Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 4. štvrťroku 2013

2) Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
zavedenie elektronického kontrolného výkazu
Zámer opatrenia: boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom prostredníctvom krížovej kontroly údajov
uvedených v kontrolných výkazoch.
Obsah opatrenia:
• platitelia daní budú povinní spolu s daňovým priznaním podávať aj kontrolný výkaz a to v elektronickej forme
• elektronický výkaz bude treba podať spolu s daňovým priznaním k dani z pridanej hodnoty do 25 dní po
skončení zdaňovacieho obdobia
• kontrolný výkaz bude musieť obsahovať údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní dane za príslušné zdaňovacie
obdobie, a to údaje:
o z vyhotovených faktúr o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je platiteľ osobou povinnou platiť daň
v tuzemsku
o z prijatých faktúr o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca
plnenia alebo iný povinný platiteľ, alebo pri ktorých príjemca uplatňuje odpočítanie dane pre príslušné
obdobie
o zo všetkých ostatných dokladov alebo oznámení meniacich pôvodnú faktúru
alebo
o údaje o dodaní iných tovarov a služieb, z ktorých je platiteľ povinný platiť daň v tuzemsku
• ak platiteľ nie je povinný mať faktúru, uvedie údaje do kontrolného výkazu z iného dokladu o dodaní tovaru
alebo služby
• v prípade zistenia neúplnosti alebo nepresnosti údajov v podanom kontrolnom výkaze pred uplynutím lehoty
na podanie má platiteľ povinnosť podať opravný kontrolný výkaz; po uplynutí lehoty na podanie má povinnosť
podať dodatočný kontrolný výkaz, v ktorom uvedie iba doplnené, prípadne opravené údaje
• v prípade nepodania alebo pri vzniku pochybností o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného daňového
výkazu bude platiteľovi doručená výzva na nápravu, ktorú musí platiteľ uskutočniť do piatich dní od doručenia;
v opačnom prípade mu bude udelená pokuta až do výšky 10 000 €; pri opakovanom porušení povinností sa
ukladá pokuta až do výšky 100 000 €; dolná hranica pokút sa nestanovuje a pri určovaní ich výšky sa prihliada na
závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu
• zákon tiež po novom zadefinoval rozšírenie prenosu daňovej povinnosti, takzvané reverse charge (tuzemské
sektorové samozdanenie) na vybrané produkty, ako sú obilniny, olejnaté semená, zrno, vybrané kovy, mobilné
telefóny a integrované obvody
Názory proponentov:
• toto opatrenie pomôže prečistiť podnikateľské prostredie od podnikateľov, ktorí neustále podvádzajú a zároveň
pomôže podnikateľom, ktorí to myslia s podnikaním vážne
• proces bude automatizovaný, preto neznamená žiadne výrazné zvýšenie administratívneho zaťaženia
podnikateľského sektora, pretože už dnes sa robí vo firmách evidencia faktúr
• podnikateľ tak či tak má ten výkaz v účtovníctve, jediná zmena oproti súčasnosti bude tá, že ho zašle v
elektronickej podobe
Názory oponentov:
• Ak má podnikateľ 50 firiem a robí medzi nimi množstvo obchodov, to sú veci, ktoré by mal odhaliť priemerne
zdatný daňový úradník aj bez nejakého kontrolného výkazu. Problémom je ľudský faktor. Obávam sa, že daňoví
úradníci sa teraz namiesto chytania skutočne veľkých rýb budú vybíjať na maličkostiach
• Prax ukazuje, že zmeny vo vnútropodnikových finančných systémoch ako aj úpravy súvisiacich postupov a
procesov si vyžadujú dôslednú prípravu a podstatne dlhší čas, ako predpokladá legislatívny návrh
Primárny zdroj:: Novela zákona (č. 360/2013) o dani z pridanej hodnoty
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4554
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