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Zdaňovanie digitálnych činností 
S cieľom podchytiť zdaňovanie digitálnych podnikov tam, kde sú koneční používatelia, začali členské 
štáty hľadať jednostranné opatrenia ako zdaniť digitálne spoločnosti podnikajúce v členskom štáte bez 
fyzickej prítomnosti. Medzi takéto štáty patrí i Slovensko, ktoré rozšírením definície stálej prevádzkarne 
zdaňuje od roku 2018 zisky zahraničných spoločností dosahované v SR z určitých digitálnych činností. 
Na prijímanie jednostranných opatrení a s cieľom nájsť koordinovaný prístup k zdaneniu digitálnych 
činností v rámci EÚ reaguje Európska komisia a prichádza s návrhom legislatívnych opatrení, ktoré 
ešte musia prejsť schvaľovacím procesom. Nižšie uvádzame sumár základných informácií. 

Aktuálne opatrenia uplatňované v SR 
od 1.1.2018 

Ako sme Vás už informovali v našich News 
Flash, Slovensko, ako reakciu na nové formy 
podnikania založené na poskytovaní služieb 
prostredníctvom digitálnych platforiem, s 
účinnosťou od 1.1.2018 rozšírilo lokálnu 
definíciu stálej prevádzkarne.  

Opakované sprostredkovanie služieb 
prepravy a ubytovania, a to aj 
prostredníctvom digitálnej platformy, je 
považované za výkon činností s trvalým 
miestom na území SR a má tak za následok 
vznik stálej prevádzkarne. 

Zahraničným operátorom takýchto 
digitálnych platforiem tak vznikla v SR 
registračná povinnosť k dani z príjmov. 
Podľa verejne dostupnej informácie Ministerstva 
financií SR, operátorom digitálnych platforiem 
vzniká stála prevádzkareň bez ohľadu na to, či 
sú zo štátov s ktorými Slovenská republika 
uzatvorila zmluvu o zamedzení dvojitého 
zdanenia, alebo zo štátov s ktorými Slovenská 
republika takúto zmluvu uzatvorenú nemá.  

V prípade nesplnenia tejto povinnosti 
podliehajú úhrady sprostredkovateľskej 
provízie zrážkovej dani. 

Legislatívne opatrenia navrhované 
Európskou komisiou 

Keďže členské štáty začínajú hľadať rýchle, 
jednostranné riešenia, aby zdanili digitálne 
činnosti, má to za následok právnu a daňovú 
neistotu medzi podnikmi.  

Aby sa digitálne hospodárstvo zdaňovalo 
spravodlivo, udržateľne a v prospech rastu, 
hľadá sa na úrovni EÚ koordinovaný prístup. 

Nedávno Európska komisia navrhla nové 
pravidlá, ktoré by mali viesť k spravodlivejšiemu 
zdaňovaniu digitálnych činností v EÚ. Tieto 
pravidlá by členské štáty mali implementovať 
najneskôr do konca roku 2019.  

Návrh č.1.: Spoločná reforma únijných 
pravidiel zdaňovania právnických osôb 
za digitálne činnosti 

Tento návrh by umožnil členským štátom 
zdaňovať zisky, ktoré vznikajú na ich území, aj 
keď tam podnik fyzicky nesídli.  

Novými pravidlami by sa zabezpečilo, aby online 
podniky prispievali k verejným financiám 
rovnako ako tradičné „kamenné“ spoločnosti. 

Digitálna platforma bude mať „digitálnu 
prítomnosť“, teda virtuálnu stálu prevádzkareň v 
členskom štáte, ktorá sa bude považovať za 
zdaniteľnú, ak bude platforma spĺňať jedno z 
týchto kritérií: 

 ročné príjmy v danom členskom štáte 
presahujú prahovú hodnotu 7 miliónov eur, 

 má v členskom štáte v priebehu daňového 
roka viac než 100-tisíc používateľov, 

 medzi podnikom a odberateľmi jeho služieb 
vznikne v rámci daňového roka viac než         
3-tisíc obchodných zmlúv.  

  

https://accace.sk/prehlad-zmien-v-slovenskej-legislative-v-roku-2018/
https://accace.sk/prehlad-zmien-v-slovenskej-legislative-v-roku-2018/
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Návrh č. 2: Dočasná daň z určitých 
príjmov z digitálnych činností 

Dočasnou daňou z určitých príjmov z digitálnych 
činností by sa malo zabezpečiť, aby činnosti, 
ktoré v súčasnosti nie sú účinne zdaňované, 
začali prinášať členským štátom okamžitý 
príjem.  

Táto nepriama daň by sa vzťahovala na príjmy 
vytvorené z niektorých digitálnych činností, na 
ktoré sa súčasný daňový rámec vôbec 
nevzťahuje. 

Takýto systém sa bude uplatňovať len ako 
predbežné opatrenie, kým sa nezavedie 
komplexná reforma, a má zabudované 
mechanizmy, aby sa zabránilo dvojitému 
zdaneniu. 

Daň sa bude uplatňovať na príjmy vytvorené z 
činností, kde používatelia zohrávajú významnú 
úlohu pri vytváraní hodnôt a ktoré sa najťažšie 

zachytávajú súčasnými daňovými pravidlami, 
ako sú: 

 príjmy z online predaja reklamného 
priestoru, 

 príjmy z digitálnych sprostredkovateľských 
činností, ktoré používateľom umožňujú 
vzájomnú interakciu a ktoré dokážu uľahčiť 
predaj tovaru a služieb medzi nimi, 

 príjmy z predaja údajov získaných na 
základe informácií, ktoré poskytli 
používatelia. 

Daňové príjmy by sa vyberali v tých členských 
štátoch, kde sa nachádzajú používatelia, a 
uplatňovali by sa len na spoločnosti s celkovými 
ročnými celosvetovými príjmami vo výške aspoň 
750 miliónov eur a príjmami v EÚ vo výške 
aspoň 50 miliónov eur. Tak sa pomôže 
zabezpečiť, aby menšie začínajúce a rozširujúce 
sa podniky zostali nezaťažené.  

Navrhovaná sadzba dane je 3%. 

Upozornenie 

Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje 
všeobecné informácie a usmernenia týkajúce sa danej 
problematiky a teda nepredstavuje odborné poradenstvo 
poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v 
newsletteri môžu byť po jeho 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 

Chcete dostávať naše 
Newsflash? 

Áno, chcem! 

https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/�
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Kontakt  
Katarína Balogová  

 Tax Director 

E-Mail: Katarina.Balogova@accace.com  

Tel: +421 2 325 53 000 

O Accace  

S viac ako 550 zamestnancami a 2 000 medzinárodnými klientmi sa Accace radí medzi popredných 
poskytovateľov poradenských služieb v regióne strednej a východnej Európy.  

Accace má vlastné pobočky v 13 krajinách Európy, a to v Bosne a Hercegovine, Českej republike, Čiernej 
hore, Chorvátsku, Macedónsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku 
a na Ukrajine. Služby v iných krajinách sveta vieme zastrešiť prostredníctvom našej siete dlhodobých 
partnerov. 

Viac na www.accace.sk 

https://plus.google.com/+AccaceksBratislava
https://plus.google.com/+AccaceksBratislava
https://www.facebook.com/accace.slovakia
mailto:Katarina.Balogova@accace.com
http://accace.sk/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://www.linkedin.com/company/accace-slovakia

