
Medzinárodné zdaňovanie
Pri poskytovaní služieb do ČR musia zamestnanci platiť odvody a daň z miezd v ČR? Má
spoločnosť nejaké iné povinnosti voči ČR? 
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Otázka:

Spoločnosť so sídlom v Bratislave poskytuje služby testovania softvérov. Tieto služby poskytujú aj
českému klientovi v hodnote cca 33 000 eur mesačne. Na projekte pracuje približne 7 ľudí, z toho sú
vždy 3 v ČR u klienta na rýchlu komunikáciu. Spolupráca bude určite celý rok a viac. Musí si slovenská
spoločnosť zriadiť organizačnú zložku v ČR, prípadne sa registrovať na DPH alebo má povinnosť platiť
daň z príjmov z tejto činnosti v ČR? Musia zamestnanci platiť odvody a daň z miezd v CZ za obdobie,
ktoré pracujú s klientom v CZ? Prípadne má spoločnosť nejaké iné povinnosti voči ČR? 

Odpoveď:

Daň z príjmov

Zdroj príjmu vo väzbe na spoločnosť je viazaný pri poskytovaných službách, kde sa fyzicky služba
poskytuje. Zo znenia otázky je zrejmé, že traja zamestnanci spoločnosti vykonávajú činnosť testovania
softvéru priamo na území ČR, teda zdroj príjmov z dôvodu poskytovania služby je možné prisúdiť k ČR v
rozsahu, v akom sa poskytujú prostredníctvom týchto zamestnancov. Avšak medzinárodná zmluva medzi
ČR a SR o zamedzení definuje určité pravidlá zdanenia v zmluvných štátoch.
Ak sa dosahujú zisky podniku na území druhého zmluvného štátu, napr. poskytovaním služby, zdania sa
výlučne v štáte rezidencie, ak tieto zisky nie je možné viazať k stálej prevádzkarni, čo vyplýva z článku 7
Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR vydanej v Zbierke zákonov č. 238/2003 Z.
z. (ďalej len „zmluva"
 

Odpoveď je skrátená, jej celé znenie nájdete v produkte Príklady z praxe:
Medzinárodné zdaňovanie
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Súvisiace právne predpisy ZZ SR

311/2001 Z. z. Zákonník práce
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~vladimir-ozimy
https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~jana-repacova
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1020864&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=11517221
https://www.epi.sk/zz/2001-311
https://www.epi.sk/zz/2003-595
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