BEPS

(Base Erosion and
Profit Shifting)
Tomáš Ciran

KPMG na Slovensku
•

KPMG pôsobí vo viac ako 146 krajinách sveta a zamestnáva celosvetovo viac
ako 140 000 odborníkov

•

Na Slovensku KPMG pôsobí ako samostatná členská firma siete KPMG od roku 1991

•

Na Slovensku zamestnávame viac ako 300 zamestnancov, medzi nimi
aj zahraničných odborníkov

•

KPMG efektívne využíva skúsenosti a znalosti kolegov z medzinárodnej siete,
ktorých zahŕňa do projektových tímov podľa potreby

•

Aktívne využívame cudzie jazyky – angličtina je našim firemným jazykom
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„To, že sa niekto vyhýba daniam, síce prináša benefit
pre jednotlivca, ale neprináša to rast a benefit pre
Európu.“
Ian Hayes, viceprezident CFE

Agenda

• BEPS
• ATAD

Prečo BEPS?
Využívanie
zákona?
Legálne?
Zneužívanie
zákona?

Zníženie
základu dane
Ilegálne?

•

Snaha spoločností (spravidla väčších medzinárodných skupín) o zníženie daňového
zaťaženia využívaním rôznorodosti národných daňových systémov – daňové
plánovanie ako legitímny nástroj

•

Cielené využívanie medzier a nesúladov v daňovej legislatíve jednotlivých krajín za
účelom umelo presúvať zisky do krajín s nulovým alebo nízkym daňovým zaťažením –
agresívne daňové plánovanie ako negatívny jav
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Zneužitie práva
• Zákaz zneužitia práva je právny princíp, ktorý zásadu materiálnej
spravodlivosti nadraďuje nad zásadu právnej istoty
• Právna istota ustupuje materiálnej spravodlivosti, ak je právo
vykonávané v rozpore so svojím účelom a zmyslom
• Nie vždy prevažuje materiálna spravodlivosť – vyvážený prístup,
len výnimočne uplatniť záchrannú brzdu, ak zlyhá písané právo
• Zneužitie práva je využitie práva v súlade s jeho obsahom ale v
rozpore s jeho zmyslom a účelom
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Zneužitie práva v slovenskom daň.práve
• Na právny úkon alebo inú skutočnosť rozhodujúcu pre zistenie,
vyrubenie alebo vybratie dane, ktoré nemajú ekonomické
opodstatnenie a ktorých výsledkom je účelové obchádzanie
daňovej povinnosti alebo získanie takého daňového zvýhodnenia,
na ktoré by inak nebol daňový subjekt oprávnený, alebo ktorých
výsledkom je účelové zníženie daňovej povinnosti, sa pri správe
daní neprihliada.
• Jediným účelom
• Hlavným účelom
• Jedným z hlavných
• GAAR – General Anti-Abuse Rule
• SAAR – Specific Anti-Abuse Rule
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NSS ČR 5 Afs 58/2011 – 85
Takové jednání je sice, formálně vzato (ve skutečnosti ovšem pouze
zdánlivě), v souladu s právní normou, respektive s dikcí právního
předpisu, avšak zároveň je nutno jej považovat jako zjevně
nespravedlivé, neboť v rozporu s určitými základními hodnotami a s
rozumným uspořádáním společenských vztahů působí jiným újmu, resp.
stěžovateli nedůvodně přináší prospěch na úkor ostatních členů
společnosti tím, že stát krátí o daňové příjmy.
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HALIFAX— ESD C-255/02
Šiestu smernicu je potrebné vykladať v tom zmysle, že bráni právu platiteľa dane na
odpočet DPH zaplatenej na vstupe, keď plnenia predstavujúce základ tohto práva
predstavujú zneužitie. Preukázanie zneužitia na jednej strane vyžaduje, aby predmetné
plnenia napriek formálnemu dodržaniu podmienok stanovených v príslušných
ustanoveniach šiestej smernice a vo vnútroštátnej právnej úprave preberajúcej túto
smernicu viedli k získaniu daňovej výhody, ktorej poskytnutie by bolo v rozpore s
cieľom sledovaným týmito ustanoveniami. Na druhej strane musí z celku objektívnych
prvkov takisto vyplývať, že hlavný cieľ predmetných plnení je získať daňovú výhodu. 3
Keď bola zistená existencia zneužitia, príslušné plnenia musia byť znovu definované tak,
aby bola nastolená situácia, ktorá by existovala v prípade, keby neexistovali plnenia
predstavujúce zneužitie.

© [year] [legal member firm name], a [jurisdiction] [legal structure] and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

9

Zneužitie práva
Napadnú Vám príklady zneužitia práva?
Ako by ste rozhodovali v roli sudcu Vy?
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Prečo BEPS?
•

Nárast tlaku a kritiky zo strany vlád a regulačných orgánov z dôvodu kreatívnych
daňových praktík nadnárodných spoločností

•

Apple, Google, Hewlett - Packard, Amazon, ...

•

Snaha o zamedzenie dvojitého zdanenia vytvorila priestor pre dvojité „nezdanenie“.
BEPS stratégie zneužívajú medzery medzi jednotlivými daňovými systémami
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The „Double Irish Dutch Sandwich“
Spoločnosť Google presunula svoje zisky z rôznych
krajín mimo USA cez Írsko a Holandsko na Bermudy.
Týmto spôsbom sa jej podarilo znížiť daňové zaťaženie
a za 3 roky takýchto praktík ušetrila až 3,1 mld. USD .

2
4
3
Googleplex

5
Bermudy

IP
1
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Amazon v Luxembursku
•

Takmer tri štvrtiny ziskov spoločnosti Amazon neboli zdanené.

•

Amazon zaplatil štyrikrát nižšiu daň ako iné miestne spoločnosti podliehajúce rovnakým
vnútroštátnym daňovým pravidlám – nezákonné podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci

•

Členské štáty nemôžu nadnárodným skupinám poskytovať
zvýhodnenia, ktoré nie sú dostupné iným spoločnostiam

osobitné
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BEPS
•

iniciatíva OECD a G20 – vypracovanie 15 bodového akčného plánu BEPS

•

Cieľ – nájsť riešenie proti „chronicky rozšírenému javu“ agresívnemu daňovému
plánovaniu a zabezpečiť, aby daň bola platená tam, kde sa vytvárajú zisky a hodnota.

•

Daňová suverenita krajín
•

•

cieľom nie je obmedziť suverenitu krajín v oblasti určovania daní (daňovú súťaž
medzi krajinami), ale zaistiť, aby krajina mohla zdaniť zisk z ekonomických činností
vykonávaných jej rezidentmi.

Iniciatíva proti BEPS nie je právne záväzná.
•

Očakáva sa však, že krajiny, ktoré s ňou súhlasili a podieľali sa na jej zostavení, ju
implementujú do svojej legislatívy.
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OECD akčný plán BEPS
Akcia
1

Adresovať daňové výzvy v oblasti digitálnej ekonomiky

2

Neutralizácia hybridných nezhodných štruktúr

3

Posilnenie pravidiel kontrolovaných zahraničných spoločností (CFC)

4

Znížiť eróziu základov dane prostredníctvom úrokových nákladov / iných finančných platieb

5

Efektívnejšie čelenie škodlivým daňovým praktikám s ohľadom na ich transparentnosť a podstatu

6

Zabrániť zneužívaniu zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

7

Zamedzenie umelému vyhýbaniu sa štatútu stálej prevádzkarne

8

Zaistiť, že výsledky transferového oceňovanie budú v súlade s tvorbou hodnoty: nehmotný majetok

9

Zaistiť, že výsledky transferového oceňovanie budú v súlade s tvorbou hodnoty: risk/kapitál

10

Zaistiť, že výsledky transferového oceňovanie budú v súlade s tvorbou hodnoty: Ostatné vysoko rizikové transakcie

11

Zaviesť metodológiu zberu a analýzy údajov o BEPS / opatrenia na riešenie možných problémov

12

Požadovanie zverejnenia transakcií v súvislosti s agresívnym daňovým plánovaním

13

Preskúmanie pravidiel dokumentácie transferového oceňovania, „Country-by-Country“ reporting

14

Zefektívnenie mechanizmov pre riešenie sporov

15

Príprava multilaterálneho nástroja na zmenu DTT
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OECD BEPS report – kľúčové oblasti
Financovanie
v rámci
skupiny

Nesúlady
(hybridy)
Škodlivé
daňové
režimy

Transferové
oceňovanie

BEPS
Digitálna
ekonomika
a koncept
stálych
prevádzkarní
CFC, nízka
kapitalizácia
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Digitálna ekonomika a koncept stálych prevádzkarní
Digitálna ekonomika
•

Cieľ: identifikovať hlavné problémy, ktoré digitálna ekonomika prináša v súvislosti s
aplikáciou existujúcich pravidiel medzinárodného zdaňovania

•

Zefektívnenie daňového režimu medzinárodného daňového podnikania

•

Prísnejšie požiadavky pre určenie daňovej rezidencie, a teda aj určenie krajiny, kde sa
príjem z digitálnych obchodov a služieb má zdaniť

Stále prevádzkarne
•

Zmeny v definícii pojmu stála prevádzkareň (v ZDP účinné od 1.januára 2018)

•

Viac typov aktivít bude spadať pod definíciu stálej prevádzkarne, teda aj príjmy
spoločností budú vo väčšej miere podliehať zdaneniu v zahraničí
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Kde platiť dane z globálnej ekonomike
Kedysi a dnes

V budúcnosti

•

Kde máš registrované sídlo firmy

•

Kde máš aktíva

•

Kde máš predajňu

•

Kde máš zamestnancov

•

Kde máš riaditeľov

•

Kde máš zákazníkov

•

Kde máš svoju továreň

•

Kde máš svojich obchodných
zástupcov (závislých agentov)
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Transferové oceňovanie
•

Úprava Smernice OECD o transferovom oceňovaní

•

Cieľ: zabezpečiť, aby sa zisk zdaňoval v krajinách, kde sa vytvára ekonomická hodnota

•

Požiadavky na rozsiahlejšiu (3 vrstvovú) dokumentáciu k transferovému oceňovaniu –
zlepšenie transparentnosti pre správu daní a obmedzenie neurčitosti pre daňové
subjekty

•

Zavedenie Country by Country reportingu pre nadnárodné skupiny podnikov s
konsolidovanými výnosmi za skupinu minimálne 750 mil. EUR
— Materská spoločnosť informuje správcu dane v krajine svojej rezidencie o
finančných výsledkoch a vybraných ukazovateľoch za každého člena medzinárodnej
skupiny
— Správca dane z krajiny rezidencie materskej spoločnosti zašle získané informácie
správcom dane vo všetkých členských štátoch, v ktorých medzinárodná skupina
pôsobí

© [year] [legal member firm name], a [jurisdiction] [legal structure] and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

19

Anti Tax Avoidance Directive
•

Dopĺňa a posilňuje projekt BEPS

•

Niektoré závery projektu BEPS boli premietnuté do návrhu smernice Rady 2016/1164 z
12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým
povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu (ATAD I – Anti
Tax Avoidance Directive)

•

ATAD stanovuje pravidlá proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v nasledovných
oblastiach:
•

Obmedzenie daňovej uznateľnosti úrokov

•

Zdaňovanie pri odchode (tzv. Exit Tax)

•

Všeobecné pravidlo proti zneužívaniu (tzv. GAAR)

•

Pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti (CFC pravidlá)

•

Pravidlá boja proti hybridným nesúladom
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Príklad bez pravidiel podkapitalizácie
Materská spoločnosť A poskytla v marci 2013 svojej dcérskej spoločnosti B úver vo výške
700 000 EUR za spracovateľský poplatok vo výše 10 000 EUR. Do konca roka 2013
spoločnosť B splatila 100 000 EUR z istiny a na úrokoch zaplatila 50 000 EUR. Za rok 2013
vykázala spoločnosť B výsledok hospodárenia zisk 50 000 EUR, účtovné odpisy
dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (účet 551) vo výške 60 000 EUR a úroky
banke (účet 562) vo výške 40 000 EUR. Môžeme úroky, ktoré spoločnosť zaplatila na
úvere, zahrnúť do základu dane? Ak áno, v akej výške?

Úrokové náklady + spracovateľský poplatok: 50 000 + 10 000 = 60 000 EUR
Neexistujú obmedzenia, pokiaľ úver bol použitý na dosiahnutie, udržanie alebo
zabezpečenie príjmu, sú úrokové náklady so spracovateľským poplatkom v celej výške,
teda vo výške 60 000 EUR daňovo uznateľné .
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Obmedzenie daňovej uznateľnosti úrokov
•

Umelé znižovanie dane prostredníctvom presúvania dlhu, cez obmedzenie výšky
úrokov, ktoré je daňovník oprávnený odpočítať v príslušnom zdaňovacom období –
pravidlá nízkej kapitalizácie
Pred ATAD

Po ATAD

Úrok

Úrok

Úver

Úver

Obmedzenie daňovej
uznateľnosti úrokov
zvýši daň, ktorú
spoločnosť zaplatí
správcovi dane.

Spoločnosť založí pobočku v krajine
mimo EÚ s nízkou úrovňou zdanenia,
od ktorej následne dostane úver, za
ktorý platí vysoké úroky – tieto sa
kvalifikujú ako daňovo uznateľné
náklady.

Zaplatená daň
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Obmedzenie daňovej uznateľnosti úrokov
•

Čl. 4 smernice ATAD: „Presahujúce náklady na prijaté úvery a pôžičky sú odpočítateľné
v zdaňovacom období, v ktorom vznikli, len do výšky 30% príjmov daňovníka pred
započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA – Earnings before interest, tax,
depreciation and amortization).“

•

Podľa ATAD – max 30% EBITDA (prísnejšie podľa ZDP – 25% EBITDA)

•

Bez ohľadu na prepojenie

•

Hranica, po ktorú sú presahujúce úroky daňovo uznateľné v celej výške - max 3 mil. EUR

•

Nevyčerpanú EBITDA možno preniesť do ďalších období

•

Neuznaný úrok možno prenášať do ďalších rokov (do celkového limitu 30% EBITDA)

•

ČŠ môže umožniť odpočítanie, ak pomer vlastného kapitálu k celkovým aktívam
spoločnosti je rovný (max o 2% nižší) alebo vyšší ako obdobný globálny ukazovateľ v
rámci skupiny, ale podmienky, napr.:
— Všetky entity v rámci konsolidovaného celku
— Konzistentné účtovné metódy, oceňovanie
— Platby úrokov spriazneným osobám max. 10% celkových úrokových nákladov

•

Tieto pravidlá sa nevzťahujú na finančné inštitúcie
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Príklad
Materská spoločnosť A poskytla v júni 2016 svojej dcérskej spoločnosti B úver vo výške
700 000 EUR za spracovateľský poplatok vo výše 10 000 EUR. Do konca roka 2016
spoločnosť B splatila 100 000 EUR z istiny a na úrokoch zaplatila 50 000 EUR. Za rok 2016
vykázala spoločnosť B výsledok hospodárenia zisk 50 000 EUR, účtovné odpisy
dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (účet 551) vo výške 60 000 EUR a úroky
banke (účet 562) vo výške 40 000 EUR. Môžeme úroky, ktoré spoločnosť zaplatila na
úvere, zahrnúť do základu dane? Ak áno, v akej výške?
Úrokové náklady + spracovateľský poplatok: 50 000 + 10 000 = 60 000 EUR
EBIDTA = 50 000 + 40 000 + 60 000 = 150 000 EUR
30 % EBIDTA (ATAD) = 0,30 x 150 000 = 45 000 EUR
25% EBIDTA (SR) = 0,25 x 150 000 = 37 500 EUR
Úprava základu dane (riadok 130 DP – výdavky, ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa §
21 alebo §21a) – zýšenie základu dane o 15 000 EUR (ATAD) / zvýšenie základu dane o
22 500 EUR (SR)
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Pravidlo boja proti hybridným nesúladom
•

Zavedenie pravidiel, podľa ktorých krajina príjemcu bude povinná nasledovať pohľad
na daný príjem (spoločnosť) podľa legislatívy krajiny zdroja
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INVESTOR

Príjma nezdaniteľnú
dividendu

HYBRIDNÝ INŠTRUMENT

DLŽNÍK

Platí daňovo uznateľný ÚROK
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Pravidlo boja proti hybridným nesúladom
•

Niektoré spoločnosti využívajú to, že jednotlivé ČŠ nejednotne zaobchádzajú s tým
istým príjmom alebo subjektom na daňové účely (hybridné nesúlady)

•

V prípade dvojitého odpočtu z dôvodu hybridného nesúladu sa odpočet umožní len
v tom ČŠ, v ktorom má platba svoj zdroj.

•

Pokiaľ hybridný nesúlad vedie k odpočtu bez zahrnutia, ČŠ platiteľa odpočet takejto
platby zamietne.
Hybridný nesúlad v zmysle smernice ATAD I je
„situácia medzi daňovníkom v jednom ČŠ a
prepojeným podnikom v inom ČŠ alebo
štruktúrovaná dohoda medzi stranami v ČŠ, pri
ktorej možno nasledujúci výsledok pripísať
rozdielom v právnej definícii finančného nástroja
alebo subjektu:
a)

k odpočtu tej istej platby, výdavkov alebo strát
dochádza v ČŠ, v ktorom má platba zdroj, v
ktorom sa výdavky vynaložili alebo v ktorom
došlo ku stratám, ako aj v inom ČŠ; alebo

b)

Došlo k odpočtu platby v ČŠ, v ktorom má
platba zdroj, bez zodpovedajúceho zahrnutia
na daňové účely tej istej platby v inom ČŠ.“
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Prevodu duševného vlastníctva
Designed in California
Made in China
Taxed nowhere
*
Navrhnuté v Kalifornii
Vyrobené v Číne
Nikde nezdanené
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Zdaňovanie pri exite
•

Zavedenie povinnosti zaplatiť daň pri presune aktív z územia zdroja (tzv. exit tax)

Pred ATAD

Po ATAD

Prevod duševného
vlastníctva

Prevod duševného
vlastníctva

Veľké spoločnosti vynakladajú veľa času a energie na
vývoj nových produktov. Spoločnosti sídliace v EÚ môžu
vyvinúť nádejný produkt a presunúť ho do krajiny bez
zdanenia pred jeho finalizáciou. Následne pri generovaní
zisku v súvislosti s novým produktom platia nižšie dane.

Zaplatená daň

Pravidlo povinnosti platiť
daň pri presune aktív
umožní členským štátom
zdaniť hodnotu produktu
predtým ako opustí
územie EÚ.
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Zdaňovanie pri exite
•

Zaistiť, aby v prípade, že daňovník prevádza aktíva alebo svoju daňovú rezidenciu mimo
daňovej jurisdikcie štátu, tento štát zdaní ekonomickú hodnotu všetkých kapitálových
ziskov vytvorených na jeho území, hoci tento zisk ešte nebol v čase odchodu
realizovaný

Návrh novely ZDP
•

Predmet zdanenia: majetok presunutý mimo územia SR, keď nedochádza k jeho
skutočnému predaju, teda zmene vlastníckeho práva k tomuto majetku, avšak
presunom SR stráca právo zdaňovať tento majetok

•

Daň pri odchode bude možné uhradiť aj v splátkach počas 5 rokov (len ak sa majetok
presúva do štátu, kde je možné zabezpečiť vymáhanie pohľadávok – ČŠ EÚ)

•

V ostatných prípadoch – daň pri odchode je splatná v lehote na podanie daňového
priznania

•

Lehota na implementáciu týchto ustanovení – do 31. decembra 2019 a ich uplatňovanie
je povinné od 1. januára 2020
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GAAR
•

Všeobecné pravidlá proti zneužitiu – General anti-abuse rules („GAAR“)

•

Všeobecné pravidlo dáva krajinám EÚ nástroj na vysporiadanie sa s účelovými
daňovými praktikami v prípade, že žiadne iné pravidlo danú problematiku nepokrýva

•

§ 3 ods. 6 Daňového poriadku

•

Rozhodujúci je „Obsah nad formou“ („Substance od form“)

•

Označené ako „jediný spôsob ako utesniť medzery objavované vynaliezavými
daňovými poradcami, keďže by mali byť dostatočne široké, aby zachytili schémy
daňových únikov, ktoré ešte ani tvorca GAAR nepredpokladal“ (M. Kačaljak: Vybrané
trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku, 2017)
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§ 3 ods. 6 Daňového poriadku
„Pri uplatňovaní osobitných predpisov pri správe daní sa berie do úvahy skutočný obsah
právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie
dane. Na právny úkon alebo inú skutočnosť rozhodujúcu pre zistenie, vyrubenie alebo
vybratie dane, ktoré nemajú ekonomické opodstatnenie a ktorých výsledkom je účelové
obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie takého daňového zvýhodnenia, na ktoré by
inak nebol daňový subjekt oprávnený, alebo ktorých výsledkom je účelové zníženie
daňovej povinnosti, sa pri správe daní neprihliada.“
Na porovnanie – § 8 ods. 3 českého Daňového řádu:
„Správce daně vychází ze skutečného obsahu právního jednání nebo jiné skutečnosti
rozhodné pro správu daní.“
•

GAAR nie je výslovne uvedené v zákone (ani sa nepredpokladá, že bude)
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CFC pravidlá
•

Zavedenie pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti (CFC) proti znižovaniu
základu dane prostredníctvom presúvania aktivít, rizík, ziskov do dcérskych spoločností
v jurisdikciách s nižším alebo nulovým daňovým zaťažením

Pred ATAD

Po ATAD

Zisk

Zisky spoločností sú presúvané do
krajín s nízkou úrovňou zdanenia.

Zisk

Spoločnosť stále
môže presunúť
zisky mimo EÚ,
tieto zisky však
budú zdaniteľné
v EÚ.
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CFC pravidlá
•

Na uplatnenie CFC pravidiel ATAD I zaviedol dvojstupňový test:
1. Či PO spĺňa kritériá CFC (musia byť splnené kumulatívne)
— Daňovník vlastní viac ako 50% podiel na kapitáli kontrolovanej entity alebo
hlasovacích právach alebo má nárok na viac ako 50% podiel na jej zisku
— Skutočná daň, ktorú zaplatil je nižšia ako rozdiel medzi daňou, ktorá bola
vypočítaná a daňou, ktorú zaplatil
2. Či príjmy CFC možno zahrnúť do základu dane ovládajúceho daňovníka (viac ako
50% príjmov kontrolovanej entity tvoria pasívne príjmy a v rámci EÚ/EEA príjmy z
umelých konštrukcií vytvorených za účelom získať daňovú výhodu)

•

Uplatnia sa, ak daň zaplatená v tretej krajine je menšia ako polovica toho, čo by sa
zaplatilo v členskom štáte

•

Základ dane CFC sa zahrnie do základu dane materskej spoločnosti, zdaní sa v krajine,
kde materská spoločnosť sídli a príslušnú časť dane zaplatenej v zahraničí bude možné
odpočítať na výslednú daňovú povinnosť

•

SR - účinnosť od 1. januára 2019
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Multilaterálny inštrument (MLI)
•

Mnohostranný dohovor o zavedení opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a
presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami – podpis 7. júna 2017

Zdroj: mzv.sk
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Multilaterálny inštrument MLI
„Kolektívnym podpisom upravíte 1100 zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.“
Ángel Gurría, generálny tajomník OECD

•

Dohovor implementuje viaceré akcie BEPS, napr. opatrenia v oblasti:
— zneužívania zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia,
— mechanizmov riešenia daňových sporov,
— neutralizácie zneužívania hybridných schém
— vyhýbania sa vzniku stálej prevádzkarne

•

Ustanovenia sa uplatnia len v prípade schválenia obidvomi zmluvnými stranami

•

Mnoho krajín plánuje prijať len minimálny štandard – ustanovenia o zneužívaní zmlúv o
zamedzení dvojitého zdanenia a riešenie sporov

•

SR plánuje uplatniť takmer všetky ustanovenia MLI
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ATAD I
•

Zasadnutie ECOFIN vo februári 2017 – doplnenie smernice ATAD I

•

Smernica ATAD II rozširuje územnú pôsobnosť pravidiel boja proti hybridným
nesúladom aj o tretie krajiny

•

Lehota na implementáciu – 1.január 2020

BLACKLIST
•

Plán EÚ: do konca roka 2017 zverejniť zoznam krajín, ktoré nespolupracujú pri
odhaľovaní daňových únikov a podvodov
sankcie zo strany EÚ
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„Playtime is over. The rules have
changed.“

Nielen práca,
ale aj zábava

Kalvária – Banská Štiavnica - CSR
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Železná studnička – tradičná opekačka
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Terchová - Oravský hrad a výlet na Diery
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Bratislava - Indiciocatching

© [year] [legal member firm name], a [jurisdiction] [legal structure] and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

43

Bratislava marathon
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Slovenský Grob - Tradičná husacina

© [year] [legal member firm name], a [jurisdiction] [legal structure] and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

45

Bowling
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Disco - Hodruša Hámre
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Colour Days – The Blue Day
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Colour Days – The Yellow Day

© [year] [legal member firm name], a [jurisdiction] [legal structure] and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

49

Ďakujem
za pozornosť
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