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Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica
odbor služieb pre verejnosť
odbor medzinárodnej administratívnej spolupráce 

V Banskej Bystrici, dňa 31.07.2007


Vybrané otázky týkajúce sa zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a  príslušných medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia 


1. STÁLA PREVÁDZKAREŇ (STÁLA ZÁKLADŇA)

Otázka:
Fyzická osoba s trvalým pobytom v ČR začala podnikať na území SR. V ČR nepodniká. Na území SR začala podnikať v obchodnej sfére. Prenajala si obchodné a kancelárske priestory, chce prijať zamestnancov. Je zapísaná v živnostenskom registri, zaregistrovaná na daň z príjmov FO, DPH. Ide v tomto prípade o stálu prevádzkáreň a je povinná zaregistrovať sa v obchodnom registri a viesť podvojné účtovníctvo? 

Odpoveď:
Podľa § 21 ods. 5 Obchodného zákonníka oprávnenie fyzickej osoby s bydliskom v niektorom z členských štátov EÚ podnikať na území SR nie je podmienené tiež zápisom podniku tejto osoby do obchodného registra. Takáto osoba zapísaná v živnostenskom registri je podľa § 1 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona o účtovníctve považovaná za účtovnú jednotku, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Zriadením trvalého miesta na podnikanie na území SR (prenajaté obchodné a kancelárske priestory) vznikla tejto osobe (daňovníkovi) stála prevádzkareň, a to tak podľa § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov, ako aj podľa článku 5 ods. 1 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR.

Otázka:
V niektorých zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré SR uzavrela, je vymedzený aj vznik tzv. službovej stálej prevádzkarne uplynutím času (napr. zmluva s Maďarsko, ČR, a pod.), avšak vo väčšine zmlúv takáto stála prevádzkareň vymedzená nie je (napr. Holandsko, Nemecko, atď.). V prípade napr. nemeckého poskytovateľa poradenských služieb nie je  potrebné uplatniť tzv. časový test, keď zmluva s Nemeckom nevymedzuje vznik stálej prevádzkarne len uplynutím času poskytnutím služieb bez existencie trvalého miesta (príjmy nemeckej spoločnosti nebudú zdanené na území SR)? V tomto prípade nie je potrebné posudzovať vznik  stálej prevádzkarne podľa vymedzenia uvedeného v zákone o dani z príjmov?

Odpoveď:
V prípade existencie medzinárodnej daňovej zmluvy je nevyhnutným predpokladom vzniku daňovej povinnosti nerezidentného daňovníka na území SR vznik stálej prevádzkarne tak podľa zákona o dani z príjmov, ako aj podľa príslušnej medzinárodnej daňovej zmluvy.
Keďže vnútroštátny daňový predpis pre posúdenie vzniku stálej prevádzkarne od 01.01.2004 nevymedzuje prístup vzniku stálej prevádzkarne samotným uplynutím času pri výkone činnosti na území SR (tzv. službová stála prevádzkareň), SR pri zdaňovaní ziskov podnikov vo vzťahu k iným zmluvným štátom napr. k ČR neuplatňuje článok 5 ods. 3 písm. b) Zmluvy medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia. 
Podľa § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov a článku 5 príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sa stálou prevádzkarňou rozumie trvalé miesto alebo zariadenie na výkon činnosti, ktorého prostredníctvom daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou vykonávajú úplne alebo sčasti svoju činnosť na území SR. 
Miesto na výkon činnosti je považované za trvalé (stále), ak sa na výkon činnosti využíva sústavne alebo opakovane. Ak ide o jednorázovo vykonávanú činnosť, miesto, v ktorom je činnosť vykonávaná, sa považuje za trvalé, ak doba výkonu činnosti presiahne šesť mesiacov, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov.

Otázka:
Okrem výkonu lekárskej praxe na území SR nepretržite vykonávam lekársku prax aj na lôžkovom oddelení župnej nemocnice v Maďarsku. Do miesta poskytovania služieb v Maďarsku dochádzam denne z miesta bydliska v SR. Vzniká mi v súvislosti s výkonom lekárskej praxe v Maďarsku na území tohto štátu stála prevádzkareň?

Odpoveď:
Na účely uplatnenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Maďarskom sa výraz „stála základňa“ vykladá rovnako ako výraz „stála prevádzkareň“ vymedzený v článku 5 tejto zmluvy. Bez ohľadu na znenie článku 5 ods. 3 písm. b) tejto zmluvy oddelenie zdravotníckeho zariadenia, v ktorom nezávislý lekár pravidelne vykonáva svoju činnosti počas obdobia presahujúceho 6 mesiacov (forma dispozície miesta, napr. jeho vlastníctvo, prenájom, bezplatné poskytnutie, neoprávnené použitie nie je pritom relevantná) predstavuje na účely zmluvy „trvalé miesto (zariadenie) na výkon činnosti, prostredníctvom ktorého lekár úplne alebo sčasti vykonáva svoju činnosť“ podľa článku 5 ods. 1 zmluvy. Príjmy lekára za výkon lekárskej praxe na území Maďarska sú tak podľa článku 14 zmluvy zdaniteľné tiež na území Maďarska.

Otázka:
Česká spoločnosť podniká na území SR ako sprostredkovateľ poistenia. Ak táto spoločnosť bude spolupracovať s „podriadeným sprostredkovateľom poistenia“  (občanom SR) vznikne českej spoločnosti stála prevádzkareň v zmysle zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia ? 

Odpoveď:
Podľa článku 7 ods. 1 zmluvy medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia sa zisky českého podniku môžu zdaniť na území SR, avšak len v prípade, pokiaľ tento podnik vykonáva svoju činnosť na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá je tu umiestnená. Podľa článku 5 ods. 5 zmluvy medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia ak osoba iná ako nezávislý zástupca koná v mene českého podniku a má, a obvykle uplatňuje právomoc uzatvárať zmluvy v mene českého podniku v SR, predpokladá sa, že tento podnik má stálu prevádzkareň v SR vo vzťahu k všetkým činnostiam, ktoré táto osoba vykonáva pre podnik.
Vznik stálej prevádzkarne českého podniku činnosťou „závislého zástupcu“  predpokladá existenciu ekonomicky alebo právne závislej osoby, ktorá je podnikom na základe jeho vôle  splnomocnená sústavne alebo opakovane  prerokovávať alebo uzatvárať na území SR v jeho mene obchodné zmluvy. Závislý zástupca vykonáva pre inú osobu a za túto osobu (v jej mene) na území SR právne úkony, ktoré túto osobu zaväzujú k výkonu jej podnikateľskej činnosti. Závislý zástupca koná v mene českého podniku, ak koná na základe jeho pokynov, pričom český podnik výsledky jeho činnosti kontroluje a nesie za ne podnikateľské riziko
Ak český podnik má na území SR stálu prevádzkareň, prostredníctvom ktorej by uvedené služby poskytoval, predmetné príjmy sú považované za príjmy zo zdrojov na území SR a  podľa zmluvy medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia sú zdaniteľné na tomto území.

Otázka:
Obchodná spoločnosť so sídlom na území SR  si objednala u obchodnej spoločnosti so sídlom na území Belgicka certifikát na používanie elektronického podpisu, ktorý jej umožní používať tento podpis po dobu jedného roka. Je úhrada, ktorú poukazuje belgickej spoločnosti pre túto spoločnosť príjmom zo zdrojov na území SR podľa §16  ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov, t. j. vzniká jej povinnosť odviesť daň vyberanú zrážkou podľa § 43 ods. 2?

Odpoveď:
Príjmy za certifikáciu použitia elektronického podpisu spadajú do rámca príjmov z činností uvedených  v § 16 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov  a  článku 7 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Belgickým kráľovstvom (oznámenie uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 354/2002, do textu zmluvy je možné nazrieť na MF SR). 
Ak certifikačné služby nie sú poskytované prostredníctvom stálej prevádzkarne belgického rezidenta (poskytovateľa služieb) umiestnenej na území SR, príjmy za poskytnuté služby nie sú na tomto území zdaniteľné a nie sú predmetom zrážkovej dane (§ 43 zákona o dani  z príjmov), ani zabezpečenia dane (§ 44 zákona o dani z príjmov). 

Otázka:
Spoločnosť so sídlom v SR si prenajala pracovnú silu – zamestnancov od sesterskej spoločnosti z ČR na dočasnú výpomoc (1 rok). Česká spoločnosť bude túto službu spoločnosti so sídlom v SR fakturovať. Česká spoločnosť nemá v predmete činnosti a nezaoberá sa prenájmom pracovnej sily. Vzniká českej spoločnosti na území SR stála prevádzkareň?

Odpoveď:
Pri posudzovaní, či v súvislosti s vyslaním zamestnancov na výkon práce k inému zamestnávateľovi v zahraničí vzniká vysielajúcemu podniku stála prevádzkareň je potrebné vychádzať z ustanovenia § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov a z ustanovení článku 5 Zmluvy medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia.
Všeobecnými podmienkami pre vznik stálej prevádzkarne sú existencia a dispozícia osobitného miesta (zariadenia), ktoré je geograficky a časovo stále (trvalé) a vykonávanie činností prostredníctvom tohto miesta (zariadenia). 
Na účely posúdenia vzniku stálej prevádzkarne českého podniku na území SR je relevantné posúdiť, či tento podnik vykonáva prostredníctvom tohto miesta (zariadenia) úplne alebo čiastočne svoju činnosť. 
Pri posudzovaní vzniku stálej prevádzkarne českého podniku (vysielajúci podnik) pri vysielaní zamestnancov do slovenského podniku (prijímajúci podnik) je potrebné rozlišovať, či ekonomickou podstatou vyslania zamestnancov je vykonávanie činností vysielajúceho podniku prostredníctvom vyslaných zamestnancov, alebo len prenájom (dočasné poskytnutie) vyslaných zamestnancov prijímajúcemu podniku na vykonávanie jeho činností. 
Pri vysielaní zamestnancov je s ohľadom na vyššie uvedené  nevyhnutné skúmať, koho činnosti (vysielajúceho alebo prijímajúceho podniku) sú prostredníctvom vyslaných zamestnancov vykonávané.  Preto je potrebné vykonať podrobnú analýzu činností vysielajúceho a prijímajúceho podniku, aby sa zistil vzťah medzi vykonávanými činnosťami týchto podnikov a ich vykonaním. Cieľom takejto analýzy je určenie, ktoré činnosti (funkcie) sa v súvislosti s vysielaním zamestnancov realizujú, ktoré funkcie vykonáva vysielajúci podnik a ktoré funkcie vykonáva prijímajúci podnik.  
Vo všeobecnosti podmienka vykonávania činností vysielajúceho podniku prostredníctvom trvalého miesta nie je splnená (stála prevádzkareň nevzniká), ak vyslaní zamestnanci len vykonávajú bežné vlastné činnosti prijímajúceho podniku. V takomto prípade ide zrejme len o prenájom (dočasné poskytnutie) zamestnancov prijímajúcemu podniku na vykonávanie jeho vlastných činností. 
Prijímajúci podnik vykonáva vlastnú činnosť prostredníctvom vyslaných zamestnancov, najmä ak sám rozhoduje o spôsobe vykonávania činností vyslaných zamestnancov a formálne nie je závislý od pokynov vysielajúceho podniku, ak tieto činnosti sú vykonávané pod jeho obchodným menom, ak znáša riziká, zodpovedá za výsledky činnosti vyslaných zamestnancov a pri porušení zmluvných podmienok a prípadnej škode bude zodpovednosť vyvodená voči nemu, ak činnosti sú vykonávané za účelom dosiahnutia jeho priameho alebo nepriameho ekonomického úžitku.

Otázka:
Belgická spoločnosť fakturuje slovenskej spoločnosti poradenské, konzultačné a účtovné služby. Kde sa zdaňujú príjmy belgickej spoločnosti ?

Odpoveď:
Zisky belgického podniku sa môžu zdaniť aj na území SR len v prípade, ak tento podnik vykonáva svoju činnosť na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá je tu umiestnená (článok 7 ods. 1 Zmluvy medzi SR a Belgickom o zamedzení dvojitého zdanenia).
Podľa článku 5 ods. 1 zmluvy medzi SR a Belgickom o zamedzení dvojitého zdanenia výraz „stála prevádzkareň“ na účely tejto zmluvy označuje trvalé miesto na podnikanie, prostredníctvom ktorého podnik úplne alebo čiastočne vykonáva svoju činnosť.
Z takto vymedzenej definície stálej prevádzkarne  vyplýva, že všeobecnými podmienkami pre vznik stálej prevádzkarne  belgického podniku na území SR je existencia osobitného miesta  prostredníctvom ktorého tento podnik poskytuje služby na území SR a ktoré je geograficky a časovo stále.
Podľa § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov je toto miesto na výkon činnosti považované za trvalé, ak sa na výkon činnosti využíva sústavne alebo opakovane. Ak ide o jednorázovo vykonávanú činnosť, miesto, v ktorom je činnosť vykonávaná, sa považuje za trvalé, ak doba výkonu činnosti presiahne šesť mesiacov, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov.

Otázka:
Fyzická osoba s bydliskom v Nemecku  jednorázovo vykoná na území SR školenia zamestnancov tuzemskej spoločnosti. Je možné uvedenú službu  v zmysle článku 14 Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Nemeckom považovať za výkon nezávislého povolania a príjem zdaniť v Nemecku?

Odpoveď:
Podľa článku 14 ods. 2 zmluvy medzi SR a SRN o zamedzení dvojitého zdanenia nezávislé učiteľské činnosti sú považované za  „slobodné povolanie“.
Podľa článku 14 ods. 1 zmluvy medzi SR a SRN o zamedzení dvojitého zdanenia príjmy, ktoré rezident SRN poberá zo slobodného povolania alebo z inej nezávislej činnosti podobného charakteru, sa zdania len v SRN, ak tento nemá k dispozícii v SR stálu základňu na výkon týchto činností. Výraz „stála základňa“ je obsahovo identický s výrazom „stála prevádzkareň“.
Podľa § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov a článku 5 ods. 1 zmluvy medzi SR a SRN o zamedzení dvojitého zdanenia sa stálou prevádzkarňou rozumie trvalé miesto alebo zariadenie na výkon činnosti, ktorého prostredníctvom daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou vykonávajú úplne alebo sčasti svoju činnosť na území SR. 
Ak ide o jednorazovo vykonávanú činnosť, miesto alebo zariadenie, v ktorom je činnosť vykonávaná, sa považuje za trvalé, ak doba výkonu činnosti presiahne šesť mesiacov, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov.

2. ZÁVISLÁ ČINNOSŤ

Otázka:
Obchodná spoločnosť so sídlom na území SR má zahraničného vlastníka. Od 12.10.2006 bola zriadená valným zhromaždením nová funkcia prokuristu. Prokurista je občan Španielska. Za výkon tejto funkcie je mu vyplácaná odmena. Je to príjem zo závislej činnosti alebo z inej činnosti?  Keďže je to daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ako uplatniť zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia so Španielskom, resp. ktorý jej článok?

Odpoveď:
Príjem za prácu (odmena za výkon funkcie) prokuristu spadá do rámca príjmov zo závislej činnosti uvedených v § 5 ods. 1 zákona o dani z príjmov  a  článku 15 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Španielskom (uverejnená v Zbierke zákonov pod č. 23/1982),  ak prokurista je rezidentom Španielska. 

Otázka:
Česká spoločnosť uzatvorila so slovenskou spoločnosťou zmluvu o poskytovaní manažérskych služieb (riadenie ľudských zdrojov, finančné riadenie, riadenie systémov IT a podobné služby). Českej spoločnosti vznikla na území SR stála prevádzkareň. Predmetné služby sú vykonávané na území SR, ale aj na území ČR prostredníctvom zamestnancov českej spoločnosti (zamestnancami tejto spoločnosti sú rezidenti ČR aj rezidenti SR). Je možné pri zdaňovaní príjmov zamestnancov na území SR vychádzať zo znenia § 16 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov a je možné aplikovať toto ustanovenie aj na daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý poberá príjmy zo závislej činnosti vykonávanej na území štátov, s ktorými SR uzavrela zmluvu? Je možné pri vyberaní preddavkov na daň postupovať podľa § 35 ods. 8 písm. b) zákona o dani z príjmov, t.j. nevyberať tieto preddavky na daň?   

Odpoveď:
Ustanovenie § 16 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov sa vzťahuje len na daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou vykonávajúcich závislú činnosť na území SR. 
V súlade s článkom 14 ods. 1 zmluvy medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia platy, mzdy a iné podobné odmeny, ktoré rezident ČR poberá z dôvodu zamestnania, podliehajú zdaneniu len v ČR, pokiaľ zamestnanie nie je vykonávané v SR. Ak je zamestnanie vykonávané v SR, môžu byť prijaté odmeny zdanené v SR.
Podľa § 2 písm. g) zákona o dani z príjmov predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území SR (§ 16 zákona o dani z príjmov). Za príjmy zo zdroja na území SR sa u daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou považujú aj príjmy zo závislej činnosti, ktorá sa vykonáva na území SR (§ 16 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov). Z ustanovenia článku 14 ods. 1 Zmluvy medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia ako aj zo znenia § 16 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov je zrejmé, že SR je oprávnená zdaniť zamestnanecké príjmy rezidenta ČR, len ak závislá činnosť je skutočne vykonávaná na území SR. Z uvedeného je zrejmé, že ak časť závislej činnosti je vykonávaná na území ČR a tejto činnosti je vykonávaná na území SR, zdaniteľným príjmom na území SR je len tá časť príjmov zo závislej činnosti, ktorá bola skutočne fyzicky vykonaná na území SR. 
Ustanovenie § 35 ods. 8 písm. b) zákona o dani z príjmov sa vzťahuje len na zdaňovanie príjmov zamestnanca, ktorý je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou z príjmov zo závislej činnosti, ktoré sú zdaňované v zahraničí. 

Otázka:
Fyzická osoba pracuje v Írsku a má príjem zo závislej činnosti len zo zdrojov tohto štátu. Príslušný úrad v Írsku  mu vystavil na príslušné zdaňovacie obdobie potvrdenie, že je rezidentom Írska na účely dane z príjmov. Má daňovník povinnosť podať na území SR daňové priznanie alebo stačí keď si túto povinnosť splnil na území Írska? 

Odpoveď:
Rezidenciu daňového subjektu preveruje a potvrdzuje miestne príslušný správca dane, ktorý je k uvedeným úkonom metodicky usmernený zo strany DR SR. Uvedené potvrdenie nevyjadruje skutočnosť, či uvedená fyzická osoba je rezidentom Írska nielen podľa vnútroštátnych daňových predpisov Írska, ale tiež podľa medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a  Írskom (uverejnená v Zbierke zákonov pod č. 365/2000). O určenie rezidencie, resp. rozhraničenie dvojitej rezidencie podľa článku 4 ods. 2 predmetnej zmluvy je potrebné požiadať miestne príslušného správcu dane.  

3. LICENČNÉ POPLATKY

Otázka:
Naša spoločnosť sa zaoberá vydavateľskou činnosťou a nakupuje licencie na vydanie kníh na území SR. Jedna sa o štáty Anglicko a USA. Sme povinný odvádzať zrážkovú daň za zaplatene licencie do týchto štátov?

Odpoveď:
Podľa § 2 písm. h) zákona o dani z príjmov zdaniteľným príjmom daňovníka je taký príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy. Podľa § 16 ods. 1 písm. e) druhý bod zákona o dani z príjmov a v nadväznosti na § 2 písm. g) príjmy daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou za poskytnutie práva na použitie autorského práva sú predmetom dane tohto daňovníka na území SR, avšak nie sú na území SR zdaniteľné podľa príslušných medzinárodných zmlúv. 
Predmetné príjmy spadajú do rámca článku 12 (tzv. „kultúrne“ licenčné poplatky) zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a USA a medzi SR a Veľkou Britániou. Podľa uvedených medzinárodných zmlúv môžu byť „kultúrne licenčné poplatky“ zdanené výlučne v štáte rezidencie daňovníka (prijímateľa licenčných poplatkov), t.j. nie sú zdaniteľné na území SR.

Otázka:
Má spoločnosť so sídlom na území SR zaplatiť daň z licenčných poplatkov platených za software Windows a Office zahraničnej spoločnosti so sídlom na území ČR? 



Odpoveď:
K zdaňovaniu príjmov, ktorých zdroj je na území SR podľa § 16 ods.1 písm. e) bod 1 zákona o dani z príjmov vydalo MF SR pokyn č. 3399/1998-62 uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 3/1998 (ďalej len „pokyn“), ktorý je možné primerane použiť v predloženom prípade.
Nákup licencií na používanie softvérových produktov ako sú Microsoft Office, Microsoft Windows, Microsoft SQL sa považuje za nákup tzv. „krabicového softvéru“.
Krabicový softvér je softvérový produkt, ktorý je predávaný ako kompletne zabalený celok (balík), ktorý obsahuje počítačový program zaznamenaný na prenosovom médiu, súvisiacu dokumentáciu a formulárovú zmluvu o poskytnutí práv na použitie takéhoto programu (tzv. licenčnú zmluvu), a ktorý je určený pre širokú distribúciu a predaj neznámym koncovým užívateľom, a to čo do ich počtu a profesijného zamerania. Predaj takéhoto softvérového produktu je považovaný z daňového hľadiska za predaj tovaru.
Podľa predmetného pokynu platby za predaj krabicového softvéru plynúce do zahraničia nie sú na území SR zdaniteľné.

Otázka:
Ako sa zdaňujú príjmy za softvér a služby spojené s dodávkou a údržbou softvéru uhrádzané do zahraničia (Holandsko)?

Odpoveď:
V prípade softvérových zmlúv, ktoré obsahujú prvky rôznych zmluvných typov (tzv. zmiešané softvérové zmluvy), ktorých predmetom môže byť napr.  vytvorenie softvéru, dodanie hardvéru, poskytnutie práva na použitie softvéru, poskytnutie technickej pomoci, inštalácia dodaného hardvéru alebo softvéru, či údržba a upgrade softvéru je potrebné zmluvne dohodnutú odmenu, na základe informácií obsiahnutých v predmetnej zmluve, rozdeliť na jednotlivé časti podľa toho, čo bolo poskytnuté touto zmluvou a na každú takúto časť uplatniť spôsob zdanenia, ktorý je pre ňu náležitý a správny. Na daňové účely sa každá časť takto rozdelenej zmiešanej zmluvy posudzuje podľa svojho ekonomického charakteru. 
Avšak, ak určitá časť toho, čo je zmluvne poskytované (napr. dodanie softvéru) predstavuje základnú, podstatným spôsobom prevažujúcu časť predmetu zmluvy a ostatné časti zmluvy (napr. dodanie súvisiacich služieb) majú len vedľajší alebo len veľmi málo  významný charakter, potom sa uplatní k celej zmiešanej zmluve ako celku a k platbe s ňou spojenou daňový prístup, ktorý je aplikovateľný na jej rozhodujúcu časť (dodanie softvéru). 

Otázka:
Spoločnosť so sídlom na území SR vypláca v období od 01.04.2005 nájomné za operatívny prenájom technologickej linky na balenie potravinárskych výrobkov spoločnosti  so sídlom na území ČR (zmluva na 5 rokov). Spoločnosť so sídlom na území ČR (prenajímateľ) má od 01.01.2002 priamy podiel na základnom imaní spoločnosti SR (nájomca)  vo  výške 60 %.  Ako a kde sa zdaňuje tento príjem?

Odpoveď:
Nájomné vyplácané v období od 01.04.2005 do 30.04.2006 nie je, s ohľadom na účinnosť ustanovenia § 13 ods. 2 písm. i) zákona o dani z príjmov,  od dane podľa predmetného ustanovenia oslobodené. Predmetný príjem je zdaniteľný na území SR tak podľa zákona o dani z príjmov, ako aj podľa príslušnej medzinárodnej zmluvy. Podľa článku 12 ods. 2 zmluvy medzi SR a ČR  o zamedzení dvojitého zdanenia príjmy z prenájmu priemyselného zariadenia sa môžu zdaniť aj na území SR, a to podľa právnych predpisov SR, ak je však skutočný vlastník týchto príjmov rezidentom ČR, daň takto uložená nepresiahne 10 % hrubej sumy nájomného. Príjem z prenájmu je zdaňovaný daňovníkom (českým prenajímateľom) prostredníctvom daňového priznania podaného na Daňovom úrade Bratislava I  a  je predmetom zabezpečenia dane vykonávaného platiteľom dane (slovenským nájomcom) podľa ustanovenia § 44 zákona o dani z príjmov.
Ak v predloženom prípade ide o platby nájomného medzi „združenými spoločnosťami rôznych členských štátov“ uvedenými v § 13 ods. 2 písm. i) zákona o dani z príjmov, nájomné vyplácané v období od 01.05.2006 je podľa ustanovenia § 13 ods. 2 písm. i) zákona o dani z príjmov od dane oslobodené. Podľa ustanovenia § 2 písm. h) zákona o dani z príjmov predmetný príjem nie je zdaniteľný na území SR a  nie je predmetom zabezpečenia dane vykonávaného platiteľom dane podľa ustanovenia § 44 zákona o dani z príjmov.

Otázka:
Ako sa zdaňuje príjem daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (rezidenta SRN) plynúci z operatívneho prenájmu hnuteľných vecí  umiestnených na území SR?

Odpoveď:
Predmetné príjmy spadajú do rámca článku 12 zmluvy medzi SR a SRN o zamedzení dvojitého zdanenia.
V súlade s článkom 12 ods. 2 Zmluvy medzi SR a SRN o zamedzení dvojitého zdanenia, licenčné poplatky platené za použitie alebo právo na použitie priemyselného, obchodného alebo vedeckého zariadenia, ktorých zdroj je v SR, ak je však skutočný vlastník licenčných poplatkov rezidentom SRN, môžu byť  zdanené v SR, a  to podľa jej  právnych  predpisov, daň takto uložená nepresiahne 5 % hrubej sumy licenčných poplatkov.
V súlade s ustanovením § 16 ods. 1 písm. e) štvrtý 4 zákona o dani z príjmov, príjmy z nájomného alebo príjmy plynúce z iného využitia hnuteľných vecí (osobných automobilov) umiestnených na území SR, sú považované za príjem daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území SR. 
Predmetné príjmy podľa zákona o dani z príjmov neboli od 01.01.2004 do 31.12.2006 zahrnuté medzi príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou v súlade s ustanovením § 43 zákona o dani z príjmov. Predmetný príjem bol zdaňovaný osobne nerezidentným daňovníkom, prostredníctvom  daňového priznania. Keďže predmetný príjem nebol zahrnutý do príjmov, z ktorých sa daň podľa § 43 zákona o dani z príjmov vyberá zrážkou, platiteľ príjmu, ktorý vyplácal, poukazoval alebo pripisoval úhrady v prospech daňovníka, bol podľa § 44 ods. 2 zákona o dani z príjmov povinný zrážať zo sumy zdaniteľných príjmov preddavky na daň vo výške 19 % (zabezpečenie dane), najviac však do výšky podľa medzinárodnej zmluvy. 
Príjem z prenájmu hnuteľných vecí (nájomné) vyplatený v období od 01.01.2007 je predmetom dane vyberanej  zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov. Zrazením dane z  príjmov zrážkou je daňová povinnosť prenajímateľa splnená a  príjem nie je predmetom ďalšieho vysporiadania v daňovom priznaní. Ak prenajímateľ je rezidentom SRN a skutočným vlastníkom nájomného, daň zrazená prenajímateľovi z platieb nájomného vo výške podľa zákona o dani z  príjmov nepresiahne výšku „maximálnej dane“ vymedzenej v článku 12  ods. 2 zmluvy medzi SR a SRN o zamedzení dvojitého zdanenia.

4. ŠPORTOVCI A UMELCI

Otázka:
Ako sa zdaňujú príjmy českého daňovníka (rezidenta ČR) z profesionálnej športovej činnosti vykonávanej na území SR? 


Odpoveď:
Podľa článku 16 zmluvy medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia príjmy, ktoré poberá rezident ČR z osobne vykonávanej profesionálnej športovej činnosti sa môžu bez ohľadu na ustanovenia článkov 7 (Zisky podniku) a 14 (Príjmy zo závislej činnosti) zdaniť na území SR.
Podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov, za príjmy zo zdrojov na území SR sa u daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou považujú aj príjmy z činnosti športovca osobne vykonávanej alebo zhodnocovanej na území SR bez ohľadu na to, či príjmy plynú tejto osobe priamo alebo cez sprostredkujúcu osobu. 
V súlade s § 43 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa daň z príjmov uvedených v § 16 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, okrem príjmov plynúcich stálej prevádzkarni týchto daňovníkov, vyberá zrážkou, pričom sa použije sadzba dane vo výške 19 % (§ 15 zákona o dani z príjmov). Podľa § 43 ods. 5 písm. d) zákona o dani z príjmov základom dane pre daň vyberanú zrážkou z príjmov uvedených v § 16 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov je príjem znížený o 40 %.
Ustanovenie § 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov vymedzuje, že vybraním dane zrážkou je síce splnená daňová povinnosť, ale iba vtedy, ak daňovník takto vybranú daň neodpočíta od dane ako preddavok v podanom daňovom priznaní podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov. Daňovník má možnosť pri podaní daňového priznania znížiť predmetné príjmy o skutočne vzniknuté výdavky súvisiace s výkonom tejto činnosti, z ktorej je dosahovaný predmetný príjem a daň vybranú zrážkou odpočítať od dane ako preddavok na daň.
Podľa článku 22 Zmluvy medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia sa daň zaplatená na území SR v súlade so zmluvou započíta na daňovú povinnosť českého daňovníka na území ČR uplatnením metódy zápočtu dane. Na tieto účely príslušný správca dane vydá daňovníkovi na základe žiadosti potvrdenie o zaplatení dane z príjmov na území SR.

Otázka: 
Rezident ČR vykonával pre právnickú osobu (rezident SR) umeleckú činnosť na území SR. Právnická osoba mu okrem honorára za umelecké vystúpenie uhradila aj ubytovanie v hoteli a dopravu na územie SR. Sú aj tieto náklady vynaložené právnickou osobou príjmom českého umelca?
 
Odpoveď:
Na účely vyčíslenia základu dane pre daň vyberanú zrážkou je zdaniteľným príjmom umelca - rezidenta ČR, ktorý vykonáva umeleckú činnosť na území SR, celkový peňažný alebo nepeňažný príjem tejto osoby za osobný výkon umeleckej činnosti na území SR. Súčasťou zdaniteľných príjmov daňovníka sú tiež sumy vynaložené slovenskou právnickou osobou (platiteľom dane) na úhradu niektorých vecne súvisiacich výdavkov daňovníka (napr. na dopravu, ubytovanie). 
 
Otázka:
Náš miestne príslušný správca dane nám nie je schopný už dlhšie časové obdobie vydať potvrdenie o zaplatení zrážkovej dane za vystúpenie hudobnej skupiny. Daňovníkom je sprostredkujúca umelecká agentúra, ktorá zabezpečuje vystúpenie skupiny a podľa §16 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov sme jej zrazili zrážkovú daň. Daňovníkom nemôžu byť jednotliví členovia skupiny, lebo za vystúpenie sme platili agentúre a agentúre sme aj zrazili zrážkovú daň. Daňový úrad od nás žiada, aby sme rozpísali príjem na jednotlivé účinkujúce osoby, čo podľa nás nie je správne ani možné, nakoľko súčet jednotlivých honorárov vyplatených agentúrou účinkujúcim je vždy menší ako fakturovaná suma  (agentúrna provízia). Ako máme postupovať?

Odpoveď:
Príjmy uvedené v § 16 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov spadajú do rámca príjmov z činnosti osobne vykonávanej na území SR umelcom, ktorým je fyzická osoba. Daňovníkom dane z predmetných príjmov tak nemôže byť právnická osoba. 
Sprostredkujúca umelecká agentúra je síce bezprostredným príjemcom zdaňovaných príjmov, avšak nie je ich skutočným  vlastníkom (konečným príjemcom). Vo všeobecnosti zahraničná osoba je skutočným vlastníkom príjmov, ak tieto príjmy sú podľa daňovoprávnych predpisov štátu rezidencie tejto osoby považované za príjmy tejto osoby. 
V predloženom prípade sú príjmy v štáte rezidencie daňovníka zdaňované samotnými umelcami, nie sprostredkovateľskou agentúrou (pozn. predmetom dane sprostredkovateľa je len jeho provízia). 
Ak výslednú cenu fakturovanú na základe zmluvy o sprostredkovaní vystúpenia hudobnej skupiny tvorí úhrada za rôzne plnenia (honorár umelcov, výdavky na dopravu, ubytovanie, propagáciu vystúpenia, príp. ďalšie súvisiace výdavky), ktoré hľadiska zdanenia predstavujú rôzne druhy príjmov, je na účely zdanenia tieto dôsledne rozlišovať, aby sa na takto určené časti úhrady mohol aplikovať správny postup zdanenia. 
S ohľadom na vyššie uvedené je požiadavka správcu dane na identifikovanie osoby nerezidentného daňovníka oprávnená a legálna. 

5. ÚPRAVA ZÁKLADU DANE ZAHRANIČNÝCH ZÁVISLÝCH OSÔB

Otázka:
Spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom na území SR, ktorej jedným zo spoločníkov je rezident Francúzska (daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou s 50% podielom majetkovej účasti), predáva nehnuteľnosť inej obchodnej spoločnosti, registrovanej na území SR. V uvedenej spoločnosti, ktorá je kupujúcim tejto nehnuteľnosti, je 50% spoločníkom slovenská spoločnosť, pričom týchto 50% majetkového podielu vlastní ten istý Francúz (50% spoločník) predávajúcej spoločnosti. Uvedený Francúz - spoločník v oboch prípadoch nie je konateľom ani v jednom subjekte. Kúpna zmluva  je uzavretá medzi dvoma slovenskými subjektami, pričom konateľom oboch spoločností je slovenský občan. Je potrebné posudzovať prípad predaja nehnuteľnosti za cenu nižšiu ako jej zostatkovú podľa § 2 písm. n), resp. §2 písm. r)  alebo i §2 písm. o) zákona o dani z príjmu? 

Odpoveď:
Bez ohľadu na výsledok posúdenia závislosti osôb podľa § 2 písm. n) zákona o dani  z príjmov v predloženom prípade daňovník predávajúci nehnuteľnosť nie je zahraničnou závislou osobou podľa § 2 písm. r).  
Pri posudzovaní správnosti postupu daňovníka pri zdanení príjmov z  predaja nehnuteľnosti správca dane postupuje v predloženom prípade podľa § 29 ods. 6 zákona o správe daní. Ak daňovník vykonal úkony, ktoré svojím obsahom alebo účelom odporovali zákonu o dani z príjmov alebo ho obchádzali a ktorých dôsledkom je zníženie základu dane, je správca dane pri určovaní daňovej povinnosti takéhoto daňovníka oprávnený použiť pomôcky, ktoré má k dispozícii alebo ktoré si zaobstará bez súčinnosti s daňovým subjektom. Takouto pomôckou môže byť napr. znalecký posudok.

Otázka:
Ako sa postupuje pri odsúhlasení metódy ocenenia interných transakcií medzi zahraničnými závislými osobami  podľa zákona o dani z príjmov?

Odpoveď:
Podľa § 18 ods. 4 zákona o dani z príjmov daňovník môže písomne požiadať daňový úrad o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy podľa odseku 2 alebo odseku 3. Správca dane vydá rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia najviac na päť zdaňovacích období. Na žiadosť daňovníka, podanú najmenej 30 dní pred uplynutím lehoty uvedenej v rozhodnutí o odsúhlasení metódy ocenenia, daňový úrad môže vydať rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia najviac na päť ďalších zdaňovacích období, ak daňovník preukáže, že nedošlo k zmene podmienok, na základe ktorých bolo predchádzajúce rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia vydané.
V súlade s vyššie uvedeným môže daňovník podať žiadosť o odsúhlasenie konkrétnej metódy iba miestne príslušnému daňovému úradu, ktorý jediný je oprávnený v predmetnej veci rozhodnúť. 
Použitie konkrétnej metódy nie je možné odsúhlasiť len na základe samotnej žiadosti daňovníka, bez predloženia relevantnej dokumentácie. 
Dokumentácia predložená daňovníkom spolu s písomnou žiadosťou miestne príslušnému daňovému úradu by mala obsahovať najmä:
	navrhnutú konkrétnu metódu, resp. kombináciu metód,

obdobie, na ktoré žiada opatrenie uskutočniť,
dokumentáciu preukazujúcu odôvodnenosť navrhovanej metódy podľa § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov (napr. vlastnosti porovnávaného majetku alebo transakcie, rozsah podnikateľských rizík, dohodnuté zmluvné podmienky, ekonomické prostredie trhu, obchodná stratégia),
údaje o porovnateľných obchodných vzťahoch porovnateľných nezávislých osôb. 
Ak predložené skutočnosti (dokumentácia vypracovaná daňovníkom) nie sú postačujúce na správne určenie metódy a vyčíslenie rozdielu podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov, miestne príslušný daňový úrad je oprávnený žiadosť o odsúhlasenie metódy zamietnuť.  
Podľa § 18 ods. 6 zákona o dani z príjmov správnosť použitia metódy a vyčíslenia rozdielu podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov preverujú daňové orgány pri daňovej kontrole, pričom vychádzajú z princípu nezávislého vzťahu, z použitej metódy ocenenia a z analýzy porovnateľnosti ocenenia. 

Otázka:
Spoločnosť so sídlom na území SR vypláca úroky z pôžičky spoločnosti so sídlom na území Francúzska. Osoby sú považované za zahraničné závislé osoby.
Má SR právo na zdanenie úroku, ktorý vypláca spoločnosť so sídlom na území SR francúzskej spoločnosti a ktorého výška prevyšuje trhovú cenu úrokov? Ak áno, vznikne spoločnosti so sídlom na území SR povinnosť vykonať zrážku dane z tej sumy, ktorá presahuje rozdiel v cenách úrokov? 

Odpoveď:
Podľa článku 12 ods. 1 zmluvy medzi SR a Francúzskom o zamedzení dvojitého zdanenia úroky majúce zdroj v  SR, ktoré poberá rezident Francúzska a  ktorý je ich skutočným vlastníkom, budú zdanené iba vo Francúzsku.
Podľa článku 12 ods. 5 zmluvy medzi SR a Francúzskom o zamedzení dvojitého zdanenia sa suma úroku, ktorá presahuje sumu, ktorú by bol dlžník (slovenská právnická osoba) dohovoril s veriteľom (francúzska právnická osoba), keby neboli medzi nimi osobitné vzťahy, môže zdaniť podľa vnútroštátnych predpisov SR a podľa iných ustanovení zmluvy. Osobitné vzťahy medzi dlžníkom a veriteľom sa považujú vzťahy zahraničných závislých osôb definované v ustanovení § 2 písm. r) zákona o dani z príjmov. Pri určení nezávislej trhovej výšky úrokov sa použijú bežné metódy transferového oceňovania, ako pri iných obchodných alebo finančných vzťahoch (§ 18 zákona o dani z príjmov). 
Suma úroku, ktorá presahuje sumu, ktorú by bol dlžník (slovenská právnická osoba) dohovoril s veriteľom (francúzska právnická osoba), keby neboli medzi nimi osobitné vzťahy je považovaná za príjem zo zdrojov na území SR daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (francúzskej právnickej osoby) v súlade s ustanovením § 16 ods. 1 písm. e) tretí bod zákona o dani z príjmov, ktorý je zdaňovaný daňou vyberanou zrážkou, pričom na zdanenie sa použije sadzba dane podľa § 15 zákona o dani z príjmov vo výške 19 %. 
Ak sú splnené podmienky definované v ustanovení § 13 ods. 2 písm. g) zákona o dani z príjmov celková suma predmetného úroku je od dane v SR oslobodená.
Nezávisle od splnenia podmienok definovaných v ustanovení § 13 ods. 2 písm. g) zákona o dani z príjmov, podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov je súčasťou základu dane zahraničnej závislej osoby aj rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch zahraničných závislých osôb vrátane cien za poskytnuté pôžičky a úvery líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch, pričom tento rozdiel (táto odchýlka) znížil základ dane. Pri určení obvyklej výšky úrokov sa použijú bežné metódy transferového oceňovania, ako pri iných obchodných alebo finančných vzťahoch (§ 18 zákona o dani z príjmov). Táto suma úroku (rozdiel, ktorý presahuje sumu, ktorú by bol dlžník /slovenská právnická osoba/ dohovoril s veriteľom /francúzska právnická osoba/, keby neboli medzi nimi osobitné vzťahy) sa pripočíta k základu dane a zdaní prostredníctvom daňového priznania podaného podľa § 41 zákona o dani z príjmov.   

6. ZAMEDZENIE DVOJITÉHO ZDANENIA

Otázka:
Daňovník - rezident SR mal okrem príjmov zo závislej činnosti v SR aj príjmy zo závislej činnosti vykonávanej na území štátu, s ktorým SR nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Je možné pri zdanení príjmov tohto daňovníka  uplatniť metódu vyňatia?

Odpoveď:
Podľa ustanovenia § 45 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov, dvojitému zdaneniu príjmov zo závislej činnosti plynúcich daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým SR nemá uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, je možné zamedziť prostredníctvom uplatnenia metódy vyňatia príjmov v prípade, ak tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené. 

Otázka:
Daňovník poberal v roku 2006 príjmy zo závislej činnosti od slovenského zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy. V roku 2005 mal pracovnú zmluvu s nemeckou spoločnosťou, ktorá mu vyplatila v roku 2006 ročnú prémiu na jeho bankový účet. Nemecká spoločnosť mu poslala potvrdenie o výplate prémie na účet v banke. V potvrdení však nie je uvedené, či je táto čiastka zdanená alebo nie.  Môže daňovník postupovať tak, že v DP FO typ "A" si uvedie túto čiastku do r. 32 spolu s príjmom za rok 2006 od slovenského zamestnávateľa a ďalej túto čiastku uvedenie v r. 46 ako vyňatie príjmu,  čo by potom znamenalo, že túto čiastku nezdaňuje a platí daň len z príjmu od svojho slovenského zamestnávateľa v roku 2006. Je tento postup správny?

Odpoveď:
Na účely tohto stanoviska predpokladáme, že posudzovaná fyzická osoba je daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezident SR). Predmetom dane takéhoto daňovníka je tak príjem plynúci zo zdrojov na území SR, ako aj príjem plynúci zo zdrojov v zahraničí („celosvetová“ daňová povinnosť). Po skončení zdaňovacieho obdobia je daňovník povinný podať v lehote najneskôr do 31.03.2007 daňové priznanie na území SR, v ktorom na riadku 32 tlačiva daňového priznania uvedie všetky svoje zdaniteľné príjmy za rok 2006 vrátane príjmov (napr. prémií) súvisiacich s prácou vykonávanou na území SRN. Pri zdaňovaní príjmov daňovníka na území SR a  eliminácii  dvojitého zdanenia je potrebné postupovať podľa platného zákona o dani z príjmov a  medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia so SRN (uverejnená v Zbierke zákonov pod č. 18/1984). Na vylúčenie dvojitého zdanenia príjmov zo závislej činnosti sa uplatní článok 23 ods. 2 medzinárodnej zmluvy (metóda vyňatia). Vyňatie príjmov, ktoré podľa medzinárodnej zmluvy môžu byť zdanené v SRN sa vykonáva na riadkoch 46 a 47 tlačiva daňového priznania FO typ A. Povinnou prílohou daňového priznania sú tiež kópie potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti. 

Otázka:
Rezident SR celý rok 2006  pracoval vo Fínsku (slovenská firma tam mala zriadenú stálu prevádzkareň), kde platil tiež daň z príjmov zo závislej činnosti. Výška dane, ktorú tam platil, sa však pohybovala až na úrovni 25%. V SR je 19%-ná sadzba dane, existuje možnosť vrátenia rozdielu, o ktorú prevyšuje fínska daň slovenskú?

Odpoveď:
Vplyvom rozdielov vo výške daňového zaťaženia v SR a Fínsku daňová povinnosť daňovníka po zápočte dane nemusí byť nulová. Metóda jednoduchého zápočtu dane zaplatenej v zahraničí spočíva v započítaní dane z príjmu, ktorá bola skutočne zaplatená v zahraničí, na úhradu dane vyčíslenej z predmetného príjmu podľa slovenských daňových predpisov. 
Nezapočítanú daň  zaplatenú vo Fínsku nie je možné na území SR vrátiť daňovníkovi. 
O vrátenie prípadného daňového preplatku z príjmov zo zdrojov na území Fínska vyčísleného podľa vnútroštátnych daňových predpisov tohto štátu je potrebné požiadať príslušné kompetentné orgány Fínska.

7. ZABEZPEČENIE DANE

Otázka:
Je potrebné zabezpečiť daň z príjmov z predaja nehnuteľnosti vlastnenej zahraničnou spoločnosťou? Naša materská spoločnosť z Veľkej Británie vlastní v SR budovu, ktorú ďalej prenajíma. Zvažuje predaj budovy jednej cyperskej spoločnosti. Bude povinná prípadný zisk z predaja budovy zdaniť v SR? Podľa §16 zákona o dani z príjmov sa za zdroj príjmov daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou považuje aj príjem plynúci z úhrad od daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou za predaj nehnuteľného majetku umiestneného v SR. V tomto prípade však nebude úhrada od slovenského rezidenta, ale od cyperskej spoločnosti, takže prípadný zisk z budovy by sa mal zdaniť len vo Veľkej Británii. 

Odpoveď:
Podľa § 16 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov ak príjem daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou z  predaja nehnuteľnosti umiestnenej na území SR „nevypláca“ daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo stála prevádzkareň daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosť nie je príjmom zo zdrojov na území SR. Predmetný príjem nie je predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (§ 2 písm. g) zákona o dani z príjmov), nie je na území SR zdaniteľný (§ 2 písm. h) zákona o dani z príjmov) a    nie je tiež predmetom zabezpečenia dane
Ak v predloženom prípade predávaná nehnuteľnosť je súčasťou majetku stálej prevádzkarne, ktorú má daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou umiestnenú na území SR alebo inak súvisí s činnosťou tejto stálej prevádzkarne, príjem z predaja takejto nehnuteľnosti je predmetom dane tohto daňovníka a je zdaniteľný na území SR. 

Otázka: 
Podľa § 44 zákona o dani z príjmov sa zabezpečuje daň zo zdaniteľných príjmov daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou. Daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou je aj právnická osoba, ktorá nemá na území SR sídlo alebo miesto skutočného vedenia. 
Je potrebné uplatniť zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov aj voči organizačnej zložke zahraničnej osoby zapísanej do Obchodného registra SR, ktorá má sídlo na území SR a neplatí preddavky na daň podľa ostatných ustanovení zákona o dani z príjmov?

Odpoveď:
Keďže samotná organizačná zložka zahraničnej osoby nemá právnu subjektivitu, jej sídlo na území SR nie je možné stotožňovať so sídlom tejto osoby (osoby daňovníka) v zahraničí. 
Rovnako tiež nie je možné stotožňovať pojem organizačná zložka s pojmom stála prevádzkareň podľa článku 5 príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov.
Ak existenciou a umiestnením organizačnej zložky zahraničného podniku na území SR sú splnené podmienky definované v článku 5 príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov a  prostredníctvom tejto organizačnej zložky nie sú vykonávané činnosti, ktoré podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia nezakladajú vznik stálej prevádzkarne daňovníka na území SR (napr. činnosti pomocného alebo prípravného charakteru), je táto organizačná zložka považovaná za stálu prevádzkareň daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území SR.
Podľa § 44 ods. 2 zákona o dani z príjmov na zabezpečenie dane zo zdaniteľných príjmov okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, sú platitelia príjmu, ktorí vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú peňažné úhrady v prospech daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou s výnimkou daňovníka podľa § 2 písm. t), povinní zrážať na zabezpečenie dane sumu zodpovedajúcu sadzbe dane podľa  § 15.
Platiteľ príjmu nezrazí sumu na zabezpečenie dane podľa § 44 ods. 2 zákona o dani z príjmov, ak ide o daňovníka iného členského štátu Európskej únie, resp. ak daňovník predloží potvrdenie od správcu dane, že platí preddavky na daň podľa § 34 alebo § 42, ak správca dane nerozhodne inak.

Otázka:
Spoločnosť so sídlom na území SR zaplatí v roku 2007 úhradu za tovar  v prospech daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (spoločnosť so sídlom na území ČR má na území SR stálu prevádzkareň). Je spoločnosť, ktorá platí úhradu v prospech takéhoto daňovníka, povinná urobiť zabezpečenie dane podľa zákona o dani z príjmov ? 

Odpoveď:
Podľa § 44 ods. 2 zákona o dani z príjmov na zabezpečenie dane zo zdaniteľných príjmov okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, sú platitelia príjmu, ktorí vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú peňažné úhrady v prospech daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou s výnimkou daňovníka členského štátu Európskej únie, povinní zrážať na zabezpečenie dane sumu zodpovedajúcu sadzbe dane podľa § 15.
Keďže v uvedenom prípade platiteľ príjmu vypláca úhradu v prospech českého daňovníka, ktorý je daňovníkom členského štátu Európskej únie, nie je povinný vykonať zabezpečenie dane podľa § 44 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Otázka:
Podnikateľ má v prenájme les, v ktorom podniká. Vlastníkom nehnuteľnosti je rezident ČR (daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou). Je povinnosťou podnikateľa (prenajímateľa) zraziť pri platbe nájomného sumu na zabezpečenie dane? 

Odpoveď:
Podľa § 16 ods. 1 písm. e) štvrtý 4 zákona o dani z príjmov je príjmom zo zdrojov na území SR daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou aj nájomné alebo príjmy plynúce z iného využitia nehnuteľností umiestnených na území SR. 
Podľa článku 6 ods. 1 zmluvy medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia, príjmy, ktoré poberá rezident ČR z nehnuteľného majetku (vrátane príjmov z poľnohospodárstva alebo lesníctva) umiestneného na území SR, môžu byť zdanené na území SR. 
Podľa § 44 ods. 2 zákona o dani z príjmov platiteľ príjmu, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje úhrady v prospech daňovníka, je povinný zo sumy zdaniteľných príjmov zrážať na zabezpečenie dane sumu zodpovedajúcu sadzbu dane podľa § 15 z peňažného plnenia.
Platiteľ príjmu nezrazí sumu na zabezpečenie dane podľa § 44 ods. 2 zákona o dani z príjmov, ak ide o daňovníka iného členského štátu Európskej únie, resp. ak daňovník predloží potvrdenie od správcu dane, že platí preddavky na daň podľa § 34 alebo § 42, ak správca dane nerozhodne inak.
Po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia je rezident ČR povinný daňovo si vysporiadať predmetné príjmy na území SR podaním daňového priznania. Daňovník je povinný v daňovom priznaní si daň vypočítať sám a uviesť tiež prípadné výnimky, oslobodenia, zvýhodnenia, úľavy a vyčísliť ich výšku.

Otázka:
Ako postupovať pri zdanení príjmov z prenájmu poľnohospodárskej pôdy, ktoré plynú zo zdrojov na území  SR daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (napr. do Poľska)? Vzťahuje sa aj na tieto príjmy oslobodenie príjmov do výšky päťnásobku sumy životného minima?

Odpoveď:
Podľa § 44 ods. 2 zákona o dani z príjmov sú platitelia príjmu, ktorí vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú úhrady v prospech daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, povinní zabezpečovať daň zo zdaniteľných príjmov na území SR, okrem príjmov z ktorých sa daň vyberá zrážkou.
Platiteľ príjmu nezrazí sumu na zabezpečenie dane podľa § 44 ods. 2 zákona o dani z príjmov, ak ide o daňovníka iného členského štátu Európskej únie (napr. Poľska), resp. ak daňovník predloží potvrdenie od správcu dane, že platí preddavky na daň podľa § 34 alebo § 42, ak správca dane nerozhodne inak.
Podľa § 2 písm. h) zákona o dani z príjmov zdaniteľným príjmom je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy.
Ak platiteľ príjmu vypláca daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (napr. poľským rezidentom)  príjmy, ktoré sú podľa § 9 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov od dane oslobodené (napr. príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, t.j. príjmy z prenájmu nehnuteľností, ak nepresiahnu v zdaňovacom období päťnásobok sumy životného minima, platného k 01.01. príslušného zdaňovacieho obdobia), takéto príjmy nie sú na území SR zdaniteľné. Platiteľ príjmu daň z predmetných príjmov nezabezpečuje.  

Otázka:
V mesiaci september 2007 spoločnosť so sídlom na území SR vyplatí úroky právnickej osobe so sídlom na území ČR, ktorá jej poskytla pôžičku na základe zmluvy o pôžičke. Medzi právnickými osobami nie je  žiadne majetkové ani personálne prepojenie, úrok bol dohodnutý v obvyklej trhovej výške. Je potrebné zraziť sumu na zabezpečenie dane z týchto vyplatených úrokov?

Odpoveď:
Príjmom  daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území SR sú podľa  § 16 ods. 1 písm. e) tretí bod zákona o dani z príjmov aj úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek.
Podľa článku 11 ods. 1 zmluvy medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia však úroky majúce zdroj na území SR, ktoré poberá rezident ČR a je tiež ich skutočným vlastníkom, sú zdaniteľné len na území ČR.
Podľa § 2 písm. h) zákona o dani z príjmov je zdaniteľným príjmom príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy.
Ak predmetný príjem (úrok) nie je podľa zmluvy medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia zdaniteľný na území SR, nie je tiež predmetom zabezpečenia dane na tomto území.

Otázka:
Z ktorých zdaniteľných príjmov je platiteľ príjmu povinný zabezpečiť daň podľa § 44 ods. 2 zákona o dani z príjmov?

Odpoveď:
Daň sa zabezpečuje podľa § 44 ods. 2 zákona o dani z príjmov najmä z týchto zdaniteľných príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou:
príjmy z činností vykonávaných prostredníctvom stálej prevádzkarne (§ 16 ods. 1 písm. a)), 
	nájomné alebo príjmy plynúce z iného využitia nehnuteľností umiestnených na území SR  (§ 16 ods. 1 písm. e) štvrtý bod). Do 31.12.2006 sa zabezpečenie vzťahovalo aj na nájomné plynúce z využitia hnuteľných vecí umiestnených na území SR. Od 01.01.2007 sa pri nájomnom z hnuteľných vecí uplatňuje daň vyberaná zrážkou podľa § 43.
	príjmy z predaja nehnuteľností umiestnených na území SR (§ 16 ods. 1 písm. e) piaty bod), 
	príjmy z predaja hnuteľných vecí umiestnených na území SR, príjmy z predaja cenných papierov emitovaných daňovníkmi so sídlom na území SR, príjmy z predaja majetkových práv registrovaných na území SR, príjmy z prevodu účasti alebo podielu na obchodnej spoločnosti alebo členského práva v družstve so sídlom na území SR (§ 16 ods. 1 písm. e) šiesty bod). 
8. RÔZNE
Otázka:
Považuje sa  za "miesto skutočného vedenia“ podľa § 2 písm. d) druhý bod zákona o dani z príjmov miesto pobytu konateľa, ak zahraničná PO so sídlom v zahraničí, bez stálej prevádzkarne, aktivít a príjmov v SR, má konateľa (štatutárny orgán) občana SR s trvalým pobytom v SR, kde sa  tento aj zdržiava? Je táto spoločnosť automaticky daňovníkom v SR z titulu pobytu konateľa? Ak nie, ako sa určuje, kde tento konateľ prijíma riadiace rozhodnutia?

Odpoveď:  
Podľa § 2 písm. d) druhý bod zákona o dani z príjmov je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorého predmetom dane je príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na zemí SR a a zo zdrojov v zahraničí aj právnická osoba, ktorá má na území SR sídlo alebo miesto skutočného vedenia. 
Zákon o dani z príjmov vymedzuje pojem „miesto skutočného vedenia“ ako miesto, kde sa prijímajú riadiace a obchodné rozhodnutia štatutárnych orgánov a dozorných orgánov právnickej osoby, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri. Ide o miesto, kde sa v podstate tvoria a prijímajú kľúčové a zásadné riadiace a obchodné rozhodnutia pre podnik ako celok a  ktoré bežne poskytuje primerané vecné a personálne podmienky pre takúto činnosť.
Samotná skutočnosť, že konateľ spoločnosti so sídlom na území ČR má trvalý pobyt na území SR nemusí znamenať, že miesto skutočného vedenia spoločnosti je na území SR.
Kritérium „miesta skutočného vedenia“ na určenie rezidencie právnickej osoby je právnym nástrojom na elimináciu daňových únikov formou špekulácií, či zastreného stavu, ktorých podstatou je, že sa táto osoba formálne právne registruje v inom mieste a podľa iného právneho poriadku ako v mieste, v ktorom skutočne pôsobí a prostredníctvom ktorého sú generované jej zdaniteľné príjmy. Ak v predloženom prípade nejde o vyššie uvedené, rozhodujúcim kritériom pre určenie rezidencie spoločnosti je jej skutočné sídlo.

Otázka:
Ako má postupovať pri podávaní daňového priznania za rok 2006 daňovník, ktorý je občanom SR, prvé tri mesiace poberal mzdu od slovenského zamestnávateľa. Od 01.04.2006 je pracovníkom Medzinárodného menového fondu (MMF) v jeho varšavskej pobočke (teda žije a pracuje v Poľsku), čo mu dáva štatút pracovníka OSN. Existuje ženevská konvencia, ktorá oslobodzuje takéto pracovné príjmy pracovníkov OSN od zdanenia v krajine ich trvalého pobytu? Ak áno, je SR ako člen OSN viazané spomínanou konvenciou automaticky? Kde v daňovom priznaní uviesť takéto príjmy?

Odpoveď:
SR je zmluvnou stranou Dohovoru o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií schváleného Valným zhromaždením OSN dňa 21.11.1947 v  New Yorku, ďalej len „Dohovor“ (Vyhláška MZV ČSSR uverejnená v Zbierke zákonov pod č. 21/1968). 
Podľa zákona o dani z príjmov daňovník v podanom daňovom priznaní uvádza len tie príjmy, ktoré sú na území SR zdaniteľné. Ide o príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené podľa tohto zákona alebo príslušnej medzinárodnej zmluvy (pozn. vyššie uvedený Dohovor má charakter medzinárodnej zmluvy).
Oslobodenie od dane podľa medzinárodnej zmluvy je v daňovom konaní potrebné preukázať. V predloženom prípade je potrebné správcovi dane preukázať najmä, či MMF je odbornou organizáciou OSN, voči  ktorej sa SR zaviazala vykonávať ustanovenia Dohovoru, či daňovník patrí do kategórie úradníkov, ktorí požívajú výsady a imunity podľa tohto Dohovoru, resp. iné súvisiace relevantné skutočnosti.

Otázka:
V definícii daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je uvedené, že fyzická osoba sa obvykle zdržiava na tomto území SR, ak nemá na území SR trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach. Ako sa preukazuje rozsah tohto pobytu ?


Odpoveď:
Pri vypočítavaní obdobia 183 dní sa používa metóda počítania dní fyzickej prítomnosti daňovníka na území SR. Do zákonom vymedzeného obdobia sa započítava časť dňa, deň príchodu, deň odchodu a všetky ostatné dni prítomnosti na území SR ako sú soboty, nedele, štátne sviatky, sviatky pred, počas, po období výkonu činnosti, krátke prestávky (školenie, štrajky, výluky, oneskorenie dodávky), práceneschopnosť a úmrtie a ošetrovanie člena rodiny. Obdobie zdržiavania sa na území SR sa zisťuje v rámci kalendárneho roka.
Zákon o dani z príjmov explicitne nevymedzuje spôsob a formu posudzovania fyzickej prítomnosti osoby na území SR, je plne na rozhodnutí daňovníka akým spôsobom súvisiace skutočnosti správcovi dane preukáže.

Otázka:
Český podnik (rezident ČR) prevádzkuje cestné motorové  vozidlá (kamióny, nákladné vozidlá) v rôznych štátoch Európskej únie a v tretích štátoch. Na území SR má český podnik prenajatú kanceláriu a parkovacie miesta. Miesto skutočného (hlavného) vedenia českého podniku  je umiestnené na území Českej republiky. Má český podnik povinnosť registrovať  na území v SR stálu prevádzkareň?

Odpoveď:
Posudzovanie vzniku stálej prevádzkarne a následne jej daňová registrácia sú relevantné len v súvislosti so zdaňovaním príjmov spadajúcich do rámca príjmov uvedených v článku 7 zmluvy medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia (Zisky podnikov). 
Na účely tohto stanoviska však predpokladáme, že doprava prevádzkovaná českým podnikom spĺňa podmienky „medzinárodnej dopravy“ definovanej v článku 3 ods. 1 písm. i) zmluvy medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia.
Podľa článku 8 ods. 1 zmluvy medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia zisky z prevádzkovania cestných vozidiel v medzinárodnej doprave podliehajú zdaneniu len v zmluvnom štáte, v ktorom je umiestnené miesto skutočného (hlavného) vedenia podniku.
Ak miesto skutočného (hlavného) vedenia českého podniku je umiestnené na území ČR, predmetné zisky z prevádzkovania cestných vozidiel v medzinárodnej doprave podliehajú zdaneniu len na území ČR. Uvedené platí bez ohľadu na skutočnosť, či tento podnik má na území SR umiestnenú stálu prevádzkareň. V prípade príjmov plynúcich z medzinárodnej dopravy nie je potrebné stálu prevádzkareň registrovať.

Otázka:
Vzťahuje sa Zmluva medzi SR a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojitého zdanenia aj na územie Gibraltár?

Odpoveď:
Podľa článku 3 ods. 1 písm. a) zmluvy medzi vládou ČSFR a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojitého zdanenia (uverejnená v Zbierke zákonov pod č. č. 89/1992 Zb.)  výraz „Spojené kráľovstvo“ označuje Veľkú Britániu a Severné Írsko vrátane každej oblasti mimo výsostných vôd Spojeného kráľovstva.
Za účelom objasnenia územnej platnosti zmluvy MF SR uverejnilo vo Finančnom spravodajcovi č. 7/1997 Oznámenie č. 12057/1997-651 k uplatňovaniu zmluvy. Podľa predmetného oznámenia MF SR výraz Veľká Británia sa vzťahuje na Anglicko, Wales a Škótsko. Výraz Veľká Británia sa nevzťahuje na pobrežné ostrovy a na závislé teritóriá (napr. ostrov Man, Normandské ostrovy, Gibraltár, Britské panenské ostrovy atď.), pretože na týchto pobrežných ostrovoch a na týchto závislých teritóriách je vo väčšine prípadov riešená legislatíva finančných, ekonomických a obchodných otázok odchylne od legislatívy Veľkej Británie a tiež sa na tieto územia nevzťahuje legislatíva prevzatá do britského práva z právnych noriem Európskej únie. 

Otázka:
Ako sa zdaňuje peňažná výhra v lotérii, ak ju rezident SR vyhral v lotérii organizovanej v inom členskom štáte EÚ alebo v štáte, ktorý nie je členom EÚ?

Odpoveď:
V prípade štátov, s ktorými SR uzatvorila zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia spadajú príjmy, ktoré majú charakter peňažnej výhry v lotériách do rámca tzv. „Iných príjmov“ (obvykle článok 21) príslušnej bilaterálnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. 
Daňový rezident SR je povinný predmetný príjem zahrnúť do celosvetových príjmov a zdaniť prostredníctvom daňového priznania. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie.
Prípadnému dvojitému zdaneniu predmetných príjmov, ak plynú zo štátu s ktorým SR má uzatvorenú zmluvu, sa zamedzí metódou vymedzenou v tejto zmluve.
Ak predmetný príjem daňovníkovi plynie z nezmluvného štátu, pri zdaňovaní predmetného príjmu sa postupuje výlučne podľa zákona o dani z príjmov. Podľa § 8 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov je predmetný príjem predmetom dane, zdaniteľným príjmom. 

Otázka:
Kto vydá daňovníkovi potvrdenie o rezidencii k územiu SR ?

Odpoveď:
Správca dane, t.j. miestne príslušný daňový úrad daňovníka vydáva potvrdenie o osobnej daňovej príslušnosti (rezidencii) daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou uvedeného v § 2 písm. d) zákona o dani z príjmov k územiu SR na základe žiadosti daňovníka. Miestna príslušnosť daňovníka sa určuje v súlade s ustanovením § 3 zákona o správe daní.

Otázka:
V roku 2003 spoločnosť so sídlom na území  SR obstarala na lízing (finančný prenájom) nákladné motorové vozidlo od zahraničnej spoločnosti sídliacej na území Rakúska. Spoločnosť so sídlom na území  SR odvádzala zrážkovú daň 5 %. Až v priebehu roka 2005 táto spoločnosť začala odvádzať zrážkovú daň vo výške 1 % z nájomného, čím jej vznikol preplatok dane. Ktorá spoločnosť, spoločnosť  so sídlom na území SR (platiteľ dane) alebo spoločnosť so sídlom na území Rakúska (daňovník), má požiadať správcu dane o vrátenie preplatku?

Odpoveď:  
Podľa § 52 ods. 17 zákona o dani z príjmov sa na zmluvy o nájme pri dojednaní práva kúpy prenajatej veci uzatvorené do 31. decembra 2003  použije zákon č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov a platiteľ dane mal vykonať pri výplate úhrady nájomného zrážku dane vo výške 1 % hrubej sumy licenčných poplatkov (§ 36 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov). 
Ak platiteľ dane vykonal zrážku dane v rozpore so zákonom o dani z príjmov, vznikol preplatok dane. Platiteľ dane požiada svojho príslušného správcu dane o vrátenie daňového preplatku v súlade s § 63 zákona o správe daní. 
Vzájomné finančné vysporiadanie slovenského platiteľa dane a rakúskeho daňovníka   je záležitosťou ich obchodno-právneho vzťahu a správca dane do tohto vzťahu nevstupuje.
Skutočnosti súvisiace s vrátením neoprávnene zrazenej dane oznámi miestne príslušný správca dane platiteľa dane príslušnému úradu Rakúskej republiky prostredníctvom procedúry medzinárodnej výmeny daňových informácií.

Otázka:
Daňovému subjektu so sídlom na území SR plynú príjmy na základe zmluvy o technickej spolupráci uzatvorenej v súlade s Rámcovou dohodou, ktorá bola podpísaná vládou Slovenskej republiky a Európskou komisiou dňa 10.05.1994 a je uverejnená v Zbierke zákonov pod č. 141/2002 a má charakter medzinárodnej zmluvy.  Zdaňujú sa tieto príjmy?

Odpoveď:
Podľa ustanovenia § 1 ods. 2 zákona o dani z príjmov, medzinárodná zmluva, ktorá bola schválená, ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom má prednosť pred  zákonom o dani z príjmov (zákonná prioritná doložka), t.j. ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak táto medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná, ustanovuje inak.
V súlade s uvedeným ustanovením ak medzinárodná zmluva obsahuje ustanovenie, ktoré príjmy plynúce z grantu zo zahraničia umožňuje oslobodiť od dane, sú tieto v súlade s touto medzinárodnou zmluvou, bez ohľadu na ustanovenia zákona o dani z príjmov, od dane oslobodené.
Podľa článku 13 bod 4 Rámcovej dohody fyzické a právnické osoby, vykonávajúce zmluvy o technickej spolupráci financované z prostriedkov grantu EHS, z členských štátov Európskeho spoločenstva vrátane vysídlencov, budú v krajine prijímateľa oslobodené od podnikateľskej dane a dane z príjmov. 
Podľa predmetného ustanovenia tejto dohody sú predmetné príjmy plynúce fyzickej osobe s bydliskom alebo právnickej osobe so sídlom na území SR od dane oslobodené až po termíne vstupu SR do Európskej únie  (po 01.05.2004).

Otázka:
Ako správne postupovať v prípade dane vzťahujúcej sa k príjmom podliehajúcich zdaneniu v zahraničí v nadväznosti na daňové priznanie za rok 2006 podľa § 45 zákona o dani z príjmov? Dňa 31.12.2005 sme vystavili faktúru českému odberateľovi. Faktúra bola uhradená v 6/2006. Z faktúry bola zrazená daň vo výške 10%. Doklad o zrazenej dani sme obdržali od českého finančného úradu tiež v 6/2006. Kedy musí byť daň zrazená v zahraničí zahrnutá do daňového priznania (riadok 710 str. 3 daňového priznania)?  Po obdržaní dokladu o zrazenej dani alebo výška dane zrazenej v zahraničí sa má zahrnúť  formou interného dokladu cez predpis do toho obdobia, kedy budú príjmy vzťahujúce sa k dani zahrnuté do základu dane?

Odpoveď:
Daň zrazená v zahraničí v súlade s príslušnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia sa započíta na daňovú povinnosť daňovníka v SR v tom zdaňovacom období, v ktorom je príjem (výnos), s ktorým zrazená daň vecne a časovo súvisí, zdaňovaný. 
Ak daňovník objektívne nemôže zabezpečiť vyššie uvedené už v čase podania daňového priznania za rok 2005, môže primerane použiť postup  uvedený v § 45 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Ak daňovník zistí, že z dôvodu rozdielneho určenia základu dane v zahraničí je jeho daňová povinnosť za rok 2005 v SR iná, ako bola uvedená v daňovom priznaní, podá dodatočné daňové priznanie (§ 39 zákona o správe daní).	
Účtovná jednotka (daňovník) v účtovníctve neúčtuje o zrazenej dani v zahraničí na základe potvrdenia o zaplatení dane. Za deň uskutočnenia účtovného prípadu, v prípade zrážkovej dane u účtovnej jednotky účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva, je považovaný deň úhrady (pripísania) fakturovanej sumy zníženej o zrazenú daň na bankový účet daňovníka. V tento deň sumu dane zrazenú v zahraničí zaúčtuje daňovník ako daň na samostatnom analytickom účte účtu 591.




Poznámka:
Materiál bol vypracovaný v súlade so zákonom o dani z príjmov v znení k 31. júlu 2007,  odpovede na otázky, ktorých sa dotýkali ďalšie novely zákona o dani z príjmov je potrebné upraviť v zmysle znení týchto ďalších noviel. 



