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Peter Feiler

V súvislosti s negatívnymi finančnými následkami, ktoré priniesol vývoj v posledných
týždňoch, bolo prijatých viacero opatrení zmierňujúcich nepriaznivé dôsledky pre
podnikateľov. V daňovej oblasti sa jednotlivé nástroje prijímajú prostredníctvom
zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
a jeho novelizácie.

peter.feiler@sk.ey.com  
tel.: +421 2 333 39155

Zavádzané daňové opatrenia sa majú uplatniť spätne od začiatku vyhlásenia
mimoriadnej situácie (t. j. od 12. marca 2020) do konca mesiaca, v ktorom dôjde
k odvolaniu mimoriadnej situácie („obdobie pandémie“).

Vláda sa pritom môže rozhodnúť, že opatrenia sa uplatnia aj po tejto lehote, ak si to
vyžiada ekonomická situácia.
Cieľom má byť čo najviac odbremeniť podnikateľov od povinností, ktoré môžu
znamenať zvýšené finančné náklady a administratívnu záťaž.
Podrobnejšie uvádzame vybrané daňové opatrenia nižšie:
Daňové platby
•

Daňovníci počas obdobia epidémie nebudú sankcionovaní za nezaplatenie dane
z príjmov, ak sa tieto platby stali splatnými počas obdobia pandémie a budú
zaplatené do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po období pandémie.

•

Upozorňujeme, že oproti pôvodne prijatej úprave sa odpustenie sankcií nebude
uplatňovať v prípade neodvedenia preddavkov na daň, ktoré sa vyberú od
zamestnancov, a neodvedenia zrážkovej dane. Takéto porušenia zákonných
podmienok budú stále podliehať úroku z omeškania vo výške 15 % p. a.

•

Upustenie od sankcií pri odklade platieb sa rovnako netýka DPH a preddavkov
na daň z príjmov.

•

Neodvedenie vybratej dane môže za určitých okolností naplniť aj skutkovú
podstatu trestného činu neodvedenia dane a poistného podľa § 277 Trestného
zákona.

Miroslav Marcinčin

miroslav.marcincin@sk.ey.com  
tel.: +421 2 333 39154

V prípade, že máte akékoľvek otázky
alebo by ste sa o tejto téme chceli
dozvedieť viac, obráťte sa, prosím, na
autorov článku alebo vašu kontaktnú
osobu v EY.

Preddavky na daň z príjmov
•

Pri preddavkoch na daň z príjmov bude možné v prípade poklesu tržieb o 40 %
a viac v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka
prestať platiť preddavky. Uvedený postup bude možný len na základe oznámenia
podaného správcovi dane minimálne 15 dní pred uplynutím splatnosti preddavku.

•

Spoločnostiam, ktoré predpokladajú, že nebudú počas pandémie schopné uhradiť
splatné preddavky na daň z príjmov a zároveň nespĺňajú podmienku poklesu
tržieb o 40 % a viac, odporúčame čím skôr požiadať správcu dane o zníženie
preddavkov.  

•

Upozorňujeme, že v prípade ostatných daňovníkov, ktorí podali alebo plánujú
podávať daňové priznanie počas obdobia pandémie, je potrebné odvádzať
preddavky na daň z príjmov podľa poslednej daňovej povinnosti pred podaním
tohto priznania (t. j. na základe roka 2018, aj keď daňové priznanie za
kalendárny rok 2019 už bolo podané). Dôvodom je, že preddavky v novej výške
je možné uplatniť až po uplynutí zákonnej lehoty na podanie daňového priznania.
Keďže sa predĺžila lehota na podanie daňového priznania, do konca kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie  v prípade ak posledný deň
lehoty na podanie mal uplynúť počas obdobia pandémie, dochádza aj k posunu
platenia preddavkov v novej výške. Porušenie v oblasti platenia preddavkov vedie
k uplatneniu úrokov z omeškania vo výške 15 % p. a.

Sledujte nás, novinky pravidelne aktualizujeme na našom webe
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Daňové straty
•
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Pre obdobie roka 2019 sa jednorazovo menia pravidlá odpočítavania daňovej
straty. Daňovníci si budú môcť uplatniť neuplatnené straty z predchádzajúcich
rokov 2015 až 2018 bez limitácie 25 %, pokiaľ neprepadli v predchádzajúcich
obdobiach. Výška takto uplatnenej daňovej straty je limitovaná na 1 000 000 eur.

Odklad platenia odvodov
•

Platenie odvodov SZČO a odvodov, ktoré platí zamestnávateľ za marec 2020,
sa odložilo do 31. júla 2020. Tento odklad sa týka iba zamestnávateľov a SZČO,
ktorí vykazujú pokles čistého obratu o 40 % a viac.

•

Vláda môže nariadením rozšíriť obdobie, za ktoré sa bude platiť poistné v inom
termíne splatnosti, a môže posunúť aj uvedený termín splatnosti. Vláda má tiež
stanoviť spôsob výpočtu poklesu obratu.

•

Poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho zamestnávateľ, je zamestnávateľ
naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti.

•

Ak došlo v apríli 2020 k uzatvoreniu prevádzky na základe rozhodnutia
príslušného orgánu najmenej na 15 dní, zamestnávateľovi a SZČO odpadáva
povinnosť platenia odvodov za mesiac apríl 2020.

•

Mesačné prehľady odvodov do Sociálnej poisťovne, ako aj zdravotné poistenie
však treba aj v prípade odkladu alebo v prípade odpustenia odvodov podať
v riadnom termíne.

Zmeškanie lehôt
•

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa posúva až do
konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
Upozorňujeme, že lehota na podávanie daňových priznaní k DPH, kontrolných
a súhrnných výkazov ostáva zachovaná.

•

Vo vzťahu k ostatným daňovým povinnostiam je zmeškanie lehoty, ktorá uplynula
počas obdobia pandémie (t. j. od 12. marca 2020), odpustené, ak daňovník
úkon vykoná najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie.
Zo strany daňových subjektov v tomto prípade nie je potrebné osobitne žiadať
o odpustenie zmeškanej lehoty.

Zverejňovanie v zoznamoch finančnej správy
•

Na účely správy daní nebude daňovým nedoplatkom dlžná suma dane, ktorej
lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňovník zaplatí do
konca mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie.  

•

Subjekty, ktoré si tak nemôžu splniť svoju daňovú povinnosť, nebudú počas
obdobia pandémie zverejňované v zoznamoch daňových dlžníkov vedených
finančnou správou.

•

Má sa tak zabrániť negatívnym účinkom, ktoré by mohli v dôsledku zverejnenia
daňových subjektov v zoznamoch nastať, napr. by daňový subjekt nedostal
dotáciu, úver a prípadne by s ním obchodný partner prestal spolupracovať.

•

Toto opatrenie nemá vplyv na prípadné sankcie za nezaplatenie dane.

Účtovníctvo
•

Posúvajú sa lehoty pre zostavenie účtovnej závierky, výročnej správy, správy
audítora a ich uloženie do registra účtovných závierok do konca tretieho mesiaca
nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Prerušenie daňových kontrol
•

Lehota na vykonanie daňovej kontroly, ktorá začala plynúť pred začatím pandémie,
sa počas obdobia pandémie prerušuje na základe žiadosti. Ak sa daňová kontrola
začne počas obdobia pandémie, lehota na jej vykonanie sa prerušuje na základe
žiadosti hneď odo dňa nasledujúceho po dni začatia daňovej kontroly.

Sledujte nás, novinky pravidelne aktualizujeme na našom webe
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•

Zároveň sa prerušuje aj lehota na zánik práva vyrubiť daň a lehota na zánik práva
vymáhať daňový nedoplatok.

•

Obdobné opatrenie platí aj pre prerušenie daňových konaní, ktoré sa taktiež
prerušujú na základe žiadosti.

Správne poplatky
•

Počas obdobia pandémie sa nebude platiť správny poplatok za úkony správnych
orgánov, ktoré sú potrebné na zmiernenie negatívnych následkov pandémie.

Ročné zúčtovanie a hlásenie
•

Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ najneskôr do konca kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

•

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti môže daňovník
podať najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení
obdobia pandémie. V tejto lehote je zamestnávateľ povinný daň aj vysporiadať.

Daň z motorových vozidiel a miestne dane
•

Lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane, ktorá neuplynula pred
začatím pandémie alebo začala plynúť počas pandémie, sa považuje za dodržanú,
ak sa podá daňové priznanie a zaplatí daň do konca mesiaca nasledujúceho po
skončení pandémie.

•

Preddavky na daň z motorových vozidiel splatné počnúc aprílom 2020 daňovník
nie je povinný platiť. Daň z motorových vozidiel sa vyrovná v lehote na podanie
daňového priznania.

Súčasnú situáciu budeme pozorne sledovať a budeme vás informovať o ďalšom vývoji.

Súdny dvor Európskej únie sa v rozsudku vo veci C-405/18 z 27. februára 2020
zaoberal otázkou položenou Najvyšším správnym súdom týkajúcou sa možnosti
uplatnenia daňových strát vzniknutých v zahraničí oproti základu dane v Českej
republike. Konkrétne si Najvyšší správny súd položil otázky:
(i)  či možno premiestnenie miesta vedenia spoločnosti podradiť pod pojem
sloboda usadiť sa, a

(ii) či je vnútroštátna úprava, ktorá neumožňuje subjektu z iného členského štátu
po zmene daňovej rezidencie uplatniť stratu vykázanú v inom členskom štáte,
v rozpore s príslušnými článkami Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Ján Somoši

jan.somosi@sk.ey.com  
tel.:  +421 2 333 39181

V prípade, ak by ste zvažovali odpočet
cezhraničných daňových strát na území
SR, neváhajte sa obrátiť na mňa alebo
priamo na daňový tím, s ktorým v EY
spolupracujete.

Spoločnosť, holandský daňový rezident, v roku 2007 v súlade s miestnou daňovou
legislatívou vykázala daňovú stratu. Následne v roku 2008 založila organizačnú
zložku (zároveň stálu prevádzkareň na účely zákona o dani z príjmov) v Českej
republike. V roku 2009 spoločnosť presunula svoje miesto skutočného vedenia do
Českej republiky a stala sa tak českým daňovým rezidentom. Sídlo spoločnosti však
zostalo v Holandsku a spoločnosť bola naďalej zriadená podľa holandského práva.

V roku 2012 sa spoločnosť rozhodla uplatniť daňovú stratu z roku 2007 (vzniknutú
v Holandsku) ako odpočítateľnú položku od (českého) základu dane. Správca dane
to odmietol s odkazom na skutočnosť, že zákon o dani z príjmov takúto možnosť
nepripúšťa. Otázka sa nakoniec dostala práve pred Najvyšší správny súd, ktorý položil
prejudiciálnu otázku Súdnemu dvoru Európskej únie (ďalej SD EÚ).

Sledujte nás, novinky pravidelne aktualizujeme na našom webe
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V odpovedi na prvú otázku sa SD EÚ v podstate zaoberal samotnou prípustnosťou
dovolávania sa v tejto veci práva na slobodu usadiť sa podľa článku 49 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie. SD EÚ uzavrel, že spoločnosť sa v tomto prípade
skutočne môže tohto článku dovolávať.

V odpovedi na druhú otázku sa potom SD EÚ zaoberal tým, či tento článok zabraňuje
štátu prijať takú právnu úpravu, ktorá zamedzuje poplatníkom uplatňovať daňové
straty vzniknuté v inom členskom štáte. Súd uzatvára, že Zmluva o fungovaní EÚ
nezaručuje, že premiestnenie miesta skutočného vedenia bude daňovo neutrálne.
Vzhľadom na cieľ vnútroštátnej úpravy nemožno považovať situáciu spoločnosti,
ktorej bola vymeraná strata v Holandsku, a situáciu spoločnosti, ktorej vznikla
daňová strata v Českej republike, za porovnateľné. Súd teda uzatvára, že Česká
republika nemôže byť nútená zohľadňovať straty vzniknuté v Holandsku v roku 2007,
keď v tomto roku nemala nad spoločnosťou zdaňovacie právomoci.
Ako je to s odpočtom cezhraničných daňových strát na území SR?

Zákon o dani z príjmov neobsahuje špecifické ustanovenia o možnosti odpočtu
daňových strát vzniknutých v zahraničí a presunutých na SR. Takisto Finančné
riaditeľstvo SR vo svojich stanoviskách zastáva názor, že v súčasnosti nie je možné
odpočítať od základu dane daňovú stratu, ktorá bola dosiahnutá a vypočítaná
podľa zahraničných daňových pravidiel. Viacero rozhodnutí SD EÚ však za určitých
okolností pripúšťa možnosť odpočtu cezhraničných daňových strát podľa základných
princípov práva EÚ (princíp voľného pohybu kapitálu, slobody usadiť sa a zákazu
diskriminácie). Zostáva tak nejasné, či aj v prípade, ak by boli tieto podmienky
splnené, bolo by možné dosiahnuť odpočet cezhraničných daňových strát
aj na území SR.  

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 11. februára 2020 vydala
svoju záverečnú správu obsahujúcu usmernenie k transferovému oceňovaniu (TPG)
finančných transakcií. Táto správa nadväzuje na predchádzajúcu publikáciu o erózii
základu dane a presune ziskov (BEPS), konkrétne na Opatrenia 4, 8 – 10.
Po prvýkrát je usmernenie o finančných transakciách zahrnuté do OECD TPG, čo
by malo prispieť k jednotnosti pri uplatňovaní transferového oceňovania, napomôcť
znižovať spory a dvojité zdanenie.

Správa sa týka presného vymedzenia finančných transakcií, najmä pokiaľ ide o
kapitálové štruktúry nadnárodných spoločností (MNE). Zaoberá sa aj špecifickými
otázkami súvisiacimi s oceňovaním finančných transakcií, ako sú napríklad funkcia
finančnej správy, pôžičky v rámci skupiny, cash pooling, hedžing, kaptívne poistenie
a záruky. Okrem toho uvádza, že na stanovenie bezrizikovej miery návratnosti
a návratnosti upravenej o riziko v situácii, keď má pridružený podnik nárok na
ktorýkoľvek z týchto výnosov, sa vzťahuje usmernenie kapitol I a VI OECD TPG.

Martina Gulášová

martina.gulasova@sk.ey.com  
tel.: +421 2 333 39040

Radi zodpovieme všetky otázky
týkajúce sa tejto témy.

Medzi kľúčové body, o ktorých sa v správe diskutuje, patria:
Obojstranný pohľad na pôžičky v rámci skupiny

Pri analýze obchodných a finančných vzťahov a ekonomicky relevantných
charakteristík finančných transakcií v rámci skupiny by sa mala zohľadniť
perspektíva/pohľad veriteľa aj dlžníka. Z tohto dôvodu by sa mali brať do úvahy riziká
spojené s poskytnutím aj prijatím úveru. Aj keď určité informácie sú ľahšie dostupné
v rámci skupiny, sú relevantné rovnaké obchodné posúdenia, t. j. úverová bonita,
úverové riziko a ekonomické okolnosti.
Záruky a vymedzenie zaručených pôžičiek

Správa opisuje dve ekonomické výhody spojené s finančnými zárukami. Prvou je
zlepšenie podmienok pre dlžníka, napríklad vylepšený úverový rating a znížené
Sledujte nás, novinky pravidelne aktualizujeme na našom webe
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náklady na prijaté úvery a pôžičky, pri ktorých sa pri oceňovaní dodržiavajú rovnaké
zásady a metodiky ako pri oceňovaní pôžičiek. Druhou je prípad, keď dlžník môže
zlepšiť tak svoju úverovú kapacitu, ako aj úverový rating. V tomto prípade je potrebné
určiť, či je časť pôžičky od veriteľa dlžníkovi presne/správne vymedzená, alebo by
sa mala v skutočnosti považovať za pôžičku poskytovanú ručiteľovi, s následným
kapitálovým vkladom ručiteľa dlžníkovi. Výsledný záručný poplatok sa potom čerpá
iba z tej časti, ktorá bola presne vymedzená ako pôžička.
Cash pools

Vo všeobecnosti cash pool líder vykonáva iba koordinačnú alebo agentúrnu
funkciu. Vzhľadom na túto relatívne malú úlohu je odmeňovanie cash pool lídra ako
poskytovateľa služieb vo všeobecnosti podobne obmedzené, hoci môžu existovať aj
cash pool lídri s väčším rozsahom funkcií.
Odmena členom cash poolingu sa počíta stanovením trhových úrokových sadzieb
platných pre debetné a kreditné pozície v rámci skupiny.

Jedným z kľúčových aspektov v súvislosti s cash poolingom je alokovanie synergických
výhod. Usmernenie určuje, že tieto výhody by spravidla mali zdieľať členovia cash
pooolingu za predpokladu, že cash pool lídrovi bude pridelená primeraná odmena. Je
tiež dôležité posúdiť, či je vhodné, aby sa transakcia považovala za krátkodobý zostatok
hotovosti, alebo či fakty a okolnosti podporujú alternatívny pohľad na transakciu, ktorý
ju charakterizuje ako dlhodobý vklad alebo termínovaný úver.
Vplyv pandémie COVID-19 na prístup nadnárodných podnikov k finančným zdrojom
a jeho dôsledky na TP medzipodnikové finančné transakcie možno pozorovať
napríklad prostredníctvom väčšieho využívania cash poolingu. Z tohto dôvodu
odporúčame preveriť úverové limity členov cash poolingu, úverové ratingy a straty
priradené účastníkom cash poolingu a zohľadniť potenciálnu odmenu za rezervu
likvidity.
Úverový rating

Správa poskytuje usmernenie pri určovaní tak samostatného ratingu spoločností
zo skupiny, ako aj výhod vyplývajúcich z členstva v skupine („implicitná podpora“,
známa aj ako „haló efekt“). Spoločnosti by preto mali pri určovaní úverových ratingov
dcérskych spoločností zvážiť skupinové pravidlá a ochotu a schopnosť skupiny
podporovať problémové spoločnosti. V správe je poukázané, že úverová bonita dlžníka
je jedným z hlavných faktorov, ktoré zvažujú nezávislí veritelia. Zohľadňujú sa určité
rozdiely v úverovej bonite medzi dlžníkmi s rovnakým úverovým ratingom v dôsledku
kombinácie kvantitatívnych a kvalitatívnych faktorov, ktoré sa podieľajú na určovaní
úverového ratingu. Zohľadniť by sa mali aj osobitné okolnosti začínajúcich subjektov
alebo subjektov, ktoré boli nedávno súčasťou zlúčenia.
V správe sa uznáva, že komerčné úverové ratingové nástroje môžu byť užitočným
príspevkom k porovnávacím štúdiám úrokových sadzieb v rámci skupinových pôžičiek.
Stanoviská bánk

Písomné stanoviská bánk sa nemôžu použiť ako dôkaz na odôvodnenie bežnej trhovej
úrokovej sadzby pre pôžičku v rámci skupiny. Písomné stanovisko vydané nezávislou
bankou, ktoré nie je nadviazané na uzavretie zmluvy o pôžičke, by predstavovalo
odklon od princípu nezávislého vzťahu, založeného na porovnateľnosti, pretože
by sa neporovnávali skutočné transakcie. V dôsledku toho musia spoločnosti viesť
porovnávaciu analýzu, ktorá zdôvodní, že uplatňované úrokové sadzby sú stanovené za
bežných trhových podmienok.
Čo by sme mali očakávať?

Aj keď dosah COVID-19 môže s poklesom pandémie postupne ustupovať, očakávame
negatívny vplyv na prevádzkový príjem väčšiny nadnárodných skupín a významnú
záťaž pre peňažný tok ich dcérskych spoločností.
V dôsledku toho by mali nadnárodné skupiny v prípade medzipodnikového
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transferového oceňovania finančných transakcií zvážiť:
•

efektívne riadenie požiadaviek na krátkodobú hotovosť

•

riadenie dlhodobého finančného dosahu krízy COVID-19 na dcérske spoločnosti
s cieľom zabezpečiť ich relatívne nepretržité prevádzky

•

potrebu rýchleho prístupu k hotovosti z dôvodu nestability

•

pravdepodobný vplyv na profil úverového rizika skupiny nadnárodných
spoločností

•

potrebu, aby politika financovania v rámci skupiny a cash poolingu odrážala
súčasné krízové riadenie

•

prípadnú potrebu nových porovnávacích analýz a finančných prognóz

•

prípadnú potrebu dodatku existujúcich zmlúv

•

zvýšený objem medzipodnikových pôžičiek na riadenie potrieb prevádzkového
kapitálu dcérskych spoločností

Pridružené podniky na Slovensku, ktoré sa zvyčajne považujú za subjekty
s obmedzeným rizikom a funkciami, pravdepodobne zaznamenajú znížený zisk.
Z tohto dôvodu môžu spriazneným stranám ponúknuť oneskorené platobné
podmienky bez vplyvu na transferové ceny. V takýchto prípadoch je potrebné, aby
daňovníci preukázali, že ich postupy sú v súlade s transakciami, ktorých účastníkmi
sú tretie nezávislé strany.

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal rozhodnutie vo veci uplatnenia DPH
na prideľovanie, resp. vysielanie zamestnancov materskej spoločnosti svojim
pobočkám.
Situácia

V roku 2004 materská spoločnosť Avir SpA (ďalej Avir) pridelila jedného zo svojich
vedúcich pracovníkov dcérskej spoločnosti San Domenico Vetraria SpA (ďalej
San Domenico). Spoločnosť Avir fakturovala náklady na toto vyslanie spoločnosti
San Domenico s uplatnením DPH, ktorú si spoločnosť San Domenico odpočítala.
Taliansky daňový úrad však tento odpočet zamietol s tvrdením, že úhrady nákladov
vyslania nie sú predmetom DPH, pretože tieto platby nie sú protihodnotou za
služby poskytnuté spoločnosťou Avir spoločnosti San Domenico. Taliansky najvyšší
súd sa obrátil na SD EÚ s otázkou, či vyslanie zamestnancov, za ktoré prijímajúca
spoločnosť zaplatila odmenu vo výške vynaložených nákladov, má byť považované
za poskytnutie služieb podliehajúce DPH.

Kristína Vaváková

kristina.vavakova@sk.ey.com  
tel.: +421 2 333 39140

Máte akékoľvek ďalšie otázky k tejto
alebo inej téme? Pokiaľ áno, radi vám ich
zodpovieme.

Rozhodnutie SD EÚ

Podľa SD EÚ nebolo pochýb, že Avir konal v postavení zdaniteľnej osoby a zároveň
predmetné služby (vyslanie vedúceho pracovníka Aviru do svojej dcérskej
spoločnosti) boli poskytnuté v rámci Talianska. Otázkou tak zostávalo, či sa tieto
služby poskytli za protihodnotu. V tomto smere SD EÚ konštatoval, že poskytnutie
služieb je uskutočnené za protihodnotu, a teda podlieha DPH, iba ak existuje
právny vzťah medzi poskytovateľom služieb a ich príjemcom. Inými slovami, medzi
poskytovateľom a príjemcom musí dôjsť k výmene vzájomných plnení, pričom
odmena prijatá poskytovateľom by mala predstavovať skutočnú protihodnotu za
službu poskytnutú príjemcovi.
SD EÚ dospel k záveru, že predmetné vyslanie zamestnanca bolo vykonané na
základe zmluvného vzťahu a prišlo k vzájomnej výmene plnení medzi oboma
Sledujte nás, novinky pravidelne aktualizujeme na našom webe
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stranami, konkrétne k vyslaniu vedúceho pracovníka spoločnosťou Avir, a následnej
úhrade zo strany spoločnosti San Domenico. Medzi dvoma plneniami existovala
vzájomná a bezprostredná súvislosť, t. j. jedno plnenie bolo podmienené vykonaním
druhého. Podľa názoru SD EÚ by transakcia mala byť považovaná za zdaniteľnú bez
ohľadu na výšku dohodnutej protihodnoty. Pre vznik priamej súvislosti medzi dodaním
a protihodnotou je preto irelevantné, či bola odmena zaplatená spoločnosťou San
Domenico vyššia, nižšia alebo sa rovnala nákladom, ktoré spoločnosti Avir vznikli.
Aké sú praktické dôsledky?

Rozsudok zvyšuje právnu istotu spoločností v doteraz pomerne nejasnej oblasti
zdaňovania vysielaní zamestnancov. Podľa SD EÚ treba vysielanie zamestnancov
posudzovať ako poskytnutie služby za protihodnotu, ktoré je predmetom DPH,
pričom táto DPH je pre prijímateľa v princípe odpočítateľná. Spomínaný judikát je
mimoriadne dôležitý najmä pre finančný sektor, osobitne v prípadoch, keď spoločnosť
prijímajúca vyslaného zamestnanca vykonáva prevažne činnosti oslobodené od dane
s obmedzeným právom na odpočítanie DPH na vstupe.

Brexit z pohľadu DPH

Rozhodnutie Veľkej Británie a Severného Írska opustiť Európsku úniu zavŕšilo prijatie
Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu1(ďalej Dohoda o vystúpení). V súlade
s Dohodou o vystúpení sa Spojené kráľovstvo (ďalej UK) oficiálne stalo pre EÚ „treťou“
krajinou. EÚ a Spojené kráľovstvo sa však spoločne dohodli na prechodnom období, ktoré
bude trvať do 31. decembra 2020. Počas plynutia prechodného obdobia bude Veľká Británia
spoločne s EÚ vyjednávať dohodu o budúcom usporiadaní vzájomných vzťahov.
Z pohľadu DPH sa v prechodnom období na všetky transakcie medzi subjektmi
z členských štátov EÚ a Veľkou Britániou uplatní smernica Rady 2006/112/ES (ďalej
smernica o DPH). V praxi to znamená, že počas prechodného obdobia bude zachovaný
súčasný stav, t. j. spôsob zdanenia ani vykazovania transakcií sa nezmení, čo potvrdzuje
aj informácia k brexitu uverejnená na webovom portáli Finančnej správy. Dohoda
o vystúpení zároveň upravuje niektoré špecifické situácie pre oblasť DPH:
•

Zdanenie tovaru, pri ktorom sa preprava medzi EÚ a UK začne pred koncom
prechodného obdobia a bude ukončená až po skončení prechodného obdobia,
sa bude riadiť smernicou o DPH.

•

Práva a povinnosti súvisiace s plneniami, ktoré sa uskutočnia počas prechodného
obdobia (alebo preprava tovaru bude začatá pred koncom prechodného obdobia),
sa budú naďalej riadiť smernicou o DPH počas 5 rokov od konca prechodného
obdobia. To sa bude pravdepodobne týkať všetkých následných opráv pri už
poskytnutých plneniach a prípadne aj v situáciách, kde práva a povinnosti
„dobiehajú“ dlhší čas (napr. dočasné použitie tovaru).

•

Žiadosti o vrátenie DPH zaplatené v UK za rok 2020 musia byť podané najneskôr
31. marca 2021 (na rozdiel od bežného termínu 30. septembra 2021).

•

Dohoda taktiež upravuje spôsob podania priznania k DPH v režime MOSS v UK
pred koncom prechodného obdobia, ako aj určenie prechodných období pre prístup
do vzájomných informačných systémov a pre výmenu informácií medzi daňovými
úradmi oboch strán.

•

Pre UK budú záväzné všetky rozsudky Súdneho dvora EÚ vydané pred koncom
alebo po skončení prechodného obdobia v konaniach začatých pred koncom
prechodného obdobia.  

•

Podľa Protokolu o Írsku a Severnom Írsku zostane Severné Írsko súčasťou colného
územia UK, ale zároveň bude naďalej podliehať vybraným pravidlám vnútorného
trhu EÚ, aby nevznikla colná, daňová a regulatórna hranica naprieč ostrovom.

Kristína Vaváková

kristina.vavakova@sk.ey.com  
tel.: +421 2 333 39140

Máte akékoľvek ďalšie otázky k tejto alebo
inej téme? Pokiaľ áno, neváhajte ma
kontaktovať.

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre
atómovú energiu (odkaz na Dohodu)

1
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Na Severné Írsko sa budú naďalej vzťahovať ustanovenia smernice o DPH týkajúce
sa dodaní tovarov.  
K 1. januáru 2021 (v prípade, že nebude predĺžené prechodné obdobie) dôjde
k úplnému oddeleniu Spojeného kráľovstva od iných štruktúr a všetkých existujúcich
pravidiel, a tak sa Spojené kráľovstvo aj prakticky stane zo dňa na deň „treťou“
krajinou. Pohyby tovaru medzi EÚ a UK budú považované za dovoz a vývoz.
Z colného pohľadu bude rozhodujúce, či sa počas prechodného obdobia podarí
uzavrieť dohodu o voľnom obchode. Neuzavretie dohody by znamenalo zavedenie
colných kontrol a colných sadzieb na pohyb tovaru medzi EÚ a UK a s tým súvisiace
administratívne formality.
Ako nás to ovplyvní?

Z pohľadu DPH treba pri obchode s tovarom počítať s tým, že všetky tovarové
zjednodušené štruktúry fungujúce v rámci členských štátov EÚ prestanú pre UK
fungovať. To spravidla povedie k registrácii britských subjektov k DPH v EÚ a naopak.
Ako príklad možno uviesť režim konsignačného skladu, výnimky z premiestnenia
tovaru, zásielkový obchod a trojstranný obchod.

Právne novinky
COVID-19 a novela Zákonníka práce

Pandémia COVID-19 významne zasiahla do pracovnoprávnych vzťahov.
Zamestnávatelia z dôvodu zatvorenia či obmedzenia svojich prevádzok zaznamenali
výrazné zníženie dopytu po práci a likvidity potrebnej na výplatu miezd. Slovenský
Zákonník práce je však tradične považovaný za pomerne rigidný. Neuznáva vyššiu moc,
ktorú COVID-19 predstavuje, ako dôvod oprávňujúci zamestnávateľa jednostranne
zmeniť pracovné podmienky a znížiť mzdu či pracovný úväzok zamestnancov alebo
s nimi skončiť pracovný pomer. Slovenské pracovné právo tradične nepoznalo ani
model čiastočnej nezamestnanosti (partial unemployment) alebo režim kurzarbeit,
známy zo západných krajín EÚ, kde štát dočasne prevezme časť mzdových nákladov
zamestnávateľa, aby sa zabránilo prepúšťaniu zamestnancov. Kríza spojená
s COVID-19 preto zasiahla slovenské pracovné právo nepripravené.

Róbert Kováčik

robert.kovacik@sk.ey.com  
tel.: +421 2 333 39262

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky,
neváhajte nás kontaktovať.

Na uvedené problémy zareagovala novela Zákonníka práce (zákon č. 66/2020 Z.
z.), ktorá sa stala účinnou dňa 4. 4. 2020 a bude sa uplatňovať v čase vyhlásenej
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch
mesiacov po ich odvolaní (ďalej aj „novela ZP“). Cieľom novely ZP je udržanie
pracovných miest a ochrana zamestnancov pred prepúšťaním, ako aj možnosť
zamestnávateľov flexibilnejšie reagovať na súčasné zmeny, ktoré ovplyvňujú
organizáciu práce. Tento cieľ sa má dosiahnuť niekoľkými opatreniami, ktoré uvádzame
v článku. Novela ZP je okrem toho doplnená systémom rozsiahlej štátnej podpory
určenej zamestnávateľom.
Prekážky v práci na strane zamestnávateľa (kurzarbeit)

Najdôležitejšou zmenou novely ZP a na ňu nadväzujúcej schválenej štátnej podpory
zamestnávateľov je zavedenie určitej formy kurzarbeitu. Novela ZP explicitne
stanovuje, že situácia, keď zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti
pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia
príslušného orgánu alebo v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového
stavu alebo výnimočného stavu, nepredstavuje situáciu vyššej moci, ale ide o prekážku
v práci na strane zamestnávateľa. V zmysle novely ZP môžu zamestnávatelia v takomto
prípade poskytovať zamestnancom náhradu mzdy v zníženej výške, najmenej 80 % ich
priemerného mesačného zárobku (namiesto pôvodných 100 %) a minimálne vo výške
zákonnej minimálnej mzdy.
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Do účinnosti novely ZP mohli o znížení poskytovanej náhrady mzdy rozhodnúť iba
zamestnávatelia po dohode so zástupcami zamestnancov, pričom táto možnosť nebola
novelou ZP dotknutá. Ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov,
zamestnávateľ s nimi môže uzavrieť písomnú dohodu, v ktorej sa vymedzia vážne
prevádzkové dôvody, za ktorých zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať
prácu a za ktorých je náhradu mzdy možné znížiť až na 60 % priemerného zárobku.
Opatrenie umožňujúce vyplácať náhradu mzdy vo výške 80 % (alebo vo výške
určenej v dohode so zástupcami zamestnancov, resp. v kolektívnej zmluve) počas
prekážok v práci na strane zamestnávateľa je doplnené plánom poskytovania finančnej
pomoci vo forme vyplatenia náhrady mzdy alebo poskytnutia paušálnej sumy
zamestnávateľom.
Skrátenie lehôt pre oznámenie rozvrhnutia pracovného času

V zmysle novely ZP je zamestnávateľ povinný oznámiť rozvrhnutie pracovného času
zamestnancovi najmenej 2 dni vopred, namiesto štandardného týždňa, s platnosťou
najmenej na týždeň. So zamestnancom sa môže dohodnúť aj na kratšej lehote. Tieto lehoty
sú relevantné aj pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času a konte pracovného času,
ktoré môžu tiež zmierniť negatívne dôsledky aktuálnej nižšej potreby práce.
Skrátenie lehôt pre oznámenie čerpania dovolenky

Dočasným riešením aktuálnej situácie môže byť aj nariadenie dovolenky, ktorú
podľa právnej úpravy určuje zamestnávateľ s prihliadnutím na oprávnené záujmy
zamestnanca. V zmysle novely ZP je zamestnávateľ povinný oznámiť čerpanie
dovolenky minimálne 7 dní vopred, namiesto štandardných 14 dní, a ak ide
o nevyčerpanú dovolenku, najmenej 2 dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so
súhlasom zamestnanca. V prípade, ak zamestnávateľ plánuje určiť hromadné čerpanie
dovolenky z prevádzkových dôvodov, takéto rozhodnutie musí byť vopred prerokované
aj so zástupcami zamestnancov. Podmienka oprávneného záujmu zamestnanca nemusí
byť splnená za súčasných okolností, ako je napr. zatvorenie prevádzok cestovného
ruchu, zatvorenie hraníc a obmedzenie cestovania či potreba venovať sa domácemu
vzdelávania detí z dôvodu zatvorenia škôl.
Práca z domácnosti

V zmysle novely ZP zamestnávateľ má právo prikázať prácu z domácnosti
zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce pripúšťa. Rovnako sa ustanovuje právo
zamestnanca na výkon práce z domácnosti v prípade, ak to dohodnutý druh práce
pripúšťa a ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody na strane zamestnávateľa. Inak
platí zásada, že ak domáca práca alebo telepráca nie je dohodnutá v pracovnej zmluve,
zamestnávateľ ju môže zamestnancovi nariadiť len s jeho súhlasom, za predpokladu, že
ide o výnimočnú situáciu.
Osobitná úprava podmienok pre prácu z domácnosti platí len počas účinnosti opatrenia
na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození
verejného zdravia nariadených príslušným orgánom.
Dodatočná ochrana zamestnancov

Novela ZP zároveň zaviedla dodatočnú ochranu pred výpoveďou a ochranu pri
zaraďovaní na pôvodnú prácu a pracovisko po návrate do práce aj pre zamestnancov,
ktorí majú dôležitú osobnú prekážku v práci z dôvodu karanténneho opatrenia, izolácie,
osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny alebo osobnej a celodennej
starostlivosti o fyzickú osobu. Táto ochrana je im priznaná tak ako zamestnancovi
dočasne uznanému za práceneschopného.
Vývoj v pracovnoprávnej oblasti v týchto dynamických časoch budeme aj naďalej
sledovať a o prípadných ďalších legislatívnych opatreniach vás budeme informovať.

Sledujte nás, novinky pravidelne aktualizujeme na našom webe
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Pandémia COVID-19 a ochrana osobných údajov
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Kríza spôsobená COVID-19 vyvoláva množstvo otáznikov aj v oblasti ochrany
osobných údajov. Najčastejšie otázky podnikateľov v tejto súvislosti sú nasledovné:
Dotýkajú sa opatrenia prijaté spoločnosťami a zamestnávateľmi na boj
s COVID-19 ich povinností podľa GDPR?

Väčšina obchodných spoločností a zamestnávateľov prijíma v súvislosti s pandémiou
COVID-19 preventívne opatrenia, ktoré často zahŕňajú spracovanie osobných údajov,
vrátane citlivých údajov o zdravotnom stave zamestnancov. Takéto spracúvanie
spadá pod pôsobnosť GDPR. Samotný výskyt epidémie COVID-19 nie je dôvodom
na porušovanie ochrany osobných údajov a ani nijakým spôsobom nepozastavuje
účinnosť GDPR. GDPR nebráni opatreniam prijatým v boji proti COVID-19, naopak
poskytuje priestor na ich realizáciu pri súčasnom rešpektovaní ochrany osobných
údajov.

Róbert Kováčik

robert.kovacik@sk.ey.com  
tel.: +421 2 333 39262

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky,
neváhajte nás kontaktovať.

Na akom právnom základe môže zamestnávateľ spracúvať osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov zamestnancov získaných v rámci opatrení prijatých na
zamedzenie šírenia COVID-19 si vyžaduje právny základ v zmysle článkov 6 alebo
9 GDPR.
Zamestnávateľ môže spracúvať „všeobecné“ osobné údaje (napr. cestovateľská
anamnéza alebo styk s nakazenou osobou) na niektorých z nasledovných právnych
základov vymedzených v článku 6 GDPR:
•

splnenie zákonnej povinnosti,

•

oprávnený záujem prevádzkovateľa,

•

splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo

•

ochrana životne dôležitého záujmu inej fyzickej osoby, a to v prípade, že nemožno
použiť iný právny základ.

Niektoré osobné údaje (napr. pozitívny test na COVID-19 alebo telesná teplota)
predstavujú údaje o zdravotnom stave dotknutej osoby, ktoré tvoria osobitnú
kategóriu osobných údajov a podliehajú špecifickému prísnemu režimu podľa článku
9 GDPR. V kontexte boja proti COVID-19 tieto osobné údaje možno spracúvať na
niektorých z nasledovných právnych základov:
•

plnenie povinností v oblasti pracovného práva, predovšetkým povinnosti zaisťovať
bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci alebo

•

významný verejný záujem alebo verejný záujem v oblasti verejného zdravia
v súčinnosti s platným právnym predpisom, ktorý takéto opatrenia predpokladá.

Aké opatrenia musí zamestnávateľ prijať?

Pred každým spracovaním osobných údajov je nevyhnutné vziať do úvahy najmä
zásadu minimalizácie osobných údajov a zásadu proporcionality spracovania
osobných údajov na sledovaný účel. Vzhľadom na vysokú citlivosť niektorých údajov
treba zvážiť aj vyhotovenie posúdenia vplyvu podľa GDPR. Nevyhnutné môže byť aj
prijatie úpravy spracovateľských záznamov a ďalšej nevyhnutnej dokumentácie, a to
tak, aby reflektovali všetky opatrenia prijaté v súvislosti so spracovaním osobných
údajov na účely ochrany pred COVID-19. Samozrejmosťou je aj prijatie dostatočných
bezpečnostných opatrení, či už technických, alebo organizačných, ktoré zabezpečia
bezpečnosť osobných údajov. ,

Musia byť zamestnanci informovaní o spracúvaní osobných údajov týkajúcich sa
COVID-19?
Ak zamestnávateľ zavádza novú spracovateľskú činnosť alebo upravuje už existujúcu
činnosť, musí o spracúvaní osobných údajov písomne informovať dotknuté osoby
Sledujte nás, novinky pravidelne aktualizujeme na našom webe
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vrátane zamestnancov v súlade s článkami 13 a 14 GDPR. Nová spracovateľská
činnosť by mohla predstavovať napr. získavanie údajov o pobyte v cudzej krajine,
zdravotnom stave alebo kontakte s nakazenou osobou.  
Môže zamestnávateľ informovať svojich zamestnancov o nakazenom kolegovi?
Na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov môže byť
zamestnávateľ povinný informovať zamestnancov, že v ich spoločnosti došlo
k nákaze alebo k podozreniu nákazy vírusom COVID-19. Pokiaľ to nie je nevyhnutné,
takéto oznámenie by nemalo konkretizovať zamestnanca v záujme zachovania
dôvernosti jeho osobných údajov. Za niektorých okolností však môže byť toto
oznámenie nevyhnutné, aby sa identifikoval okruh zamestnancov, ktorí s nakazeným
zamestnancom prišli do styku.
Môže spoločnosť spracúvať osobné údaje tretích osôb vstupujúcich do jej
priestorov v súvislosti s pandémiou COVID-19?
V prípade získavania údajov od tretej osoby (napr. informácie o pobyte v rizikovej
krajine, o veku alebo o telesnej teplote) a za predpokladu, že táto osoba nie je
identifikovaná alebo identifikovateľná, k spracúvaniu osobných údajov v zásade
nedochádza, a teda spoločnosť môže takéto údaje bez ďalšieho získavať.
K spracúvaniu osobných údajov tretích osôb bez ich identifikácie dochádza napríklad
vtedy, ak sa zákazníkom pri vstupe do obchodu meria teplota. V prípade návštevníkov
priestorov spoločnosti, ktorí sa pri vstupe registrujú na recepcii a ich identifikačné
údaje si spoločnosť zaznamenáva, je získavanie informácií možné len v prípade,
že takéto spracúvanie údajov je prípustné v zmysle článku 6, resp. článku 9 GDPR.
Ako zabezpečiť bezpečnosť osobných údajov počas práce z domu v dôsledku
pandémie COVID-19?
Zamestnávateľ by mal aj v tejto súvislosti zabezpečiť primerané opatrenia technickej
povahy (napríklad VPN) a organizačnej povahy (napríklad pokyn zamestnancom
zabezpečiť pracovný notebook proti odcudzeniu a poškodeniu, ukladať si pracovné
dokumenty na bezpečné miesto a podobne) s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti
primeranú riziku práce z domu. Zamestnanci by aj pri práci z domu mali dodržiavať
interné bezpečnostné pravidlá, najmä v súvislosti so zachovávaním dôvernosti
osobných údajov voči ich partnerom, príbuzným alebo spolubývajúcim.
V prípade, ak by ste mali záujem o konzultáciu vášho nastavenia ochrany osobných
údajov alebo o pomoc pri učení právneho základu spracúvania alebo pri príprave
posúdenia vplyvu alebo inej dokumentácie alebo ak by ste mali akúkoľvek inú
požiadavku týkajúcu sa ochrany osobných údajov, prosím, neváhajte nás kontaktovať.

EY | Audit | Dane | Transakcie | Poradenstvo
Informácie o EY
EY patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy
poskytujúce odborné poradenské služby v oblasti auditu
a daňového, transakčného a podnikového poradenstva.
Našimi názormi a kvalitou služieb prispievame
k budovaniu dôvery v kapitálové trhy a ekonomiky
celého sveta. Podporujeme rozvoj popredných lídrov,
ktorých spája dôraz na kvalitu poskytovaných služieb
vo vzťahu k všetkým zainteresovaným skupinám. V tom
je náš hlavný prínos k lepšie fungujúcemu svetu pre
našich ľudí, klientov a širšiu komunitu.
Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu
spoločností, ktorej riadiacou spoločnosťou je britská
Ernst & Young Global Limited. Každá členská spoločnosť
je nezávislým právnym subjektom. Ernst & Young
Global Limited neposkytuje služby priamo klientom.
Informácie o tom, akým spôsobom EY zhromažďuje
a používa osobné údaje, a opis práv, ktoré jednotlivci
majú podľa predpisov o ochrane osobných údajov, sú
dostupné prostredníctvom webovej stránky ey.com/
privacy
Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach
www.ey.com.
Ak si želáte pridať meno inej osoby z vašej spoločnosti
do zoznamu príjemcov EY Daňových a právnych
noviniek, alebo vymazať vaše meno zo zoznamu,
prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese:
kristina.melicherova@sk.ey.com.

V prípade ďalších otázok, prosím, obráťte sa na
kontaktného partnera/manažéra:
Zdaňovanie spoločností
Marián Bíž, Richard Panek, Peter Feiler, Andrej Paulina,
Tomáš Nagy, Stanislava Kocková, Cyril Chovanec,
Alexandra Kiššová, Michal Bezák, Ján Somoši
Transferové oceňovanie
Marián Bíž, Martina Gulášová, Stanislava Kocková
DPH a clá
Marián Bíž, Juraj Ontko, Miroslav Marcinčin,
Andrej Paulina, Monika Fábryová, Stanislava Kocková,
Jana Ontkovičová, Alexandra Kiššová
Zdaňovanie fyzických osôb
Marián Bíž, Miroslav Marcinčin, Vadim Bogomolov,
Matej Oravec
Právne služby
Róbert Kováčik, Ján Broniš
Audit
Dalimil Draganovský, Tomáš Přeček, Peter Uram-Hrišo
Forenzné služby a podpora integrity
Tomáš Kafka

Správy – v skratke

Služby podnikového poradenstva
Peter Borák, Peter Málik
Služby transakčného poradenstva
Matej Bošňák

Zmeny požiadaviek v súvislosti s Country-by-Country Reportingom (CbCR)
Novelou zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe
daní od 1.1.2020 boli rozšírené požiadavky, týkajúce sa oznamovacích povinnosti
v súvislosti s Country-by-Country Reportingom (CbCR). Po novom vo formulári
Oznámenia CbCR pribudli polia v časti 3) Údaje o nadnárodnej skupine podnikov,
konkrétne názov nadnárodnej skupiny podnikov a názov hlavného materského
subjektu. Novelou bola tiež doplnená povinnosť základného subjektu nahlásiť zánik
oznamovacej povinnosti. Túto povinnosť si daňovník môže splniť prostredníctvom
všeobecného podania, v ktorom predmetnú skutočnosť uvedie do textu podania.
Naďalej platí, že Oznámenie CbCR sa podáva len ak došlo k zmene informácií.
V prípade, ak nedošlo k žiadnym zmenám, nevzniká daňovníkovi povinnosť opätovne
podávať Oznámenie CbCR z titulu doplnenia nových požadovaných údajov
od januára 2020.

Tel.: +421 2 333 39111
E-mail: ey@sk.ey.com
© 2020 EYGM Limited.
Všetky práva vyhradené.

Informácie v tomto bulletine odrážajú naše vedomosti a názory
v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich
zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.
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