Usmernenie DR SR
k problematike zdaňovania príjmov daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou
z opatrovateľskej činnosti vykonávanej na území Rakúskej republiky
na základe živnostenského oprávnenia
Podľa § 2 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o dani z príjmov") predmetnom dane daňovníka s neobmedzenou
daňovou povinnosťou je príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky a
zo zdrojov v zahraničí.
Príjmy z podnikania uvedené v § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov plynúce zo
zdrojov na území Rakúskej republiky sa na účely zdanenia považujú za príjmy z činností
vykonávaných prostredníctvom stálej prevádzkarne umiestnenej na území Rakúskej
republiky.
Podľa § 17 ods. 14 zákona o dani z príjmov súčasťou základu dane daňovníka
s neobmedzenou daňovou povinnosťou je aj základ dane stálej prevádzkarne umiestnenej
v zahraničí s výnimkou, ak základom dane stálej prevádzkarne je daňová strata, o ktorú podľa
legislatívy štátu, v ktorom je zdroj príjmu, možno znižovať základ dane.
Základom dane daňovníka je rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové
výdavky, na zistenie ktorého sa použijú ustanovenia § 17 až 29.
Pri splnení podmienok uvedených v zákone o dani z príjmov môže daňovník uplatniť
daňové výdavky paušálne, spôsobom uvedeným v ustanovení § 6 ods. 10. Daňovník počas
uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom
slede, o zásobách a o pohľadávkach.
Podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 431/ 2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov daňovník je účtovnou jednotkou. Daňovník nie je povinný na území
Slovenskej republiky viesť účtovníctvo, ak na účely zistenia základu dane nepreukazuje svoje
daňové výdavky, ale si tieto uplatňuje paušálnym spôsobom podľa § 6 ods. 10 zákona o dani
z príjmov..
Podľa § 45 zákona o dani z príjmov a článku 23 Zmluvy medzi Československou
socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore
daní z príjmu a z majetku č. 48/1979 Zb. (ďalej len „zmluva“) dvojitému zdaneniu
predmetných príjmov sa zamedzení uplatnením metódy vyňatia príjmov.
Podmienky vymedzujúce zdaniteľnosť ziskov podniku rezidenta Slovenskej republiky
na území Rakúskej republiky sú uvedené v článku 7 zmluvy.
Ak v konkrétnom prípade príjmy rezidenta Slovenskej republiky z podnikateľskej
činnosti môžu byť podľa predmetného ustanovenia zmluvy zdanené na území Rakúskej
republiky, sú na území Slovenskej republiky vyňaté zo zdanenia bez ohľadu na ich efektívne
zdanenie na území Rakúskej republiky.
Bez ohľadu na uplatnenú metódu vylúčenia dvojitého zdanenia, ak sú splnené
podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o dani z príjmov, daňovník s neobmedzenou
daňovou povinnosťou je povinný podať na území Slovenskej republiky daňové priznanie,
v ktorom uvedie všetky „celosvetové“ zdaniteľné príjmy.
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