Stanovisko SKDP k § 49/7/a ZDPH zo dňa 15. júla 2022 (MF SR, Mojmír Beňo, Ján Dancák):
Navrhujeme terajšie znenie ustanovenia § 49 ods. 7 písm. a) ZDPH nemeniť. Táto pripomienka je
zásadná.
Na rozporovom konaní medzi MF SR a SKDP konanom 6.7.2022 boli členovia SKDP vyzvaní, aby
sa vyjadrili, ktorá z nasledovných variant znenia § 49 ods. 7 písm. a) predložených zo strany MF SR
je prijateľnejšia.
MF SR predložilo nasledovné varianty:
A: „(7) Platiteľ nemôže odpočítať daň
a) z tovarov a služieb, ak výdavky (náklady) vynaložené platiteľom na ich kúpu nepatria jednoznačne
do podnikateľských výdavkov (nákladov), ako napríklad na účely pohostenia, zábavy alebo
reprezentácie,“
B: „(7) Platiteľ nemôže odpočítať daň
a) z tovarov a služieb, ako sú výdavky na luxusné predmety, na účely pohostenia, zábavy alebo
reprezentácie,“
MF SR navrhlo členom SKDP, aby prípadne navrhli variantu C, t.j. iné znenie § 49 ods. 7 písm. a)
ZDPH.
Keďže SKDP vôbec nesúhlasí so zmenou § 49 ods. 7 písm. a) ZDPH, neprichádza s variantom C.
Preto nesúhlasí ani s variantom A a ani s variantom B. Ak sa má SKDP predsa len vyjadriť k variantu
A alebo variantu B, prikláňame sa k variantu B.
Zároveň si dovoľujeme požiadať MF SR o doplnenie zákona o DPH o definíciu pojmu „luxusný
predmet“ a o definíciu pojmu „výdavok na reprezentáciu“. Dovoľujeme si tiež požiadať MF SR
o umožnenie vyjadrenia sa k návrhu definícií oboch pojmov.
Z dôvodu zmeny dikcie navrhovaného znenia § 49/7/a ZDPH poukazujeme tiež na potrebu úpravy
navrhovaného znenia dôvodovej správy, ktorá by mala obsahovať aj vyjadrenie, že § 49/7/a ZDPH
pripúšťa pomerné odpočítanie DPH pri zmiešaných výdavkoch (t.j. výdavkoch čiastočne na účel
ekonomickej činnosti a čiastočne na účel výdavkov podľa § 49/7/a ZDPH).
Nakoniec pre aplikačnú prax privítame to, čo bolo prisľúbené na rozporovom konaní, že bude zo
strany FR SR vydaná podrobná metodika k § 49/7/a ZDPH.
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