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Zmena Zákonníka práce a zmena 
Zákona o cestovných náhradách

Vláda nedávno schválila novelu 
Zákonníka práce a ďalších súvisiacich 
zákonov, vrátane Zákona o cestovných 
náhradách. Navrhovaná novelizácia by 
mala byť účinná od 1.1.2015.

Cieľom návrhu by malo byť riešenie 
problémov pri dočasnom prideľovaní 
zamestnancov. Novela preto obsahuje 
napr.:

• obmedzenie doby dočasného 
pridelenia na 24 mesiacov               
a obmedzenie počtu opätovných 
pridelení a predĺžení; s následným 
zrušením pôvodného 
zamestnaneckého vzťahu, ak sa 
obmedzenia nedodržia; 

• zákaz ďalšieho pridelenia už 
prideleného zamestnanca 
užívateľským podnikom k tretej 
osobe;

• možnosť vysielania pridelených 
zamestnancov na pracovné cesty, 
avšak len užívateľským podnikom 
(a nie právnym zamestnávateľom).

Novela sa však adresne nevenuje 
dočasným prideleniam v rámci 
podnikov v skupine, či prideleniam         
do iného členského štátu, a je 
zameraná skôr na agentúrne 
zamestnávanie. Pri takto zameranej 
novele pravdepodobne vyniknú viaceré 
otázky, predovšetkým pri dočasných 
prideleniach mimo SR. 

Novela tiež obsahuje nepriamu novelu 

Zákona o cestovných náhradách, kde 
ruší povinnosť poskytovania 
cestovných náhrad pri dočasnom 
pridelení vo výške ako pri pracovnej 
ceste. Ustanovenie o cestovných 
náhradách pri vyslaniach do iného 
členského štátu bude pravdepodobne 
bez zmeny- t.j. ostáva povinnosť 
poskytovania náhrad ako                    
pri zahraničnej pracovnej ceste.

V súvislosti s cestovnými náhradami 
by sme tiež radi upozornili na 
navrhované ustanovenie par. 19 ods. 
1 Zákona o dani z príjmov podľa 
novely, ktorá sa v súčasnosti nachádza 
v NRSR. Podľa tejto novely by mal byť 
príjem, ktorý je zdaniteľným príjmom 
na strane zamestnanca (t.j. vrátane 
cestovných náhrad poskytnutých
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nad rámec povinných náhrad), 
považovaný za daňovo uznateľný 
náklad zamestnávateľa. 
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Nové usmernenie Ministerstva 
financií Slovenskej republiky 
o určení obsahu transferovej 
dokumentácie

Ministerstvo financií SR vydalo nové 
usmernenie o určení obsahu 
transferovej dokumentácie 
č. MF/8120/2012-721 (ďalej len 
“usmernenie“), ktoré nahrádza 
pôvodné usmernenie 
č. MF/8288/2009-72.

Na základe predchádzajúceho 
usmernenia bol rozsah dokumentácie 
transferového oceňovania určovaný 
podľa toho, či daňovník uskutočňujúci 
kontrolované transakcie                      
zo zahraničnými závislými osobami 
vykazuje výsledok hospodárenia 
v individuálnej účtovnej závierke podľa 
medzinárodných štandardov 
pre finančné výkazníctvo (ďalej len 
„IFRS“) alebo podľa lokálnych 
účtovných štandardov. V prípade 
vykazovania výsledku hospodárenia 
podľa IFRS viedol daňovník 
dokumentáciu transferového 
oceňovania v úplnom rozsahu 
(základná dokumentácia), v opačnom 
prípade iba v jej zjednodušenej forme 
(zjednodušená dokumentácia).

Vymedzenie rozsahu dokumentácie 
bolo revidované a rozšírené 
zo základnej (základná dokumentácia) 
a zjednodušenej (zjednodušená 
dokumentácia) formy na základnú, 
skrátenú a úplnú formu. 

Dokumentácia v úplnom rozsahu  
nadväzuje na pôvodnú základnú 
dokumentáciu, s ktorou má 
v podstate identicky vymedzený 
rozsah. Rozšírený je však okruh 
daňovníkov, od ktorých sa bude 
požadovať vedenie dokumentácie 
transferového oceňovania v tejto 
forme. Dokumentáciu v úplnom 
rozsahu podľa usmernenia vedú 
daňovníci:

• vykazujúci výsledok hospodárenia 
v individuálnej účtovnej závierke 
podľa IFRS,

• daňovníci uskutočňujúci transakcie
so závislými osobami, ktoré sú 
daňovníkmi nezmluvného štátu,

• daňovníci, ktorí žiadajú správcu 
dane o vydanie rozhodnutia 
o odsúhlasení použitia metódy 
ocenenia a

• daňovníci, ktorí žiadajú o úpravu 
základu dane. 

Skrátenú dokumentáciu vedú 
daňovníci, ktorý sú mikro účtovnými 
jednotkami alebo fyzické osoby, ktoré 
sú pre daňové účely pokladané za 
mikro účtovné jednotky na základe 
zákona o účtovníctve.

Základnú dokumentáciu podľa 
nového usmernenia je potrebné 
odlišovať od  základnej 
dokumentácie podľa 
predchádzajúceho usmernenia. 
Dokumentáciu v základnej forme vedú 
tí daňovníci, ktorí nespĺňajú 
vymedzené kritéria pre vedenie 
dokumentácie v skrátenej alebo úplnej 
forme. 
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Prvé finálne výstupy z Akčnému 
plánu boja proti erózii základov 
dane a presunom ziskov (BEPS)

Organizácia pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD) dňa 
16. septembra 2014 vydala svoju prvú 
sadu odporúčaní pre prvých 7 tém v jej 
Akčnom pláne boja proti erózii 
základov dane a presunom ziskov 
(BEPS).

Prvá vydané dokumenty BEPS 
obsahujú nasledovné témy:

• Dokumentácia k transferovému 
oceňovaniu a vzor pre 
dokumentáciu, za jednotlivé 
krajiny (Action 13) - cieľom je 
zlepšiť transparentnosť pre správu 
daní a obmedziť neurčitosť 
pre daňové subjekty.

Nové odporúčania potvrdili, že 
OECD smeruje k zavedeniu            
3 vrstvovej dokumentácie. Táto 
dokumentácia by mala obsahovať:

− Masterfile, ktorý má poskytnúť 
prehľad o nadnárodnej skupine 
a jej podnikaní. Odporúčania 
OECD obsahujú presnejší 
popis, čo by mal Masterfile 
obsahovať. Indikujú napríklad, 
že popis dodávateľského 
reťazca bude požadovaný iba 
pre 5 najväčších výrobkov 
a poskytovaných služieb (podľa 

výšky objemu), plus akýkoľvek 
iný výrobok alebo služba, ktorej 
objem presahuje viac ako 5% 
obratu skupiny.

− Lokálna dokumentácia, ktorá 
poskytne detailný pohľad 
na prevádzku a transakcie 
priamo súvisiace s jednotlivou 
daňovou jurisdikciou. Definícia 
požiadaviek na lokálnu 
dokumentáciu boli taktiež 
spresnené.

− Dokumentácia za jednotlivé 
krajiny – Táto poskytne 
informácie o alokácii príjmov, 
daní, ako aj určité finančné 
indikátory za každú jednotlivý 
daňovú jurisdikciu, v ktorej 
nadnárodná skupina podniká. 
Dokumentácia za jednotlivé 
krajiny bude slúžiť najmä ako 
nástroj na ohodnotenie rizika 
(zo strany správcov dane). 
Vzor formuláru pre 
dokumentáciu týchto údajov 
(podľa jurisdikcie a podľa 
jednotlivých právnických osôb) 
je taktiež uvedený v tomto 
dokumente.

• Hybridné nástroje (Action 2) –
zaviesť jednotný prístup k zdaneniu 
cez nové ustanovenia modelovej 
zmluvy OECD s cieľom 
neutralizovať tieto hybridné 
nástroje.

• Zabránenie zneužívaniu zmlúv 
o zamedzení dvojitého zdanenia 
(Action 6) – dať do súladu zdanenie 
a ekonomickú podstatu, za účelom 
prevencie zneužívania zmlúv 
o zamedzení dvojitého zdanenia. 

• Problémy transferového 
oceňovania pri nehmotnom 
majetku (Action 8) – zabezpečiť, 
aby transferové oceňovanie bolo 
v súlade s tvorbou ekonomických 
hodnôt.

• Výzvy digitálnej ekonomiky 
(Action 1)

• Realizovateľnosť 
multilaterálnych nástrojov (Action 
15) – upraviť bilaterálne zmluvné 
vzťahy za účelom pohotovej 
implementácie akčného plánu 
(BEPS)

• Škodlivé daňové praktiky (Action 
5)
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Informácia k záväzným stanoviskám

Dňa 1. septembra 2014 nadobudla 
účinnosť Vyhláška MF SR určujúca 
rozsah daňových predpisov, ku ktorým 
možno vydať záväzné stanovisko 
(ďalej len „stanovisko“). Od 1.9.2014 
môžu daňové subjekty požiadať 
Finančnú správu SR o vydanie 
záväzného stanoviska, pokiaľ sa 
posudzuje:

• zdroj príjmov daňovníka s 
obmedzenou daňovou povinnosťou 
podľa § 16 zákona o dani z príjmov,

• predaj a kúpa podniku alebo jeho 
časti v reálnych hodnotách podľa 
§ 17a zákona o dani z príjmov,

• vznik daňovej povinnosti podľa         
§ 19 až 21 zákona o dani z pridanej 
hodnoty,

• sadzba dane za tovar podľa § 27 
zákona o dani z pridanej hodnoty,

• osoba povinná platiť daň z pridanej 
hodnoty podľa § 69 ods. 12 zákona 
o dani z pridanej hodnoty.

Na vydanie záväzného stanoviska je 
potrebná písomná žiadosť daňového 
subjektu a zaplatená úhrada. Lehota 
na vydanie stanoviska je 60 dní 
odo dňa doručenia žiadosti alebo jej 
doplnenia. Pokiaľ je z dôvodu zložitosti 
prípadu nutné predĺženie lehoty 
na vydanie stanoviska, je potrebný 
súhlas príslušného daňového subjektu.

Žiadosť o vydanie stanoviska musí 
obsahovať podrobný popis 
skutočností, ktoré nastanú alebo sú 
očakávané a ktoré budú podkladom 
na vydanie stanoviska. Je potrebné 
uviesť aj návrh na uplatnenie postupu 
podľa príslušných daňových predpisov, 
právne posúdenie prípadu a sumu 
obchodného prípadu.

Finančné riaditeľstvo SR daňovému 
subjektu stanovisko nevydá, pokiaľ 
je na vydanie záväzného stanoviska 
potrebné uplatniť právny predpis iného 
štátu alebo ak daňový subjekt žiada 
stanovisko k takým skutočnostiam, 
ktoré nastali v zdaňovacom období, 
za ktoré príslušný daňový subjekt 
daňové priznanie už podal. 

Na vydanie stanoviska je potrebná 
žiadosť spolu so zaplatenou úhradou. 
Príslušný daňový subjekt je povinný 
spolu so žiadosťou zaplatiť úhradu 
vo výške:

a) 1 % zo sumy predpokladaného 
obchodného prípadu, najmenej 
však 4000 eur, najviac 30 000 eur, 

ak žiada o stanovisko k uplatneniu 
jedného daňového predpisu, 

b) 2 % zo sumy predpokladaného 
obchodného prípadu, najmenej 
však 5 000 eur, najviac 30 000 eur, 
ak žiada o stanovisko k uplatneniu 
dvoch a viac daňových predpisov, 

c) 3 % zo sumy predpokladaného 
obchodného prípadu, najmenej 
však 6 000 eur, najviac 30 000 eur, 
ak žiada o stanovisko k uplatneniu 
daňových predpisov, pričom ide 
o opakované obchodné prípady.

Úhrada je splatná bez výzvy pri podaní 
žiadosti a príslušný daňový subjekt má 
povinnosť túto úhradu zaplatiť na účet 
uvedený v usmernení Finančného 
riaditeľstva SR.

Daňový alebo colný úrad môže vyrubiť 
úrok v tom prípade, ak je skutočná 
suma obchodného prípadu vyššia 
najmenej o 10% ako suma uvedená 
v žiadosti alebo ak daňový subjekt 
uplatnil do 1 roka po vydaní stanoviska 
ten istý postup aj na prípad neuvedený 
v danej žiadosti.
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Rozsudok SD EÚ vo veci C-7/13 
Skandia America Corporation

Dňa 17. septembra 2014 vydal Súdny 
dvor Európskej únie („SD EÚ“) 
rozsudok vo veci C-7/13 Skandia 
America Corporation USA, filial 
Sverige proti Skatteverket, týkajúci sa 
skupinovej registrácie na účely DPH.

Situácia

Spoločnosť Skandia America
Corporation má sídlo v USA a pobočku 
(organizačnú zložku uvedenej 
spoločnosti, ktorá je prevádzkarňou na 
účely DPH) vo Švédsku,  ktorá je 
členom tzv. „DPH skupiny“ 
vo Švédsku. Zriaďovateľ so sídlom 
v USA obstarával IT služby 
od externých dodávateľov pre skupinu 
Skandia na celosvetovej úrovni, aj pre 
svoju švédsku pobočku. 

Úlohou švédskej prevádzkarne bolo 
spracovať externe zakúpené IT služby 
a vytvoriť konečný produkt, IT 
platformu. Tento konečný produkt sa 
následne dodával rôznym 
spoločnostiam skupiny Skandia tak        
v rámci, ako aj mimo uvedenej DPH 
skupiny. Pri poskytovaní služieb sa 

na cenu služby uplatňovala prirážka 
5%.

V tomto prípade švédsky daňový úrad 
požadoval zdanenie transakcií medzi 
zriaďovateľom (sídlom spoločnosti)           
v treťom štáte a jeho švédskou 
pobočkou, ktorá je členom tzv. „DPH 
skupiny“ vo Švédsku. Spoločnosť proti 
tomuto rozhodnutiu podala žalobu 
na vnútroštátny súd vo Švédsku 
(Správny súd v Štokholme).

Prejudiciálne otázky

Správny súd v Štokholme položil 
Súdnemu dvoru prejudiciálnu otázku, 
či poskytnutie externe zakúpených 
služieb zriaďovateľom v treťom štáte 
svojej organizačnej zložke v členskom 
štáte EÚ (pričom dôjde k pripísaniu 
nákladov organizačnej zložke              
v súvislosti s týmito službami), 
predstavuje z pohľadu DPH zdaniteľnú 
transakciu, ak je táto organizačná 
zložka členom skupiny na účely DPH        
v tomto členskom štáte EÚ. 

V prípade kladnej odpovede vyvstáva 
otázka, či zriaďovateľ (sídlo 
spoločnosti) v treťom štáte sa má 
považovať za zdaniteľnú osobu, ktorá 
nie je usadená na území členského 
štátu v zmysle článku 196 Smernice 
o DPH, a teda príjemcovi služieb 
vznikne z predmetných transakcií 
povinnosť platiť daň.

Rozsudok

V rozsudku FCE Bank (C-210/04) 
Súdny dvor uviedol, že stála 
prevádzkareň, ktorá nie je právnickou 
osobou odlišnou od spoločnosti, ktorej 
je súčasťou, ktorá je usadená v inom 
členskom štáte a ktorej spoločnosť 
poskytuje služby, by sa nemala 
považovať za zdaniteľnú osobu 
z dôvodu pripísaných nákladov 
v súvislosti s uvedenými službami. 
V zmysle uvedeného rozsudku 
transakcie v rámci rovnakej právnickej 
osoby nepodliehajú zdaneniu daňou 
z pridanej hodnoty.

SDE EÚ sa mal vysporiadať s otázkou, 
či (i) takéto posúdenie z hľadiska DPH 
sa má vzťahovať aj na prípad skupiny 
na účely DPH, alebo (ii) organizačná 
zložka, ktorá vstúpi tzv. „DPH skupiny“ 
sa má považovať za súčasť 
samostatnej zdaniteľnej osoby, a teda 
služby poskytnuté zahraničným 
zriaďovateľom takejto organizačnej 
zložke by sa následne mali považovať 
za služby medzi dvoma nezávislými 
osobami, ktoré sú predmetom DPH.



© 2014 KPMG Slovensko Advisory k.s., slovenská komanditná spoločnosť a člen KPMG, siete 
nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej 
osoby. Všetky práva vyhradené. 

Informácie tu uvedené majú všeobecný charakter a nevzťahujú sa na okolnosti žiadnej konkrétnej
fyzickej alebo právnickej osoby.  Hoci našou snahou je poskytnúť presné a aktuálne informácie, 
ich aktuálnosť nemôžeme zaručiť aj v budúcnosti. Neodporúčame konať na základe týchto
informácii bez príslušnej profesionálnej rady a dôkladnej analýzy konkrétnej situácie.
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Vo veci C-7/13 Súdny dvor v zásade 
dospel k záveru, že prevádzkareň, 
ktorá vstúpi do DPH skupiny, sa stane 
súčasťou samostatnej zdaniteľnej 
osoby, ktorou je skupina na účely 
DPH. SD EÚ rozhodol, že 
poskytovanie služieb zriaďovateľom 
usadeným v tretej krajine prevádzkarni 
v členskom štáte predstavuje 
zdaniteľnú transakciu, ak je uvedená 
prevádzkareň členom skupiny na účely 
DPH. 

V uvedenej situácii, kedy zriaďovateľ 
usadený v tretej krajine poskytuje 
služby za protihodnotu prevádzkarni tej 
istej spoločnosti usadenej v členskom 
štáte EÚ a uvedená prevádzkareň je 
členom skupiny na účely DPH tomto 
členskom štáte, vzniká tejto skupine 
ako príjemcovi uvedených služieb 
povinnosť platiť splatnú daň z pridanej 
hodnoty. 
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Jednou vetou 

• Finančné riaditeľstvo SR vydalo 
v oblasti DPH nasledovné 
dokumenty:

• Informácia k novele zákona 
o DPH;

https://www.financnasprava.sk/_
img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Inf
oservis/Aktualne_informacie/201

4_08_18_novela_DPH_dopl.pdf

• Informácia k zákonu č. 218/2014 
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov 
s účinnosťou od 1.10.2014, 
1.1.2015 a 1.7.2015;

https://www.financnasprava.sk/_
img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Pro
fesionalna_zona/Dane/Novinky_
z_legislativy/2014/nepriame_da
ne/2014.0828_inf_DPH_novela.
pdf

• Metodický pokyn FR SR 
k registrácii zdaniteľných osôb 
podľa § 4 a § 6a zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov;

https://www.financnasprava.sk/_
img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Pro
fesionalna_zona/Dane/Metodick
e_pokyny/Nepriame_dane/2014/
2014_09_10_MP_k_par_4_ZDP
H-od_1-1-2014.pdf

• Otázky a odpovede k vráteniu 
dane z iných členských štátov.

https://www.financnasprava.sk/_
img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Inf
oservis/Aktualne_informacie/dph
/2014/2014_09_05-Ot-Odp-vrat-
dane.pdf

• Národná rada Slovenskej republiky 
na svojej septembrovej schôdzi 
vyslovila súhlas s uzavretím Zmluvy 

medzi Slovenskou republikou a 
Guernsey o výmene informácií 
týkajúcich sa daní.

• NR SR ďalej schválila:

• návrh novely zákona 
o miestnych daniach predložený 
skupinou poslancov, ktorej 
účelom boli niektoré čiastkové 
zmeny v miestnych daniach
s cieľom uľahčiť obciam 
aplikáciu zákona;

• v prvom čítaní vládne návrhy 
novely zákona o dani z príjmov, 
novely zákona o spotrebnej dani 
z minerálneho oleja a zákona 
o dani z motorových vozidiel. 
Schválenie týchto návrhov 
zákonov v druhom a treťom 
čítaní sa očakáva v priebehu 
októbra 2014. Sledujte naše 
Daňové a právne aktuality,
o ďalšom schvaľovacom 
procese Vás budeme 
informovať.
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