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Zdaňovanie digitálnych platforiem
BRATISLAVA – 16.03.2018: Od 1.1.2018 sa novým spôsobom upravujú povinnosti daňovníkov,
ktorí v Slovenskej republike vykonávajú činnosť prostredníctvom digitálnych platforiem, cez
ktoré sa poskytujú služby prepravy a ubytovania. Zdaňovaniu digitálnych platforiem sa preto
venovala aj Konzultačná rada prezidenta finančnej správy. Na stretnutí sa zúčastnili aj
zástupcovia Zväzu hotelov a reštaurácií, keďže ponúkajú svoje ubytovacie kapacity aj
prostredníctvom digitálnych platforiem.
Ako zdaňovať služby, ktoré ponúkam prostredníctvom digitálnych platforiem? Aj o tejto otázke rokovala
Konzultačná rada prezidenta FS. Od začiatku roka platí novela zákona o dani z príjmov, ktorá upravuje
povinnosti daňovníkov prevádzkujúcich digitálne platformy v Slovenskej republike a tiež aj daňovníkov
poskytujúcich služby prepravy a ubytovania cez tieto digitálne platformy. „Musíme si uvedomiť, že
férovosť daňového systému je jedným zo základných predpokladov dobrého daňového systému, práve
preto bolo potrebné venovať sa téme zdaňovania digitálnych platforiem,“ vysvetlil dôvody legislatívnej
úpravy prezident finančnej správy František Imrecze.
Od januára preto platí, že tzv. digitálne platformy si musia na Slovensku zaregistrovať stálu
prevádzkareň. V opačnom prípade sú totiž slovenské daňové subjekty, ktoré využívajú na
sprostredkovanie predaja svojich služieb zahraničné digitálne platformy, povinné zrážať daň z platieb za
sprostredkovanie plateným zahraničným operátorom digitálnej platformy.
„My však v žiadnom prípade nechceme, aby sa daňová povinnosť preniesla na tuzemských
podnikateľov. Podnikli sme preto viaceré kroky na to, aby sme prevádzkovateľov digitálnych platforiem
upozornili na ich povinnosti,“ informoval členov Konzultačnej rady prezident finančnej správy František
Imrecze. „Zaslali sme týmto subjektom priateľské upozornenia - softwarning, v ktorom sme ich
upozornili na ich povinnosti a zároveň sme ich informovali, že ak si ako zahraničný prevádzkovateľ
digitálnej platformy nesplnia povinnosť registrácie stálej prevádzkarne, správca dane ich zaregistruje z
úradnej moci,“ doplnil prezident Imrecze. „Na naše softwarningové upozornenie nám už prišla aj jedna
žiadosť o registráciu z Českej republiky, verím, že budú prichádzať aj ďalšie,“ doplnil prezident.
Registrácia stálej prevádzkarne digitálnej platformy umožní, aby daňovníci poskytujúci prepravu alebo
ubytovanie nemuseli zrážať daň z platieb za sprostredkovanie. „Chcem preto apelovať na naše daňové
subjekty, ktoré takéto digitálne platformy využívajú na sprostredkovanie predaja svojich služieb, aby
nám pomohli všetky identifikovať. My tie, ktoré takto spoločne identifikujeme, budeme môcť
zaregistrovať a tým odpadne povinnosť zrážať daň z platieb za sprostredkovanie našim daňovým
subjektom,“ vysvetlil prezident Imrecze.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom
zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom
priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou
proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na
www.financnasprava.sk
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