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Právo

Deväť vybraných legislatívnych zmien
ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie na
Slovensku v roku 2020
Prinášame vám prehľad tých najpodstatnejších legislatívnych zmien, ktoré ovplyvnia podnikateľské prostredie
na Slovensku.

Milina Schifferdeckerová
mschiﬀerdeckerova@kpmg.sk
2 5998 4111

1. Zvýšenie minimálnej mzdy
Od 1. januára 2020 sa suma základnej mesačnej minimálnej mzdy, t.j. minimálnej mzdy za prácu
zaradenú do prvého stupňa náročnosti, zvyšuje z 520 EUR na 580 EUR a suma hodinovej minimálnej
mzdy vzrastie z 2,989 EUR na 3,333 EUR. Minimálna mzda sa zvyšuje v závislosti od stupňa náročnosti
práce vykonávanej zamestnancom. Zvýšenie minimálnej mzdy sa odzrkadlí aj v mzdovom zvýhodnení za
víkendovú prácu a prácu v noci, ktoré sa vypočítava z minimálnej mzdy.
Mení sa aj spôsob výpočtu minimálnej mzdy. Ak nedôjde k dohode medzi zástupcami zamestnávateľov a
zástupcami zamestnancov, použije sa nový valorizačný koeﬁcient, t.j. 60 % priemernej mesačnej
nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom SR
za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa určuje suma mesačnej
minimálnej mzdy.
2. Týždeň dovolenky naviac pre zamestnancov starajúcich sa o dieťa
Novela Zákonníka práca zavádza 5 týždňovú základnú výmeru dovolenky aj pre zamestnancov, ktorí do
konca príslušného kalendárneho roka ešte nedovŕšili najmenej 33 rokov, no trvalo sa starajú o dieťa.
Problémom do budúcna môže byť výklad pojmu “trvalá starostlivosť o dieťa“, keďže jeho zákonná
deﬁnícia nateraz v Zákonníku práce absentuje. Novela nadobudla účinnosť 1. januára 2020.
3. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa
Novela zákonníka práce s účinnosťou od 1. januára 2020 zavádza nový dobrovoľný príspevok
zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca. Zamestnávateľ môže zamestnancovi na
jeho žiadosť poskytnúť príspevok v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 EUR za
kalendárny rok a v úhrne na všetky deti zamestnanca. O príspevok môže požiadať zamestnanec, ktorého
pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.
4. Sprísnenie pravidiel pre zasielanie mesačných výkazov do Sociálnej poisťovne
Od 1. decembra 2019 sú zamestnávatelia prísnejšie sankcionovaní za nesplnenie si zákonnej povinnosti
mesačne zasielať Sociálnej poisťovni výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
Výkaz musia Sociálnej poisťovni predložiť v lehote splatnosti nimi odvádzaného poistného. Ak tak v
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stanovenej lehote neučinia, Sociálna poisťovňa na nich bude nahliadať ako na dlžníkov a zaeviduje ich do
zoznamu dlžníkov vedených Sociálnou poisťovňou bez ohľadu na to, či zamestnávateľ reálne poistné
odviedol. Zaradenie do zoznamu dlžníkov má následne negatívny vplyv na možnosť čerpania úverov
alebo dotácií prípadne možnosť založenia dcérskych spoločnosti, disponovanie s obchodným podielom.
Táto povinnosť sa dotýka aj zahraničných samostatne zárobkovo činných osôb, na ktoré sa bude
nahliadať ako keby mali nedoplatky, ak si nesplnia povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni výšku príjmov a
výdavkov a skutočnosti rozhodujúce pre posúdenie vzniku a zániku povinného sociálneho poistenia.
5. Výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania sa vzťahuje aj na spoločnosť s
ručením obmedzeným s jedným spoločníkom, ktorým je fyzická osoba
Novelou zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára
2020, došlo k rozšíreniu výnimky týkajúcej sa nelegálnej práce a nelegálnom zamestnávania aj na
spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.) najviac s jedným spoločníkom. Podmienkou je, že
tento spoločník musí byť fyzickou osobou. Takéto s. r. o. môžu po novom zamestnávať bez
pracovnej zmluvy alebo dohody príbuzného v priamom rade, súrodenca alebo manžela spoločníka, ak sú
tieto osoby dôchodkovo poistené, sú poberateľom dôchodku alebo žiakom či študentom do 26 rokov
veku. Táto výnimka sa pred nadobudnutím účinnosti tejto novely vzťahovala len na fyzické osobypodnikateľov (SZČO).
6. Zastavenie starých exekúcií
Dňa 1. januára 2020 nadobudol účinnosť nový zákon o ukončení niektorých exekučných konaní. Starú
exekúciu zákon deﬁnuje ako exekúciu, ktorá bola začatá pred 1. aprílom 2017 a je vedená podľa
predpisov účinných do 31. marca 2017. K zastaveniu starej exekúcie dochádza priamo zo zákona, ak
uplynula rozhodná doba piatich rokov odo dňa doručenia prvotného poverenia na vykonanie exekúcie
súdnemu exekútorovi a súčasne nebol v posledných 18 mesiacoch dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo
výške 15 eur (nemajetná exekúcia). V súvislosti so zastavením starej exekúcie bude oprávnený (veriteľ)
povinný znášať paušálne trovy starej exekúcie vo výške 35 EUR. Exekútor vyzve oprávneného na ich
zaplatenie v upovedomení o zastavení starej exekúcie. Exekučné konanie sa končí doručením
upovedomenia o zastavení starej exekúcie súdu.
7. Overenie účtovnej závierky audítorom
Novela zákona o účtovníctve účinná od 1. januára 2020 liberalizuje podmienky pre povinné overovanie
účtovných závierok. Dve z troch podmienok rozhodujúcich pre určenie povinnosti overovať účtovnú
závierku audítorom sa zvyšujú na dvojnásobok, a to:
podmienka celkovej sumy majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa zvyšuje z 1 000 000
EUR na 2 000 000 EUR a
podmienka výšky čistého obratu sa mení z 2 000 000 EUR na 4 000 000 EUR.
Tretia podmienka týkajúca sa počtu zamestnancov ostáva bez zmeny.
8. Zmeny v procese likvidácií obchodných spoločností a družstiev
S účinnosťou od 1. 10. 2020 novela Obchodného zákonníka zavádza v procese likvidácie niekoľko
významných zmien, ktoré ovplyvnia ﬁnančnú aj časovú náročnosť celého procesu.
V zmysle novej právnej úpravy Spoločnosť vstúpi do likvidácie až dňom zápisu likvidátora do
Obchodného registra. Vstupom do likvidácie podľa novej úpravy zaniknú jednostranné právne
úkony spoločnosti ako plnomocenstvá, príkazy alebo prokúry s výnimkou plnomocenstiev udelených na
zastupovanie spoločnosti v súdnych konaniach.
Likvidáciu bude možné ukončiť najskôr uplynutím 6 mesiacov od oznámenia o vstupe
spoločnosti do likvidácie. V prípade existencie daňového dlhu alebo daňovej kontroly sa predmetná
lehota predĺži o ďalších 6 mesiacov.
Novela zavádza novú povinnosť zložiť preddavok na odmenu likvidátora do notárskej úschovy.
Minimálna výška preddavku je určená vo výške 1 500 EUR.
Nová legislatíva zavádza i nové povinnosti pre likvidátora, ako napríklad povinnosť vyhotovovať zoznam
majetku a pohľadávok spoločnosti, oznamovacie a zverejňovanie povinnosti, atď.
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9. Očista obchodného registra
Novela Obchodného zákonníka účinná od 1.10. 2020 zavádza novú právnu úpravu, ktorej cieľom je
najmä zabezpečenie úplnej elektronizácie obchodného registra, jeho očistenie od neaktívnych subjektov
a limitácia subjektov zapisovaných do obchodného registra.
V zmysle novej právnej úpravy hrozí spoločnosti zrušenie, ak nesplní zákonnú povinnosť uložiť účtovnú
závierku do zbierky listín.
V rámci opatrení na prečistenie Obchodného registra registrový súd vymaže z Obchodného registra
„mŕtve“ spoločnosti, a to napríklad tie, (i) ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť konverzie menovitej
hodnoty základného imania alebo vkladov do základného imania zo slovenských korún na euro ani do 1.
decembra 2020, alebo (ii) podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov
zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré do 30.
septembra 2021 nepotvrdia zapísané údaje v Obchodnom registri.
Účinnosťou novej právnej úpravy dochádza k úplnému vylúčeniu podávania návrhov na zápis, zmenu
alebo výmaz zapísaných údajov v listinnej forme. Tie bude možné podávať už len elektronicky.
Podľa predmetnej novely Obchodného zákonníka sa do Obchodného registra nezapisujú fyzické osoby.
Zároveň osoba, voči ktorej je vedená exekúcia, už nebude môcť založiť spoločnosť s ručením
obmedzeným ani disponovať s obchodným podielom v spoločnosti s ručením obmedzeným.
Rovnako takáto osoba nebude môcť byť vymenovaná za konateľa spoločnosti s ručením
obmedzeným.
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Dane

Daňové úrady pri výmene informácií
o zahraničných daňovníkoch úzko
spolupracujú
Orgány daňovej správy štátov OECD si každoročne vymieňajú informácie o osobách majúcich väzby v inej
krajine. Čoraz častejšie sa stáva, že daňový úrad vyzve daňovníka zdokladovať zdanenie zahraničných príjmov,
či úrokov pripísaných na účtoch vedených v zahraničných bankách. Výmenou informácií tak úrady sledujú, či
nedochádza k cezhraničným daňovým únikom a k daňovým podvodom.

Ivana Soboličová
isobolicova@kpmg.sk
2 5998 4111

Finančné inštitúcie na Slovensku poskytujú ﬁnančnej správe informácie o účtoch daňových rezidentov
USA, EÚ a väčšiny štátov OECD. Daňové úrady zašlú prijaté informácie daňovým správam príslušných
štátov. Zahraničné úrady tak získajú informácie o bankovom účte svojho rezidenta v zahraničí, vrátane
výšky zostatku.
Platí to samozrejme aj opačne. Slovenská ﬁnančná správa dostáva každoročne podrobné informácie o
slovenských osobách vlastniacich účty v zahraničí.
Daňovníci si však často nie sú vedomí svojich povinností. Slovenský daňový rezident, ktorý má účet v
zahraničnej banke musí zdaniť úrok pripísaný na zahraničnom účte na Slovensku, napriek tomu, že
zahraničná banka mu pri výplate úroku zrazila zrážkovú daň. Podobne to platí aj pri ďalších zahraničných
príjmoch, napríklad dividendách prijatých zo zahraničia.
Praktický príklad:
Slovenský daňový rezident má v švajčiarskej banke účet, na ktorý mu banka pripisuje úroky a zráža daň
podľa švajčiarskych predpisov. Touto zrážkou však nie je daňová povinnosť vyrovnaná. Fyzická osoba je
povinná príjem priznať v Slovenskej republike, vypočítať z neho daň a, ak je to možné, uplatniť zápočet
švajčiarskej dane. Ak zahraničnú banku o svojej rezidencii nebudete informovať, zvyčajne Vám vyberie
vyššiu daň (napr. 35 %). Túto daň však nemôžete započítať oproti slovenskej daňovej povinnosti celú, len
do výšky sadzby podľa medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (napr. 5%). Zvyšnú daň je
potrebné doplatiť na Slovensku. Ak v zahraničnej banke odovzdáte svoje potvrdenie o rezidencii na
Slovensku, mnohokrát sa zdaneniu zrážkovou daňou v cudzine vyhnete. A uvedením takéhoto príjmu v
slovenskom daňovom priznaní sa môžete vyhnúť konfrontáciám s daňovým úradom.
V prípade, že máte príjmy zo zahraničia, radi Vám s Vašimi daňovými povinnosťami pomôžeme.
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Dane

Pravidlá pre oslobodenie zisku z predaja
obchodných podielov na Slovensku a v
Rakúsku pre právnické osoby
Novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2018 zaviedla pravidlá pre oslobodenie zisku z
predaja obchodných podielov a akcií od dane z príjmov aj do slovenskej daňovej legislatívy. Z dôvodu
prechodných ustanovení, slovenskí daňoví rezidenti – právnické osoby a zahraničné právnické osoby so
stálou prevádzkarňou na Slovensku – môžu z týchto zmien benefitovať po prvýkrát v roku 2020. V spolupráci s
rakúskym KPMG vám prinášame aj prehľad pravidiel uplatňovaných v susednom Rakúsku a porovnanie
prístupu v oboch krajinách.

Zuzana Blažejová
zblazejova@kpmg.sk
2 5998 4111

Slovensko
Podmienky pre uplatnenie pravidiel pre oslobodenie zisku z predaja obchodných podielov pre právnické
osoby na Slovensku sú nasledovné:
1. príjem z predaja akcií akcionárom akciovej spoločnosti, kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými
právami akcionárom jednoduchej spoločnosti na akcie a predaja obchodného podielu plynie
najskôr po uplynutí 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa
nadobudnutia priameho podielu najmenej 10 % na základnom imaní obchodnej spoločnosti a
2. predávajúci na území Slovenskej republiky vykonáva podstatné funkcie, riadi a znáša riziká
spojené s vlastníctvom ﬁnančnej investíce, pričom disponuje potrebným personálnym a
materiálnym vybavením potrebným na výkon týchto funkcií a
3. predávajúci určuje svoj základ dane vychádzajúc z podvojného účtovníctva alebo IFRS
štandardov.
Ak sú tieto podmienky splnené, príjem z predaja obchodných podielov a akcií je oslobodený dane z
príjmov na Slovensku. Brokeri a obchodníci s cennými papiermi uvedené oslobodenie príjmov od dane
nemôžu využiť.
Dané oslobodenie príjmu od dane sa nemôže uplatniť, ak:
spoločnosť, ktorej obchodný podiel alebo akcie sa predávajú, je v likvidácii, konkurze alebo
reštrukturalizáci,
predávajúci je v likvidácii;
predávajú sa vlastné akcie spoločnosti danou spoločnosťou.
Za účelom oslobodenia od dane bol deň nadobudnutia priameho podielu na základnom imaní spoločnosti
určený nasledovne:
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deň úplného splatenia peňažného vkladu, ktorý nesmie byť skorší ako deň zápisu do obchodného
registra,
deň splatenia nepeňažného vkladu, ktorý nesmie byť skorší ako deň zápisu do Obchodného
registra; rovnako sa postupuje u prijímateľa nepeňažného vkladu, ak predáva akcie alebo
obchodný podiel, ktoré nadobudol ako individuálne vložený ﬁnančný majetok alebo ako súčasť
vkladu podniku alebo jeho časti,
deň ukončenia obstarávania, ktorým je
deň zaregistrovania akcií v evidencii centrálneho depozitára alebo člena centrálneho
depozitára,
deň prevodu rubopisom a odovzdania listinnej akcie,
deň účinnosti písomnej zmluvy o prevode podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným a
komanditnej spoločnosti,
deň zápisu do obchodného registra, ktorým nastávajú účinky zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia
obchodných spoločností u právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie, ak predáva
akcie alebo obchodný podiel, ktoré nadobudol daňovník zrušený bez likvidácie; rovnako sa
postupuje u daňovníka, ktorý zrušením daňovníka bez likvidácie nadobúda akcie alebo obchodný
podiel u právneho nástupcu,
deň zápisu do Obchodného registra pri premiestnení sídla spoločnosti na územie Slovenskej
republiky.
Uzatvorenie zmluvy, na základe ktorej dochádza k prevodu akcií alebo obchodného podielu v budúcnosti
alebo po splnení dohodnutých iných odkladacích podmienok, alebo uzatvorenie inej obdobnej dohody
alebo zmluvy, kúpa opcie, alebo získanie predkupného práva na podiel, sa nepovažujú za nadobudnutie
priameho podielu v spoločnosti.
Na základe prechodných ustanovení sa pravidlá pre oslobodenie príjmu z predaja obchodných podielov a
akcií môžu po prvýkrát použiť s účinnosťou od 1. januára 2020, pokiaľ boli splnené podmienky na ich
uplatnenie a predávajúci predávanú ﬁnančnú investíciu držal aspon 24 po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov pred jej predajom. Pokiaľ má predávajúci zdaňovacie obdobie odlišné od
kalendárneho roka, oslobodenie sa môže po prvý krát použiť po uplynutí 24 kalendárnych mesiacov od
prvého dňa zdaňovacieho obdobia, ktoré začalo po 31. decembri 2017.
Rakúsko
V Rakúsku je potrebné rozlišovať medzi predajom obchodného podielu na spoločnosti so sídlom v
Rakúsku a na zahraničnej spoločnosti:
Zisk z predaja obchodného podielu na spoločnosti so sídlom v Rakúsku realizovaný spoločnosťou s
daňovou rezidenciou v Rakúsku predstavuje zdaniteľný príjem a podlieha všeobecnej sadzbe dane z
príjmov (25 %). V súvislosti s obchodnými podielmi na lokálnych spoločnostiach sa oslobodenie od dane
vzťahuje iba na dividendy, avšak nezahŕňa zisky z predaja obchodných podielov.
Naopak, podľa medzinárodného oslobodenia ziskov z predaja obchodných podielov od dane z príjmov sú
dividendy aj zisky z predaja obchodných podielov oslobodené od dane z príjmov právnických osôb. Pre
uplatnenie oslobodenia pri ziskoch z predaja obchodných podielov musia byť splnené nasledujúce
podmienky:
priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní vo výške minimálne 10 %
podiel musí byť neprerušovane vo vlastníctve predávajúceho minimálne jeden rok pred jeho
predajom
Pokiaľ sú tieto podmienky splnené, výška predávaného obchodného podielu pre účely oslobodenia nie je
relevantná. Avšak pokiaľ obchodný podiel v dôsledku predchádzajúceho predaja klesne pod 10%, na
zvyšnú časť obchodného podielu sa oslobodenie zisku z predaja obchodných podielov nevzťahuje.
Iba subjekty, ktoré sú z dôvodu ich právnej formy povinné viesť účtovníctvo podľa obchodnoprávnych
predpisov (napríklad akciová spoločnosť (AG), spoločnosť s ručením obmedzeným (GmbH), Societas
Europaea (SE), niektoré družstvá, Societas Cooperativa Europaea (SCE)) môžu beneﬁtovať z tohto
oslobodenia. Zároveň, zahraničné spoločnosti, ktoré podliehajú neobmedzenej daňovej povinnosti, môžu
oslobodenie využiť, pokiaľ majú právnu formu porovnateľnú s kvaliﬁkujúcimi sa lokálnymi spoločnosťami.
Obchodný podiel musí byť na spoločnosti bez daňovej rezidencie v Rakúsku porovnateľnej s lokálnymi
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spoločnosťami, respektíve na spoločnosti uvedenej v EÚ Smernici o zdaňovaní materských a dcérskych
spoločností. Navyše, podiel na zahraničnej spoločnosti nesmie byť vlastnený na nízko zdaňovanej
spoločnosti, ktorá dosahuje predovšetkým pasívny príjem, pretože v opačnom prípade bude oslobodenie
od dane nahradené metódou zápočtu dane.
Daňová neutralita medzinárodného oslobodenia ziskov z predaja obchodných podielov od dane sa
vzťahuje aj na opravné položky. Preto kapitálové straty vyplývajce z odpisov ako aj predajov podielov sa
pri zdaňovaní neuplatnia. Avšak pokiaľ skutočné a konečné straty zostanú pri konkurze alebo likvidácii,
môžu sa pri výpočte dane odpočítať.
Podľa pravidiel pre medzinárodné oslobodenie ziskov z predaja obchodných podielov od dane z prímov sa
materská spoločnosť môže rozhodnúť podať daňové priznanie za rok nadobudnutia obchodného podielu
alebo za rok, v ktorom sa oslobodenie mohlo uplatniť po prvý krát. Tento nezvrátiteľný krok vedie k
strate daňovej neutrality obchodného podielu. Následne sa odpisy ako aj daňové straty z predaja
obchodného podielu môžu uplatniť (rozložené počas 7 rokov), pričom zisk z predaja obchodného podielu
a zvýšenie jeho hodnoty zvyšuje zdaniteľný príjem spoločnosti.
Pokiaľ slovenská spoločnosť predá svoj obchodný podiel na rakúskej spoločnosti, právo zdaniť zisk z
predaja tohto podielu bude v zmysle článku 13 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Rakúskom
a Slovenskom prisúdený Slovensku.

Podmienky

Slovensko

Rakúsko

Požadovaný
minimálny podiel na
základnom imaní

10%

10%

Minimálne obdobie
držby obchodného
podielu a akcií

24 mesiacov

12 mesiacov

Personálne a
materiálne
vybavenie na
spravovanie
ﬁnančnej investície

áno a podstatné funkcie
vykonávané na území
Slovenska

všeobecné zásady

Kvaliﬁkujúce sa
obchodné podiely a
cenné papiere

akcie na akciovej
spoločnosti, kmeňové akcie
alebo akcie s osobitnými
právami na jednoduchej
spoločnosti na akcie,
obchodný podiel na
spoločnosti s ručením
obmedzeným a podiel
komanditistu na
komanditnej spoločnosti,
alebo podobné podiely na
obdobnej spoločnosti v
zahraničí

všetky formy kvaliﬁkujúcich
sa podielov (napríklad
vrátane podielov na
akciových spoločnostiach,
spoločnostiach s ručením
obmedzeným a
kvaliﬁkujúcich sa
družstvách)

Kto môže
oslobodenie využiť

právnické osoby s daňovou
rezidenciu na Slovensku a
zahraničné právnické osoby
so stálou prevádzkarňou na
Slovensku

spoločnosti, ktoré
podliehajú neobmedzenej
daňovej povinnosti a sú
povinné viesť účtovníctvo
podľa obchodnoprávnych
predpisov
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Podmienky
Možnosť prvého
využitia

Slovensko
1.1.2020

Rakúsko
n/a

Text sme pripravili v spolupráci s kolegom Rainerom Goetzom z KPMG Rakúsko a publikovaný aj v
ročenke Rakúsko-slovenskej obchodnej komory.
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Dane

24 zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
už bolo zmenených v nadväznosti na
Multilaterálny nástroj, viete ako?
Ratifikáciou Multilaterálneho nástroja začal proces úpravy väčšiny zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia,
ktoré má Slovensko uzatvorené. Úpravou doteraz prešlo už 24 zmlúv. Zmeny sa týkajú zneužívania zmlúv,
hybridných nesúladov, ustanovení o stálej prevádzkarni a riešenia sporov v oblasti zdaňovania.

Marianna Dávidová
mdavidova@kpmg.sk
2 5998 4111

Multilaterálny nástroj (MLI) je dôležitou súčasťou BEPS iniciatívy, ktorý umožňuje efektívne a rýchlo
implementovať vybrané opatrenia BEPS do jednotlivých zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR vydáva, v záujme zabezpečenia väčšej
právnej istoty, samostatné oznámenia, ktoré obsahujú zmeny a doplnenia príslušných zmlúv.
K dnešnému dňu bolo v nadväznosti na MLI upravených 24 zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia:

Zmluvný štát

Účinnosť

Austrália

1.1.2019

Belgicko

1.10.2019

Dánsko

1.1.2020

Fínsko

1.12.2019

Francúzsko

1.1.2019

Gruzínsko

1.1.2020

Holandsko

1.7.2019

India

1.1.2020

Island

1.1.2020

Izrael

1.1.2019
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Zmluvný štát

Účinnosť

Írsko

1.11.2019

Japonsko

1.1.2019

Kanada

1.12.2019

Litva

1.1.2019

Lotyšsko

1.8.2020

Luxembursko

1.1.2020

Malta

1.10.2019

Poľsko

1.1.2019

Rakúsko

1.1.2019

Singapur

1.10.2019

Slovinsko

1.1.2019

Spojené kráľovstvo

1.1.2019

Srbsko

1.1.2019

Ukrajina

1.12.2019

MLI upravuje zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia najmä v nasledovných oblastiach:
Hybridné nesúlady
Zneužívanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a získanie výhod v nenáležitých situáciách
Vyhýbanie sa vzniku/existencii stálej prevádzkarne
Mechanizmus riešenia sporov v oblasti zdaňovania
Pre ilustráciu uvádzame vybrané ustanovenia, ktorými bola zmenená Zmluva o zamedzení dvojitého
zdanenia uzatvorená s Holandskom (Zmluva). V nadväznosti na tzv. minimálny štandard bol do Zmluvy
doplnený test hlavného účelu (tzv. principal purpose test) a bola tiež upravená preambula Zmluvy, v
ktorej sa zmluvné strany dohodli, že budú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia interpretovať tak, že
vylučuje dvojité zdanenie bez vytvorenia príležitosti na nezdaňovanie prostredníctvom daňových únikov,
alebo tzv. treaty shoppingu.
Ustanovenia o stálej prevádzkarni boli okrem iného doplnené o článok MLI týkajúci sa obmedzenia
výnimiek na špeciﬁcké činnosti a delenia zmlúv za účelom zamedzenia vzniku stálej prevádzkarne.
Na základe upraveného znenia Zmluvy nebudú špeciﬁcké činnosti (napr. uskladnenie, vystavenie alebo
zasielanie tovaru) zakladať stálu prevádzkareň v prípade, že tieto špeciﬁcké činnosti majú pomocný alebo
prípravný charakter k podniku ako celku. Taktiež sa do Zmluvy doplnilo ustanovenie, ktoré má zabrániť
účelovému deleniu podniku na viacero malých častí, s cieľom získania výhody z výnimky na pomocnú a
prípravnú činnosť. Nové znenie Zmluvy mení aj podmienky pre vznik konštrukčnej/stavebnej stálej
prevádzkarne. S cieľom zabrániť účelovému deleniu zmlúv na kratšie obdobia budú pri posudzovaní
časového testu 12 mesiacov skúmané všetky aktivity podniku, ako aj úzko prepojených podnikov,
presahujúce 30 dní.
Upravená Zmluva obsahuje tiež mechanizmus riešenia daňových sporov dohodou, pričom prípad musí
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byť predložený do 3 rokov od prvého oznámenia o opatrení smerujúcom k zdaneniu, ktoré nie je v súlade
s ustanoveniami Zmluvy.
Ak v rámci vašich aktivít uplatňujete zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a nie ste si istí zmenami,
ktoré vyplývajú z ich nového znenia, neváhajte nás kontaktovať.
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Zo sveta

Európska komisia zverejnila Vysvetlivky
k novým opatreniam v oblasti DPH –“Quick
Fixes”
Európska komisia zverejnila 20. decembra 2019 finálne znenie Vysvetliviek k opatreniam na harmonizáciu a
zjednodušenie určitých pravidiel v oblasti DPH – „Quick Fixes“, ktoré mali členské štáty EÚ implementovať do
svojej vnútroštátnej legislatívy s účinnosťou od 1. januára 2020.

Elvíra Ungerová
eungerova@kpmg.sk
2 5998 4111

Cieľom tohto dokumentu je dosiahnuť lepšie pochopenie nových pravidiel v nasledovných oblastiach:
call-oﬀ stock,
reťazové transakcie,
oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu EÚ,
preukazovanie prepravy tovaru do iného členského štátu EÚ na účely uplatnenia tohto
oslobodenia.
Vysvetlivky boli najskôr vydané v anglickom jazyku. Vo všetkých úradných jazykoch členských štátov EÚ
by mali byť k dispozícii do konca marca 2020.
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