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¬ MFSR pripravuje zjednodušenie dokumentačnej povinnosti

¬ návrh obsahuje o.i.:

¬ nové veľkostné kritériá pre povinnosť základnej dokumentácie
¬ zvýšený dôraz na transakčný prístup
¬ vyžaduje zmluvnú dokumentáciu v písomnej forme
¬ precíznejšie definuje dôležité obsahy dokumentácie

Trendy v transferových cenách

Usmernenie k obsahu dokumentácie o TC
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¬ právny základ procedúr
¬ predmet a účel MAP
¬ podmienky pre začatie procedúry
¬ žiadosť daňovníka o zahájenie procedúry a jej náležitosti
¬ MFSR ako príslušný orgán, komunikácia s ďalšími orgánmi
¬ špecifiká prístupu podľa Arbitrážnej konvencie, lehoty, spôsob 

zostavenia arbitrážnej komisie

Trendy v transferových cenách

Usmernenie MF 020525/2017-724 k postupom v rámci 
procedúr vzájomnej dohody
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¬ Kapitola IV Riešenie sporov
¬ na stránke OECD je dostupná štatistika procedúr vzájomných 

dohôd za rok 2017 (počet konaní) priemerná dĺžka trvania MAP 
je 30 mesiacov

¬ Cieľ revízie
¬ minimalizácia sporov v TO
¬ zvýšenie právnej istoty
¬ minimalizácia dvojitého zdanenia

Trendy v transferových cenách

Prebiehajúca revízia smernice o transferovom oceňovaní na 
úrovni OECD

Tohtoročné prekvapenia v oblasti medzinárodných daní

Jurisdikcia Stav k 31.12.2017

DE 1 241

AT 255

CZ 49

SK 31
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¬ Kapitola VII Osobitosti služieb v rámci skupiny
¬ oblasti revízie:

¬ preukazovanie prijatia služby a benefitu na strane príjemcu
¬ rozdiel v benefitoch získaných členmi skupiny
¬ identifikácia duplicity činností v praxi
¬ stanovenie vhodného alokačného kľúča
¬ určenie nákladovej základne
¬ podmienky pre nezávislý vzťah pri službách v súvislosti s 

nehmotným majetkom

Trendy v transferových cenách

Prebiehajúca revízia smernice o transferovom oceňovaní na 
úrovni OECD
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¬ Nadväzuje na akcie 8 – 10 BEPS 
¬ ešte nepredstavuje konsenzus a ponúka rôzne pohľady na 

finančné transakcie v rámci skupiny, najmä na:
¬ pôžičky v rámci skupiny
¬ záruky
¬ covenants (záväzky zo zmluvného vzťahu)
¬ cashpooling
¬ poplatky spojené s financovaním
¬ prístupy k určeniu trhového úroku
¬ zaistenie (hedging)
¬ poistene

Trendy v transferových cenách

Diskusný návrh reportu o finančných transakciách
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Zrážkové dane
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booking.com a iné digitálne platformy 
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Daňová úľava vs priama pomoc 

Daňové úľavy od 1.7.2018 

¬ od júla 2018 platia v SR nové pravidlá pre investičnú pomoc
¬ nové právne predpisy:

¬ zákon č. 57/2018 Zb. o regionálnej investičnej pomoci
¬ nariadenie vlády SR č. 195/2018 Z.z., ktorým sa  

ustanovujú podmienky na poskytnutie IP, maximálna 
intenzita IP a maximálna výška IP v regiónoch SR

¬ adresnejšie zameranie na podporu investícií do 
progresívnych technológií a činností s vysokou pridanou 
hodnotou 

¬ vypadla podmienka minimálneho počtu nových pracovných 
miest pre všetky typy investičných zámerov

¬ naďalej možnosť voľby žiadateľa, či požadovanú IP vypočíta 
príslušnou intenzitou z oprávnených investičných nákladov 
alebo z oprávnených mzdových nákladov
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Daňová úľava vs priama pomoc 

Daňové úľavy od 1.7.2018 

¬ nové: možnosť zahrnutia nájomného za pozemky a budovy 
do oprávnených investičných nákladov

¬ možnosť zahrnutia majetku umiestneného v doplnkovom 
mieste realizácie investičného zámeru   

¬ limit na oprávnené mzdové náklady: do výšky trojnásobku 
priemernej štatistickej mzdy pre daný okres

¬ nový spôsob výpočtu úľavy na DzP: parametrom nie je 
vlastné imanie, ale konštanta 0,5

¬ obmedzenie: za každé relevantné zdaňovacie obdobie sa 
môže uplatniť max. 20% celkovej daňovej úľavy

Tohtoročné prekvapenia v 
oblasti medzinárodných 

daní

Trendy v transferových 
cenách

Zrážkové dane

booking.com a iné 
digitálne platformy

Daňové úľavy od 
1.7.2018

Daňová úľava vs
priama pomoc

Superodpočet vs
investičná pomoc

Cezhraničné vysielanie 
zamestnancov od A po Z

DPH a iné novinky

Diskusia 

Offices/Location

Kontakty



www.leitnerleitner.com13/38 6.12.2018

Daňová úľava vs priama pomoc 

Daňové úľavy od 1.7.2018 

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

¬ nové: diferenciácia kvalifikačných podmienok podľa formy 
pomoci požadovanej investorom (daňová úľava alebo priama 
pomoc) ako aj podľa toho, či investičný zámer spadá pod 
prioritné oblasti   

¬ Príklad 1: V okrese s najvyššou nezamestnanosťou (napr. 
Rimavská Sobota) stačí oprávnená investícia 1,0 mil. EUR 
(neplatí pre prioritné oblasti) u tzv. veľkého podniku na 
poskytnutie hotovostných foriem pomoci (vrátane dotácie na 
dlhodobý majetok). Pre schválenie úľavy na dani je však 
dostatočná oprávnená investícia 200 tis. EUR.

¬ Príklad 2: V okrese s nezamestnanosťou nižšou ako 
celoslovenský priemer (napr. Trnava) je potrebná pre 
poskytnutie daňovej úľavy investícia min. 6,0 mil. EUR u tzv. 
veľkého podniku. Hotovostné formy pomoci (dotácia na 
dlhodobý majetok a príspevok na vytvorené pracovné 
miesta) sa okrem prioritných oblastí v takýchto okresoch 
neposkytujú.
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Daňová úľava vs priama pomoc 

Daňové úľavy od 1.7.2018 

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

¬ nové: prioritné oblasti majú výhodnejšie podmienky, sú 
definované vo vzťahu k odvetviam SK NACE + 75% 
oprávnených investícií musí smerovať do definovaných 
relevantných technológií  

¬ nové: povinnosť zamestnávateľa vyplácať zamestnancom 
mzdu vo výške uvedenej v žiadosti o IP  

TECHNOLOGICKÉ CENTRÁ

¬ podmienka: vyplácanie minimálneho násobku priemernej 
štatistickej mzdy v danom okrese (všeob. 1,7-nás.)

¬ min. výška oprávnenej investície a min. počet NPM sa líšia 
podľa požadovaných foriem pomoci, ale sú rovnaké vo 
všetkých okresoch (okrem BA kraja)

¬ nové: možnosť predloženia investičného zámeru v 
priemyselnej výrobe v kombinácii s technologickým centrom  
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¬ začiatok 2015 – zavedenie „superodpočtu“ – nový typ 
daňového zvýhodnenia, cieľ: podporiť spoločnosti s aktivitami 
v oblasti výskumu a vývoja. 
začiatok 2018 – zvýšenie superodpočtu až na 100% 

¬ každý uznateľný náklad je teda možné odpočítať od ZD 
dvakrát, úspora na daniach 21% z nákladov na R&D

¬ z každých vynaložených 1000 EUR na R&D je úspora na 
daniach 210 EUR

¬ v prípade daňovej straty sa superodpočet prenáša do ďalšieho 
zdaňovacieho obdobia, najviac do nasledujúcich 4 rokov  

Superodpočet vs investičná pomoc 
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¬ nárok na odpočet – automatický, nepodlieha schvaľovaciemu 
konaniu (na rozdiel od IP)

¬ po splnení podmienok – právny nárok na odpočet
¬ povinnosť daňovníka vypracovať a podpísať písomný projekt 

R&D pred realizáciou a zabezpečiť oddelenú evidenciu 
uznateľných nákladov

¬ uznateľné náklady: mzdy + zákonné odvody, odpisy budov, 
strojov, materiál, licencie na softvér, režijné náklady...     

Superodpočet vs investičná pomoc 
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Asistencia BMB Leitner

¬ posúdenie a identifikácia oprávnených R&D činností
¬ posúdenie a identifikácia oprávnených nákladov
¬ posúdenie oprávnenosti daňovníka
¬ kalkulácia potenciálnej daňovej úspory pri superodpočte
¬ podpora pri príprave dokumentov pri nastavení systému 

evidencie nákladov
¬ asistencia pri uplatňovaní superodpočtu v jednotlivých 

zdaňovacích obdobiach
¬ podpora pri komunikácii so štátnymi orgánmi, vrátane 

poradenstva počas daňovej kontroly 

Superodpočet vs investičná pomoc 
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Cezhraničné vysielanie 
zamestnancov od A po Z  
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Pracovné právo 
¬ dodržiavanie nariadenia Rím I. a podmienok tvrdého jadra 

¬ Vysielanie podľa práva EÚ
Smernica o vysielaní 96/71/ES, 
Aktualizácia smernice o vysielaní 2014/67/EÚ, 
Smernica č. 2018/957

¬ Vysielanie do tretích krajín sa riadi slovenskými zákonmi 
Zákonník práce

Vysielanie zamestnancov zo SR
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¬ Vysielanie podľa slovenského Zákonníka práce

¬ uzatvorená dohoda o vysielaní, súčasťou musia byť rovnaké 
podmienky v zahraničí

¬ vyslanie upravuje § 5 ods. 4 ZP

¬ poskytnutie služieb
¬ dočasné pridelenie
¬ koncernové vyslanie
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Sociálne zabezpečenie

¬ Vysielanie podľa práva EÚ – Nariadenie EP a Rady (ES) 
č. 883/2004 

¬ Nariadenie EP a Rady (ES) č. 883/2004
¬ Nariadenie (ES) č. 987/2009 

¬ vyslanie – soc. zabezpečenie v štáte vyslania/výkonu 
práce (do  24 mesiacov)

¬ súbeh činností – bydlisko, podstatná časť práce (25%), 
sídlo zamestnávateľa

¬ výnimka – A1 pri vyslaní nad 24 mesiacov

¬ mimo EÚ
¬ na základe uzatvorených bilaterálnych zmlúv, inak poistenie 

v oboch krajinách
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¬ dohoda o vyslaní, skúmame minimálne podmienky

¬ A1/odvody v SR 

¬ prihlásenie na NIP

¬ informačná karta

¬ povinnosť prihlásiť sa na pobyt

Vysielanie zamestnancov do SR

Cezhraničné vysielanie zamestnancov od A po Z  Tohtoročné prekvapenia 
v oblasti 

medzinárodných daní

Trendy v transferových 
cenách
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digitálne platformy

Daňové úľavy od 
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pomoc
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¬ Povinnosti zamestnávateľa

¬ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
¬ oznámiť voľné pracovné miesto
¬ odsúhlasiť si počty a profesie cudzincov a obdobia ich 

vyslania
¬ oznámiť začiatok zamestnania

¬ uchovať kópiu dokladu o pobyte cudzinca

¬ uzavrieť pracovno-právny vzťah s cudzincom
¬ prihlásiť cudzinca do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne

Zamestnanie občana z tretej krajiny
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¬ Povinnosti zamestnanca

¬ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

¬ Žiadosť o povolenie na zamestnanie

¬ Cudzinecká polícia 

¬ Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 
zamestnania (ak SR s predmetným štátom nemá 
bezvízový režim – Žiadosť o národné vízum)

¬ Doklad o zdravotnej prehliadke vydaný v SR
¬ Hlásenie pobytu

Zamestnanie občana z tretej krajiny
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¬ Daňový bonus na hypotéku – potrebné potvrdenie

¬ Nezdaniteľná čiastka na výdavky spojené s kúpeľnou 
starostlivosťou – potrebné potvrdenie

¬ Praktické skúsenosti s pokutami  

DPFO SR – zaujímavosti
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¬ Zapracovanie do vnútroštátnych právnych predpisov do 2 rokov 
¬ Má priniesť vyslaným pracovníkom rovnakú mzdu za rovnakú 

prácu na rovnakom mieste. Okrem právnych predpisov sa budú 
môcť uplatňovať aj kolektívne zmluvy, ktoré sa dosiaľ týkali iba 
pracovníkov v stavebnom sektore.

¬ Náklady spojené s cestovaním, stravovaním a ubytovaním 
vyslaných pracovníkov by mali hradiť zamestnávatelia a 
zamestnancom by ich nemali strhávať z platov.

¬ Vyslanie max. 12+6 mesiacov, potom sa na zamestnanca začnú 
vzťahovať všetky predpisy hostiteľskej krajiny týkajúce sa 
pracovných podmienok. 

¬ POZOR – pracuje sa na špeciálnom ustanovení (samostatné 
pravidlá) pre šoférov– smernica o doprave v rámci EÚ

Smernica o vysielaní pracovníkov
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¬ Budapešť a Varšava spochybnili smernicu o vysielaných 
pracovníkoch na súde

Argumenty:

¬ Boj proti sociálnemu dumpingu

¬ Reforma „neslúži na ochranu vysielaných pracovníkov ale 
v skutočnosti … je nástrojom protekcionizmu“

¬ Smernica porušuje právo slobodného poskytovania služieb 
garantované zmluvami EÚ.

Smernica o vysielaní pracovníkov
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¬ účinná od 01.05.2018
¬ skrátila sa lehota nahlasovania voľných pracovných miest, ich 

počtu a charakteristiky príslušnému ÚPSVaR z pôvodných 30 na 
20 pracovných dní,

¬ zamestnávateľ nesmie porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania 
v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o udelenie 
prechodného pobytu, inak ÚPSVaR neudelí súhlas s obsadením 
voľného pracovného miesta,

¬ zjednodušenie podmienok zamestnávania cudzincov na území SR 
vo vybraných profesiách a v okresoch SR, kde miera 
nezamestnanosti za minulý rok bola pod hranicou 5 %

¬ zamestnávateľovi sa zakazuje z celkového počtu svojich 
zamestnancov zamestnávať viac ako 30 % cudzincov, ktorí boli 
zamestnaní na základe zjednodušeného režimu zamestnávania 

Novela zákona o službách zamestnanosti
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¬ rozšírenie informačnej povinnosti pre slovenského prijímajúceho 
zamestnávateľa: priložiť k informačnej karte nasledujúce 
doklady:

¬ doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania,

¬ kópiu osvedčenia o uplatniteľných právnych predpisoch -
formulár A1

¬ kópiu dokladu o pobyte na území členského štátu EÚ, v 
ktorom cudzinec bežne pracuje, ak sa povolenie na pobyt 
vyžaduje podľa právnych predpisov štátu, z ktorého je na 
územie SR vyslaný.

Novela zákona o službách zamestnanosti
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¬ Zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia 
¬ prvýkrát v roku 2022 za rok 2021
¬ do 30. septembra, resp. 31. októbra
¬ z úrazového a garančného poistenia sa RZ nebude vykonávať
¬ inštitút maximálneho ročného vymeriavacieho základu
¬ výsledkom preplatok/nedoplatok alebo vyrovnaná platobná 

bilancia
¬ lehota na úhradu nedoplatku/vrátenia preplatku – 45 dní od 

právoplatnosti rozhodnutia
¬ povinnosť úhrady nedoplatku/vrátenia preplatku v hodnote 

nižšej ako 5 EUR nevzniká

Novela zákona o sociálnom poistení
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¬ Zavedenie inštitútu odvodovej odpočítateľnej položky (OOP) 

¬ náhrada za výnimku z platenia poistného 
(dohodári a od 01. júla 2018 aj dôchodcovia)

¬ dohodári a dôchodcovia budú povinne dôchodkovo poistení

¬ Sociálna poisťovňa bude zbierať informácie o zamestnancoch, 
ktorí si OOP uplatňujú 

¬ výhoda v podobe douplatnenia zvyšnej sumy OOP na celkový 
ročný príjem z dohôd

Novela zákona o sociálnom poistení
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¬ Materské pri tzv. „reťazových“ pôrodoch

¬ súbežný nárok na materské oboch rodičov

¬ zabezpečuje sa, aby pri ďalšom dieťati nebol nižší denný 
vymeriavací základ ako vymeriavací základ, z ktorého bolo 
určené predchádzajúce materské 

Novela zákona o sociálnom poistení
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Praktické skúsenosti s inšpektorátom práce a pokutami 
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Diskusia  
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Ďakujeme Vám za pozornosť
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Vaše otázky radi zodpovieme.

Renáta Bláhová, FCCA, LL.M.
¬ BMB Leitner Bratislava
¬ T + 421 2 212 990 00
¬ E renata.blahova@bmbleitner.sk

Katarína Hoppe
¬ BMB Leitner Bratislava
¬ T + 421 2 212 990 00
¬ E katarina.hoppe@bmbleitner.sk

mailto:.renata.blahova@bmbleitner.sk
mailto:katarina.hoppe@bmbleitner.sk
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bratislava

budapest

linz

ljubljana

praha

salzburg

sarajevo

wien

zagreb

zürich

bucuresti * 
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