Právo&Dane

Odborný newsletter Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

PROCESNÉ PRÁVO
Nie len pomaly, ale aj draho
Slovenské súdy sú v porovnaní s inými štátmi drahé. Na túto skutočnosť sa často zabúda. V našom nedávnom porovnaní súdnych poplatkov v 25 štátoch patril slovenský súdny poplatok 6% z hodnoty sporu
vo veľa prípadoch k najvyšším. V Nemecku je v prvoinštančnom konaní pri hodnote sporu 50.000 EUR
súdny poplatok len 1.638 EUR a pri hodnote sporu 200.000 EUR dosahuje 5.238 EUR. Na Slovensku by
súdne poplatky za rovnaké konania boli 3.000 EUR, prípadne 12.000 EUR, teda viac než raz toľko.
Slovenská úprava teda akoby nebrala do úvahy medzinárodnú súťaž o lukratívne spory. V tejto súťaži
víťazia rozhodcovské súdy s jednoinštančným konaním a niekedy aj s nižšími poplatkami. Silnou konkurenciou sú im aj zahraničné súdy. V Nemecku sa dokonca medzičasom obchodné spory dajú viesť už
aj v angličtine. Význam Londýna ako miesta na rozhodovanie medzinárodných sporov sa tým znižuje.
Z tejto súťaže profituje štát, ktorý je príjemcom súdnych poplatkov a tiež lokálne hospodárstvo.
Podnikateľ však profituje predovšetkým z toho, keď sa spory rozhodujú pred jeho domácim súdom, na
ktorý je zvyknutý. Výhoda domáceho prostredia, jazyka, procesných pravidiel, atď. je obrovská, pri vyjednávaní zmluvy však ťažko možno voči zahraničnému partnerovi voľbu takéhoto súdu presadiť, pokiaľ
konanie trvá dlhšie a je drahšie, ako v štáte príslušného zmluvného partnera.
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DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
Odpočítanie dane zahraničnou osobou
Zahraničná osoba usadená v inom členskom štáte má prednostne uplatňovať vrátenie dane prostredníctvom inštitútu žiadosti o vrátenie dane. Novela Zákona o DPH platná k 1.1.2017 spresňuje postup zahraničnej
osoby usadenej v inom členskom štáte registrovanej pre DPH podľa § 5 Zákona o DPH v SR ohľadne práva
na odpočítanie dane prostredníctvom daňového priznania k DPH.
Zahraničná osoba registrovaná podľa § 5 Zákona o DPH v SR má právo uplatniť odpočítanie vstupnej dane
z dodávok, ktoré použije na svoje dodávky prostredníctvom daňového priznania v prípade:
•
ak nakúpi tovar alebo služby v tuzemsku a tie použije na svoje dodania v tuzemsku (dodania v tuzemsku pri ktorých mu vzniká daňová povinnosť, napríklad tuzemské dodania z ktorých uplatní daň na
výstupe a dodania tovaru do iného členského štátu),
•
ak nadobudne tovar v tuzemsku z iného členského štátu alebo je jej dodaný tovar alebo služba v tuzemsku, kedy je povinná platiť daň (v týchto prípadoch dochádza k uplatneniu reverse-charge, pričom
zahraničná osoba má nárok na odpočítanie vstupnej časti cez podané daňové priznanie).
Obdobný postup sa uplatňuje aj na zahraničné osoby usadené v treťom štáte.
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