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Návrh novely zákona o DPH 
Ministerstvo financií SR v marci 2014 
predložilo návrh novely zákona             
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov 
(„zákon o DPH“). Zmeny sa týkajú 
najmä nasledovných oblastí: 

• Miesto dodania služieb 

Novelou sa do zákona o DPH 
transponuje článok 5 smernice Rady 
2008/8/ES, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 2006/112/ES, pokiaľ 
ide o miesto poskytovania služieb. 

Od 1. januára 2015 sa zmení pravidlo 
pre určenie miesta dodania                   
pri poskytnutí telekomunikačných 

služieb, služieb rozhlasového              
a televízneho vysielania a elektronicky 
dodávaných služieb pre nezdaniteľné 
osoby. 

Podľa doterajšej právnej úpravy 
uvedené služby poskytnuté 
zdaniteľnou osobou usadenou                      
v členskom štáte Európskej únie (EÚ) 
vo všeobecnosti podliehajú dani           
v členskom štáte, kde má  
poskytovateľ zriadené sídlo, prípadne 
prevádzkareň (t.j. v členskom štáte,         
v ktorom je usadený dodávateľ služby). 

Od 1. januára 2015 bude miestom ich 
dodania miesto, kde má príjemca 
služby, nezdaniteľná osoba, sídlo, 
bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle 

zdržiava (t.j. v mieste usadenia 
zákazníka). Zdanenie služieb v mieste 
usadenia zákazníka sa podľa 
súčasného znenia zákona uplatňuje 
pre situácie, ak tieto služby 
nezdaniteľným osobám poskytuje 
zdaniteľná osoba, ktorá nie je usadená 
v EÚ. 

Na základe novely zákona tak zároveň 
dôjde k zjednoteniu pravidiel              
pre určenie miesta dodania 
telekomunikačných služieb, služieb 
rozhlasového a televízneho vysielania 
a elektronicky dodávaných služieb         
pre nezdaniteľné osoby. 

Zmeny v slovenskej legislatíve a ďalšie témy 
 Vítame Vás v našom aprílovom vydaní Daňových a právnych aktualít, v ktorom Vám prinášame 
informácie v nasledujúcich oblastiach: 
• Návrh novely zákona o DPH, 
• Vysvetlivky k zmenám pravidiel pre určenie miesta dodania služieb od 1. januára 2015, 
• Pripomienkovanie problematiky ochrany investícií v súvislosti s Transatlantickým 

partnerstvom v oblasti obchodu a investícií, 
• OECD vydala diskusné návrhy k Akčnému plánu boja proti erózii základov dane 

a presunom ziskov (BEPS) a 
• Informácie Finančnej správy k postupu pri podávaní a vyplňovaní elektronického 

všeobecného podania. 
Prajeme Vám príjemné čítanie. 
 

DAŇOVÉ A PRÁVNE AKTUALITY 

KPMG na  Slovensku / Apríl 2014 
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• Úprava jedného kontaktného 
miesta („Mini One Stop Shop“) 

Nové pravidlá by mohli k viesť k tomu, 
že každý poskytovateľ vyššie 
uvedených služieb by sa musel 
registrovať v každom mieste (štáte) ich 
dodania. S cieľom zamedzenia 
dodatočnej administratívnej záťaže sa 
rozširuje pôsobnosť osobitnej úpravy 
tzv. jedného kontaktného miesta („Mini 
One Stop Shop“).  

V súčasnosti sa táto úprava využíva 
len poskytovateľmi elektronických 
služieb neusadenými na území EÚ.  
Od 1. januára 2015 sa jej použitie 
rozšíri aj na telekomunikačné služby       
a služby rozhlasového a televízneho  
vysielania. Umožní sa jej uplatnenie aj 
pre poskytovateľov usadených            
na území EÚ, nie však v členskom 
štáte, kde je miesto dodania týchto 
služieb (tzv. členský štát spotreby).  

Poskytovatelia uvedených služieb si 
budú môcť splniť svoju povinnosť 
priznať a uhradiť daň, ktorá prislúcha 
jednotlivým členským štátom spotreby, 
prostredníctvom jedného daňového 
priznania podaného cez elektronický 
portál v jednom členskom štáte,        
tzv. členskom štáte identifikácie. 
Členský štát identifikácie odošle 
elektronickými prostriedkami daňové 
priznanie spolu s uhradenou sumou 
dane tomu členskému štátu spotreby, 
ktorému táto daň patrí.   

Pravidlá uplatnenia tejto osobitnej 
úpravy majú byť ustanovené zvlášť  
pre zdaniteľné osoby, ktoré nie sú 
usadené v EÚ a zvlášť pre zdaniteľné 
osoby usadené v EÚ. Odlišnosti           
v úprave pre osoby usadené v EÚ           
a pre osoby neusadené v EÚ sa budú 
týkať o.i. procesu registrácie vrátane 
prideľovania identifikačných čísel, ako 
aj pravidiel odpočítania resp. postupu 
vrátenia dane uplatnenej pri nákupe 
tovarov a služieb súvisiacich                    
s dodaním vyššie uvedených služieb. 

• Osobitná úprava uplatňovania dane 
pre cestovné kancelárie a cestovné 
agentúry 

Do osobitnej úpravy uplatňovania dane 
pre cestovné kancelárie a cestovné 
agentúry sa dopĺňa, že služba dodaná 
cestovnou kanceláriou zákazníkovi            
v zmysle § 65 ods. 1 zákona o DPH je 
predmetom dane v členskom štáte,         
v ktorom má cestovná kancelária sídlo 
alebo prevádzkareň, z ktorej službu 
dodala. Ide o transpozíciu čl. 307 
smernice Rady 2006/112/ES                 

do zákona o DPH. 

• Lehota na podanie súhrnného 
výkazu daňovým zástupcom pri 
dovoze tovaru 

Novela má priniesť zosúladenie lehoty 
na podávanie súhrnného výkazu 
daňovým zástupcom pri dovoze tovaru 
za zastúpených dovozcov s lehotou 
ustanovenou v § 80 ods. 9 zákona,          
t.j. nie do 20  dní, ale do 25 dní           
po skončení príslušného kalendárneho 
mesiaca. 

• Obdobie, za ktoré sa podáva 
súhrnný výkaz 

Základným obdobím na podanie 
súhrnného výkazu je pre platiteľa  
dane kalendárny mesiac. Podľa 
súčasného znenia zákona o DPH 
môže platiteľ podať súhrnný výkaz         
za kalendárny štvrťrok, ak splní 
podmienku, že hodnota tovarov 
dodávaných do iných členských štátov 
s oslobodením od dane v príslušnom 
štvrťroku a súčasne                              
v predchádzajúcich štyroch 
kalendárnych štvrťrokoch nepresiahne 
hodnotu 100 000 eur.  

Na základe navrhovanej novely zákona 
sa má maximálny limit pre použitie 
výnimky zo stanoveného základného 
obdobia na podávanie súhrnného 
výkazu znížiť zo 100 000 eur na 50 
000 eur. Cieľom tohto návrhu je 
zosúladiť predmetné ustanovenie 
zákona o DPH s článkom 263 ods. 1a 
smernice 2006/112/ES. 

• Pridelenie kódu ERP 

V zmysle nepriamej novely zákona           
o používaní elektronickej registračnej 
pokladnice  (ERP) sa navrhuje, aby 
daňový kód ERP mohol prideliť 
ktorýkoľvek daňový úrad.  

Podľa doterajšej úpravy môže 
domácemu podnikateľovi prideliť 
daňový kód ERP len miestne príslušný 
daňový úrad a zahraničnému 
podnikateľovi môže prideliť daňový kód 
ERP ktorýkoľvek daňový úrad. 

• Identifikácia osôb zverejnených          
v zozname „nespoľahlivých“ 
platiteľov DPH 

Finančné riaditeľstvo SR na svojom 
webovom sídle zverejňuje 
aktualizovaný zoznam platiteľov dane 
z pridanej hodnoty, u ktorých nastali 
dôvody na zrušenie registrácie podľa 
zákona o DPH (tzv. zoznam 
„nespoľahlivých“ platiteľov). 
Navrhovanou novelou daňového 

poriadku sa okrem doterajších 
identifikačných údajov v zozname 
uvedie aj IČO, ak bolo platiteľovi dane 
z pridanej hodnoty pridelené. 

Účinnosť novely zákona o DPH sa 
navrhuje od 1. januára 2015,                
s výnimkou ustanovenia upravujúceho 
obdobie, za ktoré sa podáva súhrnný 
výkaz, a s výnimkou ustanovení 
upravujúcich prijímanie žiadostí               
a vydávanie povolení pre využívanie 
vyššie uvedenej úpravy pre osoby 
usadené v EÚ a úpravy pre osoby 
neusadené v EÚ, ktoré nadobudnú 
účinnosť 1. októbra 2014. 

Po ukončení medzirezortného 
pripomienkového konania návrh 
zákona postúpil dňa 2. apríla 2014           
na rokovanie poradných orgánov vlády 
SR. O ďalších krokoch v legislatívnom 
procese Vás budeme informovať.  

Autor: Elvíra Ungerová 
Kontakt:  eungerova@kpmg.sk 
+421 2 599 84 111 
 
Vysvetlivky k zmenám pravidiel pre 
určenie miesta dodania služieb od 
1. januára 2015 
Dňa 3. apríla 2014 zverejnila Európska 
komisia vysvetlivky, ktoré majú 
podnikateľom pomôcť pripraviť sa           
na zmeny v pravidlách určenia miesta 
dodania telekomunikačných služieb, 
služieb rozhlasového a televízneho 
vysielania a elektronicky dodávaných 
služieb pre nezdaniteľné osoby, ktoré 
nadobudnú účinnosť 1. januára 2015. 

Dokument bol vypracovaný                       
so zámerom priniesť lepšie 
porozumenie legislatívy prijatej           
na úrovni EÚ, v tomto prípade najmä 
vykonávacieho nariadenia Rady EÚ       
č. 1042/2013 zo 7. októbra 2013, 
ktorým sa mení vykonávacie 
nariadenie EÚ č. 282/2011, pokiaľ ide 
o miesto poskytovania služieb.  

Popri vysvetlivkách k zmenám 
pravidiel pre určenie miesta dodania 
služieb od 1. januára 2015 je potrebné 
venovať pozornosť tiež príručke             
ku konceptu jednotného kontaktného 
miesta (mini One Stop Shop 
guidelines), ktorú Európska komisia 
zverejnila v októbri minulého roka. 

Uvedené dokumenty možno nájsť na: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/r
esources/documents/taxation/vat/how_
vat_works/telecom/explanatory_notes_
2015_en.pdf 
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vat_works/telecom/one-stop-shop-
guidelines_sk.pdf 

Autor: Elvíra Ungerová 
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Pripomienkovanie problematiky 
ochrany investícií v súvislosti           
s Transatlantickým partnerstvom        
v oblasti obchodu a investícií. 
V závere marca 2014 spustila 
Európska komisia verejné 
pripomienkovanie problematiky 
ochrany investícií a urovnávania 
sporov medzi investormi a štátmi 
v súvislosti s negociáciami 
Transatlantického partnerstva v oblasti 
obchodu a investícií (TTIP). TTIP je 
obchodná dohoda, ktorú v súčasnosti 
vyjednávajú Európska únia (EÚ) 
a Spojené štáty (USA). Dohoda má            
za cieľ odstránenie obchodných bariér 
vo viacerých hospodárskych 
odvetviach, čim sleduje uľahčenie 
obchodu s tovarom a službami medzi 
EÚ a USA 

V čase písania tohto článku (apríl 
2014) pripomienkovanie je k dispozícii 
online v anglickom, nemeckom 
a francúzskom jazyku.  

(Odkaz na anglickú verziu dotazníka: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/form
s/dispatch?form=ISDS)  

Lehota na podanie pripomienok 
predstavuje tri mesiace od dátumu, 
kedy bude pripomienkovanie 
k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ. 
Definitívna lehota tak bude uvedená   
na internetovej stránke až keď budú 
texty zverejnené vo všetkých jazykoch 
EÚ.  

Autor: Ján Vajcík 
Kontakt:  jvajcik@kpmg.sk 
+421 2 599 84 111  
 

OECD vydala diskusné návrhy 
k Akčnému plánu boja proti erózii 
základov dane a presunom ziskov 
(BEPS) 
V júli 2013 vydala OECD Akčný plán 
boja proti erózii základov dane 
a presunom ziskov (Action Plan on 
Base Erosion and Profit Shifting). 
Akčný plán identifikuje 15 opatrení, 
ktoré majú pokryť BEPS v širokom 
rozsahu a ustanovuje termíny            

na implementáciu týchto opatrení.   

Diskusný návrh k Opatreniu č. 1 
BEPS: Adresovať daňové výzvy v 
oblasti  digitálnej ekonomiky 
Digitálna ekonomika je podľa OECD 
charakterizovaná bezvýhradným 
spoliehaním sa na nehmotné aktíva, 
masovým používanie údajov (vrátane 
osobných údajov), rozsiahlym 
zavedením viacstranných obchodných 
modelov zachytávajúcich hodnotu         
z externalít generovaných bezplatnými 
produktmi a zložitosťou rozlíšenia 
jurisdikcie, v ktorej sa vytvára hodnota. 
Uvedené okrem iného vyvoláva 
otázku, kde je zdroj predmetného 
príjmu. Návrh obsahuje nasledujúce 
informácie: 

• informačné a komunikačné 
technológie a ich vplyv                  
na ekonomiku,  

• digitálna ekonomika, jej kľúčové 
znaky a vznik nových obchodných 
modelov (elektronický obchod, 
aplikačné obchody, on-line 
reklamy, cloud computing, platobné 
služby, vysokofrekvenčné 
obchodovanie alebo participatívne 
prepojené platformy),  

• identifikácia príležitostí pre BEPS 
v oblasti digitálnej ekonomiky,  

• riešenie BEPS v digitálnej 
ekonomike, a  

• rozšírenie daňových výziev 
vyvolaných digitálnou ekonomikou 
a možnosti ich riešenia. 

Návrh si môžete stiahnuť tu:  

http://www.oecd.org/ctp/tax-
challenges-digital-economy-
discussion-draft-march-2014.pdf 

Diskusný návrh k Opatreniu č. 2 
BEPS: Neutralizácia účinkov 
hybridných schém 
Účinok hybridných schém je podľa 
OECD definície založený na transakcii 
v súvislosti s presunom zisku, ktorá 
využíva hybridný prvok v daňovom 
posúdení subjektu alebo nástroj           
pre vytvorenie nezrovnalosti 
v súvislosti s výsledkom platby, ktorá 
je uskutočnené na základe tejto 
transakcie. Dve kľúčové schémy 
identifikované v rámci Opatrenia 2 sú 
platby, ktoré sú odpočítateľné podľa 
pravidiel jurisdikcie platiteľa a zároveň 
nie sú zahrnuté do zdaniteľného príjmu 
príjemcu, a platby, ktoré vedú               
k dvojitému odpočítaniu rovnakých 
výdavkov. OECD odporúča 
vnútroštátne pravidlá, ktoré by: 

• zamedzili oslobodeniu alebo 
nezahrnutiu do zdaniteľných 
príjmov úhrad, ktoré boli 
odpočítané od základu dane 
platiteľom,  

• odmietli daňovú uznateľnosť platby, 
ktorá nie je zahrnutá                                
do zdaniteľných príjmov jej 
príjemcu (a nie je predmetom dane 
podľa CFC pravidiel alebo iných 
predpisov), a 

• odmietli daňovú uznateľnosť platby, 
ktorá je tiež daňovo uznaná v inej 
jurisdikcii. 

Návrh uvádza príklady hybridných 
finančných nástrojov a prevodov, 
hybridných subjektov, nesúladov 
a reverzných hybridov. Predmetný 
návrh môžete nájsť pod týmto 
odkazom:  

http://www.oecd.org/ctp/aggressive/hy
brid-mismatch-arrangements-
discussion-draft-domestic-laws-
recommendations-march-2014.pdf 

Diskusný návrh k Opatreniu č. 6 
BEPS: Predchádzať udeľovaniu 
výhod vyplývajúcich zo zmlúv o 
zamedzení dvojitého zdanenia za 
nevhodných okolností  
Zneužitie zmluvy o zamedzení 
dvojitého zdanenia je jedným               
z najdôležitejších zdrojov obáv BEPS. 
Komentár k Článku 1 Modelovej 
zmluvy OECD už obsahuje niekoľko 
príkladov opatrení, ktoré by sa mohli 
zaoberať „treaty shopping“ situáciami 
ako aj inými prípadmi zneužitia zmluvy, 
ktoré môžu viesť k dvojitému 
nezdaneniu. OECD odporúča, aby sa: 

• rozvíjali ustanovenia a odporúčania 
vzorovej zmluvy týkajúce sa návrhu 
vnútroštátnych predpisov, aby sa 
zabránilo poskytovaniu výhod 
vyplývajúcich zo zmluvy 
o zamedzení dvojitého zdanenia       
za nevhodných okolností,  

• objasnilo, že zmluvy o zamedzení 
dvojitého zdanenia nie sú určené 
pre vytváranie dvojitého 
nezdanenia,  

• identifikovali aspekty daňovej 
politiky, ktoré by vo všeobecnosti 
krajiny mali zvážiť                         
pred rozhodnutím vstúpiť               
do zmluvy o zamedzení dvojitého 
zdanenia s inou krajinou. 

Diskusný návrh ďalej uvádza niektoré 
príklady formulácie uvedených 
ustanovení. 
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 Návrh je sprístupnený pod týmto 
odkazom: 

http://www.oecd.org/ctp/treaties/treaty-
abuse-discussion-draft-march-
2014.pdf 

Autor: Zuzana Blažejová 
Kontakt:  zblazejova@kpmg.sk 
+421 2 599 84 111  
 
Informácie Finančnej správy k 
postupu pri podávaní a vyplňovaní 
elektronického všeobecného 
podania 
Finančná správa nedávno uverejnila 
informáciu k postupu pri podávaní          
a vyplňovaní elektronického 
všeobecného podania. Okrem 
náležitostí všeobecného podania tiež 
uvádza, že ako prílohu všeobecného 
podania nie je možné podať dokument, 
ktorý sa nachádza v katalógu 
elektronických formulárov  (napr. 
daňové priznanie alebo účtovné 
výkazy). Pokiaľ takýto dokument bude 
podaný cez všeobecné podanie, bude 
sa považovať za bezpredmetné 
(nepodané). Otázkou ostáva, či má 
takéto tvrdenie potrebnú oporu 
v legislatíve.  

Na portáli Finančnej správy boli tiež 
uverejnené dve informácie 
k uplatňovaniu daňového bonusu          
na dieťa. Prvá súvisí so zmenou 
Zákona o prídavku na dieťa, ktorá 
rozšírila definíciu nezaopatreného 
dieťaťa (napr. ak dĺžka štúdia 

presahuje štandardnú dĺžku štúdia), 
a teda rozšírila aj uplatnenie daňového 
bonusu.  Druhá informácia súvisí 
s podmienkami na uplatnenie 
daňového bonusu (6-násobkom 
minimálnej mzdy).  

Ďalej boli na portáli uverejnené aj 
ďalšie informácie a usmernenia,           
napr. k interpretácií „ekonomického 
zamestnávateľa“ podľa par. 5 ods. 4 
Zákona o dani z príjmov, či 
uplatňovania výdavkov pri prenájme 
nehnuteľností.  V zásade názor 
daňovej správy v týchto oblastiach 
pokračuje v zaužívanom spôsobe 
výkladu.  
Autor: Ivana Soboličová 
Kontakt: isobolicova@kpmg.sk, 
+421 2 599 84 111 
  
Jednou vetou ... 
• Skupina poslancov podpísala 

podanie na Ústavný súd v súvislosti 
s daňovými licenciami schválenými 
parlamentom v minulom roku,           
na základe ktorých budú 
spoločnosti povinné platiť určitú 
minimálnu daň z príjmov aj 
v prípade, ak dosiahnu stratu. 

• EÚ schválila jednostranné zníženie 
ciel na dovoz tovaru z Ukrajiny         
na obdobie do 1.novembra 2014. 

• V Zbierke zákonov bolo uverejnené 
oznámenie Ministerstva 
zahraničných vecí o Zmluve medzi 
Slovenskou republikou a USA 

o sociálnom zabezpečení. Zmluva 
nadobudne platnosť 1. mája 2014 
a bude mať prednosť pred 
slovenskými zákonmi. V prípade, 
že máte vyslaných zamestnancov 
do/z USA nás neváhajte 
kontaktovať.  

• Ministerstvo financií SR zverejnilo 
návrh nových vzorov tlačív 
daňových priznaní k dani z príjmov 
fyzických osôb a dani z príjmov 
právnických osôb, ktoré by sa mali 
prvýkrát použiť v roku 2015. 
Fyzické osoby budú podľa návrhu 
vypĺňať len jeden typ tlačiva 
namiesto súčasných dvoch. Návrh 
tlačiva pre právnické osoby 
zohľadňuje zavedenie daňových 
licencií od roku 2014. 
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Tomáš Ciran, Partner  
+421 (0)2 59 98 43 06  
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