Právne

Novela Obchodného zákonníka
Od 1. januára 2017 je účinná novela Obchodného
zákonníka č. 389/2015 Z. z., ktorá zavádza nový typ
obchodnej spoločnosti - jednoduchá spoločnosť
na akcie (ďalej ako „JSA“). JSA bude existovať popri
súčasne existujúcich typoch obchodných spoločností.
Charakteristika JSA:
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Zákon o niektorých pravidlách
uplatňovania nárokov
na náhradu škody spôsobenej
porušením práva hospodárskej
súťaže
Od 27. decembra 2016 je účinný zákon č. 350/2016
Z. z. o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov
na náhradu škody spôsobenej porušením práva
hospodárskej súťaže (ďalej ako „zákon“), ktorého
cieľom bola transpozícia smernice Európskeho
parlamentu a Rady EÚ 2014/104/EÚ o určitých
pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho
práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia
ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov
a Európskej únie, a ktorý stanovuje pravidlá pre účinné
uplatňovanie náhrady škody v dôsledku porušenia
ustanovení práva hospodárskej súťaže.

•

Základné imanie JSA je rozvrhnuté na určitý počet
akcií s určitou menovitou hodnotou. Za porušenie
záväzkov ručí spoločnosť celým svojim majetkom
a akcionári neručia za záväzky spoločnosti.

•

Akcie JSA môžu byť vydané len v podobe
zaknihovaného cenného papiera a môžu znieť len
na meno.

•

JSA zabezpečuje vedenie registra akcionárov, ktorý
nahrádza zoznam akcionárov.

•

JSA môže založiť jedna alebo viac osôb.

•

Základné imanie musí byť minimálne vo výške
1 EUR a pred vznikom JSA musí byť upísaná celá
hodnota základného imania a splatené všetky vklady.

Zákon stanovuje predpoklady a podmienky
náhrady škody, ktoré sa týkajú osoby, ktorá
utrpela škodu, spôsobenú porušením práva
hospodárskej súťaže.

•

Orgány JSA sú valné zhromaždenie, predstavenstvo
a fakultatívne dozorná rada.

Náhrada škody pozostáva zo skutočnej škody, ušlého
zisku a z úrokov z omeškania.

Právne
Zákon ďalej upravuje:
•

podmienky plynutia premlčacej doby,

•

pravidlá zodpovednosti za škodu, ak ju spôsobili
viacerí porušitelia,

•

inštitút prenesenia zvýšenia ceny pri uplatňovaní
práva na náhradu škody,

•

osobitné ustanovenia o súdnom konaní o náhradu
škody,

•

osobitné ustanovenia o sprístupňovaní dôkazov.

Novela Zákonníka práce
Do Národnej rady Slovenskej republiky bola predložená
novela Zákonníka práce, v zmysle ktorej by počas
taxatívne uvedených dní nebolo možné nariadiť ani
dohodnúť so zamestnancom prácu, ktorou je predaj
tovaru konečnému spotrebiteľovi (maloobchodný predaj)
vrátane prác s tým súvisiacich.
Podľa novely sa má rozšíriť počet dní z doterajších
štyroch (t. j. 1 január, Veľkonočná nedeľa,
24. december po 12.00 hod. a 25. december) o ďalšie
dni, počas ktorých nebude možné nariadiť alebo
dohodnúť tento typ práce, a to o tieto dni:
6. január,
Veľký piatok,
Veľkonočný pondelok do 14.00 hod.,
1. máj,
8. máj,
5. júl,
29. august,
1. september,
15. september,
1. november,
17. november,
26. december.

Výnimkou podľa novely by mal byť predaj tovaru
konečnému spotrebiteľovi na čerpacích staniciach,
v lekárňach, na letiskách, v prístavoch, v ostatných
zariadeniach verejnej hromadnej dopravy, v
nemocniciach, predaj cestovných lístkov a suvenírov.
Navrhovaná účinnosť novely je 1. mája 2017.
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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.

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.
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Novinky v Deloitte
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/
dbriefs-legal.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

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
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