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Zdaňovanie
farmaceutických
firiem

Radi by sme vás upozornili na to, že od 1.1.2015 sa mení spôsob zdaňovania
peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi.

Od roku 2015 sa mení spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení
poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi
alebo zdravotníckemu pracovníkovi od:







držiteľa registrácie lieku
držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov
držiteľa povolenia na výrobu liekov
výrobcu zdravotníckej pomôcky
výrobcu dietetickej potraviny
alebo prostredníctvom tretej osoby
(ďalej len „držiteľ“)

Spôsob zdaňovania
nasledovne:



predmetných

plnení

zrážkovou daňou sa

mení

peňažné plnenia - bude zdaňovať sám držiteľ, ktorý ich vyplatil
nepeňažné plnenia - bude zdaňovať sám poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky
pracovník, ktorý ho od držiteľa prijal

Spôsob zdanenia uvedených príjmov zrážkovou daňou, ak sú vyplácané
držiteľom, sa navrhuje bez ohľadu na skutočnosť, či sú vyplácané fyzickej
osobe alebo právnickej osobe, pričom ak pôjde o:



peňažné plnenie - platiteľom dane je držiteľ
nepeňažné plnenie - platiteľom dane je príjemca nepeňažného
plnenia, ktorý odvedie daň zrážkou do konca kalendárneho
mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom bolo
nepeňažné plnenie prijaté a zároveň oznámi správcovi dane na
tlačive, ktoré vydá Finančné riaditeľstvo SR, údaje o zrazenej
a odvedenej dani a ďalšie údaje uvedené v tomto návrhu
zákona.

Držiteľ, ktorý vypláca peňažné plnenie alebo poskytuje nepeňažné plnenia
oznamuje správcovi dane tieto skutočnosti do 15 dňa po uplynutí
kalendárneho štvrťroka, v ktorom peňažné plnenie vyplatil alebo nepeňažné
plnenie poskytol a to v rozsahu navrhnutom v zákone. Držiteľ stanoví
a v oznámení uvedie hodnotu nepeňažného plnenia ako cenu vrátane DPH.

Vyčíslenie
nepeňažného príjmu

Rovnako by sme Vás chceli upozorniť, že Zákon o dani z príjmov naďalej
neupravuje taxatívne možnosti vyčíslenia nepeňažného plnenia, pričom
držiteľ musí vychádzať zo skutočne uhradených nákladov.
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Napríklad na účely vyčíslenia zdaniteľného príjmu v prípade hromadne
organizovaných akcií môže organizátor podujatia vychádzať z celkovej
priemernej predpokladanej spotreby, t.j. tzv. nepeňažného príjmu založeného
na pomere plánovaných nákladov na nepeňažné zdaniteľné plnenia
a plánovanom počte účastníkov. Takto stanovený príjem môže byť použitý na
účely výpočtu zrážkovej dane bez ohľadu na skutočnú spotrebu daného
účastníka. Organizátor podujatia uvedený nepeňažný zdaniteľný príjem
oznámi všetkým účastníkom podujatia vopred. napr. formou oznámenia na
pozvánke.
Organizátor podujatia nepeňažné plnenia poskytované v súvislosti s účasťou
na odbornom podujatí vyčísli primerane s ohľadom na povahu a rozsah
daného podujatia.
Organizátor podujatia na žiadosť správcu dane preukáže podkladové údaje, z
ktorých vychádzal pri kalkulácii výšky nepeňažného príjmu vzťahujúceho sa
na účasť zdravotníckeho pracovníka na podujatí a zdôvodní odchýlky medzi
plánovaným a reálnym nepeňažným plnením pripadajúcim na jedného
účastníka podujatia. Podporná dokumentácia bude zohľadňovať napríklad
obvyklý počet účastníkov na porovnateľných podujatiach organizovaných v
minulosti, počet odborných lekárov zaoberajúcich sa danou problematikou v
regióne, kde sa podujatie konalo (napr. počet diabetológov, ak bolo odborné
podujatie zamerané na témy z diabetologicko-terapeutickej oblasti),
zdokladovanie celkových nákladov vynaložených na zabezpečenie
organizácie podujatia a ich porovnanie s poskytovanými nepeňažnými
zdaniteľnými plneniami, preukázanie pozvania plánovaného počtu účastníkov
na podujatie (napríklad e-mailom).

Oslobodenie od dane

Zrážkovej dani nepodliehajú plnenia od držiteľa za vykonanie klinického
skúšania poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancom alebo
zdravotníckym pracovníkom. Tieto budú zdaňované v rámci vykonávania
činnosti daňovníkov, ktorí klinické skúšanie vykonávajú a dosahujú z neho
príjmy.
Od dane sú oslobodené všetky plnenia, ktoré plynú od držiteľa
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo
zdravotníckemu pracovníkovi priamo súvisiace s ich sústavným vzdelávaním
podľa Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách. Takýmto oslobodeným plnením je
napríklad uhradenie odmeny lektora, prenájom prednáškovej sály, pracovné
pomôcky a pod.
Oslobodeným plnením nie sú úhrady držiteľa na cestovné,
a ubytovanie lekárov alebo iných zdravotníckych pracovníkov.

stravu

Všetky plnenia hradené držiteľom za poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
jeho zamestnanca alebo zdravotníckeho pracovníka na inom vzdelávacom
alebo odbornom podujatí ako je povinné sústavné vzdelávanie podľa
osobitného predpisu je zdaniteľným príjmom u prijímateľa takéhoto plnenia.
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Prosím berte na vedomie, že tento newsletter zahŕňa všeobecné informácie
o danej problematike a teda nepredstavuje odborné poradenstvo poskytnuté
v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v newsletteri môžu byť po zverejnení
predmetom ďalšieho vývoja a zmien. Spoločnosť Accace nepreberá
zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na
základe informácií uvedených v newsletteri.
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