novinky v legislatíve
v roku 2017
Vážení podnikatelia, rok 2017 nám opäť prináša viacero zmien v účtovnej a daňovej legislatíve. Radi by sme
Vás v skratke informovali o najhlavnejších z nich.
Schválené zákony:
Zvýšenie sumy stravného od 1. 12. 2016:
Zvýšenie súm stravného ovplyvní niekoľko veličín, ktoré sa odvíjajú od súm stravného stanovené pre tuzemské pracovné cesty.
Zvýšenie súm stravného stanoveného pre tuzemské pracovné
cesty od 1. 12. 2016 ovplyvní:
● výšku stravných lístkov (gastrolístkov),
● výšku povinn ého príspevku zamestnávateľa na stravovanie
zamestnancov,
● výšku výdavkov na stravné, ktoré si môže dať do daňových
výdavkov osoba s príjmami z podnikania alebo inej samostatne
zárobkovej činnosti (SZČO).
Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) si budú môcť
od 1. 12. 2016 (v roku 2017) dať do daňových výdavkov sumu stravného za každý jeden odpracovaný deň maximálne 4,50 eur.
V prípade služobnej cesty sú nové sadzby stravného nasledovné:
● 4,50 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
● 6,70 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
● 10,30 eur pre časové pásmo nad 18 hodín.
Zmena zákona o dani z pridanej hodnoty:
● Povinnosť daňového úradu vyplatiť úrok. Nárok na úrok zo zadržaného nadmerného odpočtu vzniká prvým dňom po uplynutí
šiestich mesiacov od skončenia pôvodnej lehoty na vrátenie
nadmerného odpočtu.
● Prenesenie daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác
a tovaru s inštaláciou a montážou, pričom zmena spočíva v tom,
že ak dodávateľ vystaví faktúru bez DPH a uvedie na nej informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, prenáša za daňová povinnosť
na odberateľa, bez ohľadu na to, aká je skutočná situácia.
● Odloženie samozdanenia DPH pri nákupe tovaru zo štátov
mimo EÚ – jedná sa o odklad účinnosti už schválenej novely zákona o DPH. Naďalej bude DPH vymeraná colným úradom.
● Zmeny v nároku na vrátenie dane zahraničných osôb
na Slovensku, ak dodávajú na Slovensku tovar, služby alebo stavebné práce. Ak v SR uskutoční nákupy tovaru alebo služieb s DPH,
prednostne má žiadať o vrátenie DPH prostredníctvom žiadosti
zahraničnej osoby o vrátenie DPH z iného členského štátu, nie
v daňovom priznaní podanom slovenskému daňovému úradu.
Zmeny v zákone o dani z príjmov
● Zmena sadzby dane z príjmov právnických osôb z 22% na 21%.
● Zmena v zdaňovaní dividend: fyzické osoby SR a EU 7%, odvody
do zdravotných poisťovní (14%) sú zrušené, dividendy pre právnické osoby SR a EU zostávajú bez dane, dividendy pre fyzické osoby
a právnické osoby zo štátov, ktoré nemajú zo SR zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, 35%.
● Ponechanie osobitného odvodu dane pre regulované odvetvia.
● Zmeny vo výške uplatňovaných paušálnych výdavkov fyzických
osôb - zvýšenie zo 40 % na 60 %, až do výšky 20 000 €.
● Úprava vymedzenia uznateľnosti výdavku pri prenájme hnuteľných vecí, nehnuteľností a predmetov autorského práva. Do zákona je doplnený nájom nehmotného majetku (až po zaplatení);
za prenájom sa považuje aj drobný hmotný a nehmotný majetok

(pre uplatnenie ďalších výdavkov sa musí viesť ich evidencia,
ak sa uplatňujú ďalšie výdavky súvisiace s týmto majetkom).
Do sumy nájomného vstupujú odpisy, poistné, energie a všetky
tieto náklady sú uznané až po ich zaplatení, na strane prenajímateľa sa táto celá suma porovnáva s odpismi pre ich uznateľnosť
do daňových výdavkov.
● Zmeny v registračných poplatkoch automobilov sa týkajú predajcov a výrobcov motorových vozidiel, pričom ak sa tieto neprevedú do 15 dní po uplynutí jedného roka, tak sa správny poplatok
33 € zvýši na 210 €.
● Zmeny v transferovom oceňovaní (rozšírenie okruhu závislých
osôb, úprava definície kontrolovaných transakcií)
○ Úprava definície závislej osoby a zavedenie pojmu kontrolovaná transakcia – ide o zmenu pôvodného pojmu „vzájomný
obchodný vzťah“.
○ Novela ustanovenia o úprave základu dane v prípade, ak
transferové ceny nie sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu a rozšírenie pravidiel pre zahŕňanie výdavkov závislých osôb
do daňových výdavkov.
○ Nová právna úprava korešpondujúcej úpravy.
○ Úprava odsúhlasenia metódy transferového oceňovania.
○ Úprava sankcií v súvislosti s transferovým oceňovaním.
○ Zmeny v dokumentácii k transferovým cenám.
Elektronické registračné schránky
Od 1. 1. 2017 budú štátne orgány s právnickými osobami komunikovať výhradne prostredníctvom elektronických registračných
schránok. Fyzické osoby a živnostníci môžu komunikovať so štátnymi orgánmi prostredníctvom elektronických registračných
schránok dobrovoľne. Prostredníctvom elektronických registračných schránok sa môžu štátnym orgánom zasielať rôzne dokumenty (podania). Slovenskí občania môžu splnomocniť inú osobu,
zahraničné osoby musia splnomocniť slovenského občania.
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
Od 1. 7. 2016 bola uzákonená priama trestná zodpovednosť štatutárov, pričom štatutárom sa rozumie:
● štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu
● osoba, ktorá vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci
právnickej osoby a to aj keď nemá vzťah k právnickej osobe,
● iná osoba, ktorá vykonáva rozhodujúci vplyv na riadenie právnickej osoby (tzv. tieňoví manažéri), alebo
● osoba, ktorá konala v rámci oprávnení, ktoré jej boli zverené
právnickou osobou.
Trestným činom sú napr.:
● niektoré majetkové trestné činy
● daňové trestné činy
● trestné činy súvisiace s drogami, omamnými látkami
a prekurzormi
● trestné činy obchodovania s ľuďmi
● trestné činy týkajúce sa životného prostredia a nakladania
s odpadmi
● korupčné trestné činy
● neoprávneného zamestnávania a iné trestné činy.
V zmysle tejto novely môžu byť právnické osoby postihnuté
ochrannými opatreniami:
● zhabanie peňažnej čiastky
● zhabanie majetku.
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