Spravodajca 03/2017
V tomto Spravodajcovi Vás chceme informovať, že do parlamentu boli predložené viaceré vládne
návrhy noviel daňových zákonov a zákona o účtovníctve, ktoré majú byť účinné od 1.1.2018.

1. Novela daňového poriadku
Novelou daňového poriadku má dôjsť k prevzatiu Smernice Rady (EÚ) 2016/2258 do slovenskej
správy daní, čím sa má zabezpečiť prístup daňových orgánov k informáciám v rámci boja proti
praniu špinavých peňazí, ako sú informácie o skutočných vlastníkoch a hĺbkové preverovanie.
Cieľom novely daňového poriadku je vytvoriť objektívne a nezávislé hodnotenie daňových
subjektov, zavádza sa index daňovej spoľahlivosti, vrátane osobitných daňových režimov pre
spoľahlivé subjekty. Novela má tiež upraviť inštitút daňového tajomstva a zavádza tzv. súhrnný
protokol o navzájom prepojených transakciách daňových subjektov, u ktorých bolo zistené
porušenie predpisov alebo obchádzanie daňových predpisov.

2. Novela Zákona o dani z príjmov
Novela o dani z príjmov ma zaviesť viaceré zmeny, z ktorých vyberáme:

-

-

-

-

zavedenie zdanenia pri odchode (tzv. exit tax) t.j. zdanenie pri presune majetku daňovníka,
odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia,
zavedenie osobitného daňového zvýhodnenia pre príjmy plynúce z komerčného využívania
vybraných nehmotných aktív (patenty, dizajny, úžitkové vzory a softvér), tzv. režimu patent
boxu,
doplnenie definície závislej osoby; za závislú osobu sa bude okrem blízkych osôb
a ekonomicky, personálne alebo inak prepojených osôb, považovať aj osoba, alebo subjekt,
ktorý je pre účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku,
zmenu vo výpočte odpočtu nákladov na výskum a vývoj a jeho zvýšenie,
spresnenia zdanenia podielov na zisku (dividend) spoločníkov v. o. s. a komplementárov k.
s., ak im tieto príjmy plynú z účasti týchto osobných obchodných spoločností v inej
obchodnej spoločnosti (s. r. o., a. s.) alebo družstve,
rozšírenie definície výkonu činnosti a trvalého miesta aj na výkon činností prostredníctvom
digitálnej platformy na území SR,
úpravy pre podnikové kombinácie, keď tieto bude možné realizovať len v reálnych cenách
a definujú sa výnimky z tohto pravidla,
daňové posúdenie výplaty oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo
rozdelení,
niektoré legislatívno-technické úpravy a spresnenia v záujme zvýšenia právnej istoty
daňovníkov,
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-

zavedenie stimulov na zatraktívnenie podmienok podnikania v oblasti domáceho
kúpeľníctva,
zmenu v systéme poskytovania zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie pre
mladých zavedením daňového zvýhodnenia vo forme daňového bonusu.

3. Novela Zákona o účtovníctve
Cieľom novely zákona je najmä boj proti daňovým podvodom. Za týmto účelom sa zavádza inštitút
osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve a predlžuje sa doba archivácie účtovných
dokladov na 10 rokov.
Predmetom novely sú aj úpravy v oblasti ukladania účtovných závierok do registra účtovných
závierok pri zanikajúcej spoločnosti a aj možnosť daňového úradu vyzvať účtovnú jednotku na
odstránenie nedostatkov, ak účtovná závierka nebola uložená v zmysle predpisov.

Podrobnejšie informácie k navrhovaným novelám Vám prinesieme po ich schválení v budúcich
spravodajcoch.

Materiál uvedený v tomto Spravodajcovi má len informatívny charakter a nenahrádza právne a daňové poradenstvo.
Ak by došlo pri použití týchto všeobecných informácií k nesprávnej interpretácii, nemôžeme znášať zodpovednosť za
prípadné chyby a nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Pri riešení konkrétnych
záležitostí Vám odporúčame obrátiť sa na pracovníkov našej kancelárie.
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