Právne

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o alternatívnom
autentifikátore
Ministerstvo vnútra Slovenskej republike vydalo vyhlášku
č. 29/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o alternatívnom autentifikátore (ďalej len „vyhláška“).
Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o e-Governmente“) je štatutár právnickej osoby alebo
vedúci organizačnej zložky zapísanej v obchodnom registri
oprávnený na prístup a disponovanie s elektronickou
schránkou prostredníctvom:
•

občianskeho preukazu s elektronickým čipom
a bezpečnostného osobného kódu, alebo

•

dokladu o pobyte s elektronickým čipom
a bezpečnostného osobného kódu.

Zahraničný štatutár mal doteraz prístup do elektronickej
schránky len vtedy, ak mal doklad o pobyte, alebo ak
na to splnomocnil inú osobu, ktorá používala svoj
občiansky preukaz alebo doklad o pobyte.
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Od účinnosti vyhlášky sa do elektronickej schránky môže
dostať zahraničný štatutár sám, a to v prípade, ak požiada
o vydanie alternatívneho autentifikátora, ktorým je karta
s elektronickým čipom a šesťmiestnym bezpečnostným
osobným kódom. Prvé vydanie tejto karty je bezodplatné
a karta platí tri roky.
Žiadosť je možné podať na ktoromkoľvek oddelení
cudzineckej polície v Slovenskej republike. Alternatívny
autentifikátor je možné vybaviť len osobne a nie je možné
na to splnomocniť žiadnu tretiu osobu. K žiadosti sa
pripája aj výpis spoločnosti z obchodného registra
a doklad totožnosti zahraničného štatutára.
Vyhláška je účinná od 1. marca 2017.

Zákon o miestnom poplatku
za rozvoj
Koncom minulého roka bol prijatý zákon č. 447/2015
Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť
1. novembra 2016 a bol novelizovaný zákonom
č. 375/2016 Z. z. účinným od 31. decembra 2016 (ďalej
len „zákon“). Cieľom zákona je umožniť mestám a obciam

Právne
vlastným všeobecne záväzným nariadením dobrovoľne
zaviesť miestny poplatok za rozvoj (ďalej len „poplatok“).
Mestá a obce zavádzajú poplatok na svojom území
všeobecne záväzným nariadením. V hlavnom meste
Bratislava vykonáva správu a rozhodovanie vo veciach
poplatku mestská časť. Mestské časti na tento účel príjmu
všeobecne záväzné nariadenia.
Predmetom poplatku je pozemná stavba na území obce:
1.

na ktorú je vydané právoplatné stavebné
povolenie,

2.

ktorá je ohlásená stavebnému úradu,

3.

na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení
stavby pred jej dokončením, alebo

4.

ktorá je dodatočne povolená.

Zákon zároveň taxatívne vymenúva druhy stavieb, ktoré
sú vyňaté z predmetu poplatku (napr. údržba, oprava,
rekonštrukcia, modernizácia, stavba alebo časť stavby
slúžiaca na športové účely, významná investícia, určené
poľnohospodárske stavby a iné).
Ak je poplatok v obci zavedený, poplatková povinnosť
vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, resp.
príslušného rozhodnutia stavebného úradu a zaniká
dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak
súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať. Poplatok je
príjmom rozpočtu obce.
Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorej
bolo ako stavebníkovi vydané stavebné povolenie alebo
iné rozhodnutie uvedené v zákone. Poplatok sa vypočíta
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ako súčin výmery nadzemnej časti podlahovej plochy
realizovanej stavby v m2 znížený o 60 m2 a sadzby
poplatku platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti.
Poplatok vyrubí obec rozhodnutím.
Zákon v znení novely je účinný od 31. decembra 2016.
prvého a posledného klienta určeného zamestnávateľom.
Týka sa to však len zamestnancov, ktorí nemajú stále
alebo obvyklé pracovisko.

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloittece.com

Dagmar Yoder
dyoder@deloittece.com

Novinky v Deloitte

Analýza dát DPH
taxCube™ je špecializovaný program vyvinutý
spoločnosťou Deloitte, ktorý umožňuje výrazné
zefektívnenie procesu prípravy riadnych aj dodatočných
daňových priznaní k DPH, kontrolných výkazov
a súhrnných výkazov. taxCube™ zjednodušuje
a automatizuje proces prípravy DPH výkazov, znižuje
náklady aj riziko chybovosti a skráti dobu ich prípravy
z dní na hodiny.
taxCube™ vykonáva široké spektrum kontrol
importovaných údajov. taxCube™ rešpektuje Vami
používané IT prostredie, účtovné postupy a metodiku
(použitie menových kurzov, uplatňovanie dobropisov,
nastavenie daňových kódov a pod.). Individuálne
nastavenie programu „šité na mieru“ spoločnosti
vykonajú odborníci z Deloitte.
Prostredie na prípravu výkazov DPH v taxCube™ je
užívateľsky prístupné, prehľadné a jednoduché.
Viac informácií nájdete na www.taxcube.sk.
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Spoločnosť Deloitte vyvinula nástroj umožňujúci
hromadne preveriť celý súbor dokladov, ktoré
vstupujú do DPH priznania, súhrnného výkazu
a kontrolného výkazu. Vstupom je dátový súbor
z účtovného systému, ktorý obsahuje detailné
informácie o jednotlivých účtovných dokladoch.
Tím špecialistov spoločnosti Deloitte pripravil viac ako 70
testov, ktoré po nahraní dátového súboru prekontrolujú
správnosť uplatnenia DPH pravidiel a identifikujú
konkrétne účtovné doklady, ktoré môžu byť nesprávne.
Bližšie informácie Vám poskytne Ján Skorka na adrese
jskorka@deloittece.com.

Ján Skorka
jskorka@deloittece.com

Novinky v Deloitte
Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku - Apríl, máj 2017
(http://kalendar.deloitte.sk/)
Pracovné právo 2017
4. apríla 2017
Bratislava, Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3
Zistite viac | Zaregistrujte sa
Slovensko – rakúska obchodná komora
4. apríla 2017
Bratislava, Einsteinova 23
Zistite viac
Summit Digital Hospital 2017
11. apríla 2017
Bratislava, Hotel NH Gate One, Ambrušova 7
Zistite viac | Zaregistrujte sa
Banking and Insurance Forum 2017 - PSD 2: Big Bang vo finančných službách
27. apríla 2017
Bratislava, Sheraton Bratislava Hotel, Pribinova 12
Zaregistrujte sa
Deloitte DPH akadémia 2017 - 5 modulov
5., 12., 19., 22. a 26. máj 2017
Bratislava, Einsteinova 23
Zistite viac | Zaregistrujte sa

Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete
pod nasledovným odkazom: http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/dbriefslegal.html

Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete
v odkazoch:
Dbriefs Veľká Británia
www.emeadbriefs.com
Globálne Dbriefs
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/dbriefs-webcasts/upcoming-webcasts.html
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V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom informácií uvedených v tejto publikácii sa, prosím, spojte so svojou
kontaktnou osobou z daňového oddelenia spoločnosti Deloitte alebo s jedným z nasledujúcich odborníkov:

Partner

Partner

Larry Human
lhuman@deloitteCE.com

Martin Rybár
mrybar@deloitteCE.com

Zdaňovanie spoločností

Slovenské účtovníctvo a IFRS

Jana Farkašová
jafarkasova@deloitteCE.com

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloitteCE.com

Zdaňovanie fyzických osôb

Korean Desk

Ľubica Dumitrescu
ldumitrescu@deloitteCE.com

Kyu-Mann Huh
kmhuh@deloitteCE.com

DPH a clá

Právne oddelenie

Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloitteCE.com

Transferové oceňovanie
Martin Sabol
msabol@deloitteCE.com

Deloitte Tax s.r.o.
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222
www.deloitte.sk

Deloitte Legal s.r.o.
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222

Naše kancelárie
Bratislava
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222
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Žilina
Komenského 8854/19
010 01 Žilina
Tel.: +421 905 365 282
Fax: +421 910 828 333

Košice
Štúrova 28
040 01 Košice
Tel.: +421 55 728 1811
Fax: +421 55 728 1827
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na Vaše financie alebo podnikanie. Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí alebo vykonaním krokov, ktoré môžu mať vplyv na Vaše financie alebo podnikanie, by ste mali požiadať
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