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Zdaňovanie podnikov v 21. storočí: Novinky v systéme 

zdaňovania podnikov v Európskej únii 

Dňa 18.5.2021 Európska komisia prijala Oznámenie o zdaňovaní podnikov v 21. storočí (COM(2021) 251 

final). Toto oznámenie stanovuje krátkodobú aj dlhodobú agendu pre zdaňovanie podnikov v Európskej 

únii. 

Nižšie by sme chceli upriamiť Vašu pozornosť na plánované kroky podľa predmetného oznámenia, ktoré 

považujeme za najvýznamnejšie.

BEFIT 

Európska komisia predloží, do roku 2023, nový rámec pre zdaňovanie príjmov. „Podnikanie v Európe: 

rámec pre zdaňovanie príjmov” (Business in Europe: Framework for Income Taxation" (BEFIT)) 

poskytne Európskej únii jednotný súbor pravidiel pre daň z príjmov právnických osôb. BEFIT bude 

konsolidovať zisky európskych členov nadnárodnej skupiny podnikov do jednotného základu dane, ktorý 

bude následne alokovaný členským štátom s použitím určitého vzorca za účelom zdanenia národnou 

korporátnou sadzbou dane z príjmov. BEFIT nahradí prerokúvaný návrh spoločného konsolidovaného 

základu dane z príjmov právnických osôb (Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)), ktorý 

bude stiahnutý. 

Zvýšenie verejnej transparentnosti pre veľké spoločnosti   

Európska komisia vydá nový návrh, aby niektoré veľké spoločnosti pôsobiace v Európskej únii 

zverejňovali svoje efektívne daňové sadzby na základe metodiky diskutovanej v Pilieri 2 OECD rokovaní 

do roku 2022. Efektívna korporátna daňová sadzba poskytuje informáciu o podiele platenej korporátnej 

dane na sume ziskov, ktoré produkujú, a nie na sume “zdaniteľných ziskov”, ktoré môžu byť znížené 

prostredníctvom rôznych opatrení, napr. daňových výhod. 

Boj proti zneužívaniu schránkových spoločností   

Európska komisia bude prijímať opatrenia proti zneužívaniu schránkových spoločností a prijme návrh 

nových opatrení (anti-tax avoidance measures (ATAD 3)) do 4. štvrťroka 2021. Cieľom tejto iniciatívy je 

zabezpečiť, aby právnické osoby v Európskej únii bez skutočného ekonomického opodstatnenia nemali 

nárok na daňové výhody. Komisia tiež plánuje prijať ďalšie kroky týkajúce sa úhrad licenčných poplatkov a 

úrokov za účelom zamedzenia vyhýbaniu sa zdanenia (tzv. dvojité nezdanenie). 

DEBRA 

Európska komisia podporí obnovu prostredníctvom riešenia zvýhodňovania dlhu pri zdaňovaní právnických 

osôb v súčasnom systéme zdaňovania právnických osôb, ktoré zvýhodňuje dlhové financovanie oproti 

kapitálovému financovaniu. Komisia navrhne podporný systém (Debt Equity Bias Reduction Allowance 

(DEBRA)), aby spoločnosti svoje činnosti financovali prostredníctvom vlastného imania do 1. štvrťroku 

2022. 

Odporúčanie členským štátom pri zaobchádzaní so stratami 

Európska komisia prijala odporúčanie členským štátom, aby v rámci zamedzenia negatívnych dôsledkov 

pandémie, prijali opatrenia, ktoré by podnikom umožnili prenos daňových strát do predchádzajúcich 

fiškálnych rokov. Toto by umožnilo podnikom, ktoré dosiahli zisky a platili dane pred rokom 2020, aby si 
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kompenzovali svoje straty v rokoch 2020 a 2021 daňami, ktoré zaplatili pred rokom 2020.Toto 

odporúčanie bolo vydané 18.5.2021 (C(2021)3484 final). Za účelom obmedzenia dopadov na národné 

rozpočty, členské štáty by mali obmedziť sumu strát, ktorú možno takto preniesť maximálnou výškou 3 mil. 

EUR na zdaňovacie obdobie, v ktorom strata vznikla.  
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O Accace  

Spoločnosť Accace vznikla v roku 2006 v Bratislave. Accace Slovensko zamestnáva už viac ako 120 

odborníkov a poskytuje služby spracovania účtovníctva, mzdovej a HR agendy, daňové a transakčné 

poradenstvo, právne a korporátne služby, či poradenstvo pre startupy. Za 15 rokov sme si vybudovali 

stabilnú pozíciu lídra v oblasti BPO služieb na Slovensku. Pravidelne sa umiestňujeme v rebríčku TOP10 

poradenských spoločností magazínu TREND. Právne služby poskytuje naša vlastná advokátska 

kancelária Accace Legal. V rámci skupiny Accace združujeme viac ako 600 odborníkov a poskytujeme 

služby pre viac ako 2 000 klientov. Nájdete nás v Bratislave a v Košiciach. 

Celosvetovo pôsobí Accace pod značkou Accace Circle. Ide o biznis komunitu partnerov – 

profesionálnych poradcov a poskytovateľov BPO služieb. S globálnym zastúpením v takmer 40 krajinách 

a tímom viac ako 2000 odborníkov, Accace Circle poskytuje služby viac ako 10 000 klientom, najmä 

stredným a veľkým medzinárodným spoločnostiam zo zoznamu Fortune 500. Celosvetovo Accace Circle 

spracováva okolo 170 000 výplatných pások mesačne. 

Viac na www.accace.sk a www.circle.accace.com 

 

Kontakt 

Katarína Balogová 

Tax Director 

E-Mail: Katarina.Balogova@accace.com 

Tel: +421 232 553 000 

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 

Prihláste sa na odber 
noviniek! 

Odoberať novinky! 
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