účtovníctve. Podľa dôvodovej správy k týmto zmenám, účelom týchto zmien je najmä:
zlepšenie fungovania obchodného registra, najmä
zmenou zoznamu povinne zapisovaných subjektov do obchodného registra,
vylúčením listinných návrhov na zápis údajov do obchodného registra
a zavedení výlučnej elektronickej podoby podávania návrhov,
výmazom tých zapísaných subjektov, ktoré dlhodobo neplnia svoje zákonné povinnosti vo
vzťahu k obchodnému registru a iným orgánom štátnej moci (tzv. neaktívne, resp. mŕtve
spoločnosti; spoločnosti, ktoré doposiaľ nemajú vykonanú premenu menovitých hodnôt
vkladov a základného imania na menu euro; spoločnosti porušujúce povinnosť vytvoriť
alebo doplniť rezervný fond; spoločnosti v omeškaní s plnením povinnosti uložiť účtovnú
závierku do zbierky listín, resp. registra účtovných závierok; a pod.), ide o „čistenie“
obchodného registra,
vylúčením možnosti dobrovoľného zápisu fyzickej osoby – podnikateľa
do obchodného registra,
aktualizáciou zapísaných údajov o podnikoch zahraničných právnických osôb
a organizačných zložkách zahraničných právnických osôb v obchodnom registri,
zefektívnenie procesu likvidácie obchodných spoločností a družstiev.
Niektoré zmeny nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, niektoré až 1. októbra 2020.
Detailne spracované úpravy nájdete na tomto odkaze.
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