Právne
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Novela zákona o obchodnom registri

•

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo
do medzirezortného pripomienkového konania návrh
novely zákona o obchodnom registri, ktorej cieľom je
transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
č. 2012/17/EÚ, ktorá sa týka prepojenia centrálnych
registrov, obchodných registrov a registrov spoločností.

registrový súd sprístupní v elektronickej podobe
zapisované údaje a uložené listiny o zahraničných
osobách zapísaných v zahraničných registroch
prostredníctvom systému prepojenia registrov,

•

Touto novelou by mal byť obchodný register Slovenskej
republiky prepojený s inými obchodnými registrami, resp.
evidenciami členských štátov Európskej únie (ďalej ako
„systém prepojenia registrov“) a tiež by mal zverejňovať
informácie o zapisovaných údajoch a poskytovať listiny
uložené v tomto systéme prepojenia registrov
v elektronickej podobe.

bude možné požiadať o vydanie výpisu
z obchodného registra zahraničnej osoby,
o vydanie kópie uloženej listiny, resp. potvrdenia
o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín
príslušného zahraničného registra prostredníctvom
systému prepojenia registrov.

Navrhovaná účinnosť novely je 1. jún 2017.

Prostredníctvom systému prepojenia registrov:
•

registrový súd aj bez návrhu vykoná výmaz podniku
zahraničnej osoby alebo jej organizačnej zložky,
ak príslušný zahraničný register zverejní, že došlo
k zániku alebo k výmazu zapísanej zahraničnej osoby,
okrem určitých výnimiek (ak k výmazu zahraničnej
osoby došlo v dôsledku zmeny právnej formy,
zlúčenia, splynutia, rozdelenia, premiestnenia sídla),

Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci
C 266/14
Návrh na začatie prejudiciálneho konania vo veci
C 266/14 Federación de Servicios Privados del sindicato
Comisiones obreras (CC.OO.) proti Tyco Integrated
Security SL a Tyco Integrated Fire & Security Corporation
Servicios SA sa týkal výkladu článku 2 bodu 1 smernice
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2003/88/ES
o niektorých aspektoch organizácie pracovného času
(ďalej len „Smernica“).

Právne
Podľa Smernice je pracovným časom akýkoľvek čas, počas
ktorého pracovník pracuje podľa pokynov zamestnávateľa
a vykonáva svoju činnosť alebo povinnosti a čas
odpočinku, je oproti tomu akýkoľvek čas, ktorý nie je
pracovným časom. Navyše Súdny dvor EÚ už viackrát
rozhodol, že pracovný čas je akákoľvek doba, počas ktorej
zamestnanec pracuje, je zamestnávateľovi k dispozícii
a vykonáva svoju činnosť.

Súdny dvor EÚ rozhodol, že uvedený článok Smernice
sa má vykladať v tom zmysle, že za určitých okolností
je pracovným časom aj čas, ktorý zamestnanci denne
venujú presunu medzi svojím bydliskom a zariadeniami
prvého a posledného klienta určeného zamestnávateľom.
Týka sa to však len zamestnancov, ktorí nemajú stále
alebo obvyklé pracovisko.

Súdny dvor EÚ sa zaoberal otázkou, či sa u zamestnanca,
ktorý nemá stále alebo obvyklé pracovisko, môže
považovať čas presunu medzi bydliskom a prvým, resp.
posledným klientom za pracovný čas.
Podľa názoru Súdneho dvora EÚ presuny pracovníkov
v tomto prípade slúžia na to, aby sa dostali ku klientom
určených zamestnávateľom, a preto presun zamestnanca
medzi bydliskom a klientmi by mal byť pracovným
časom, keďže v tom čase je zamestnanec k dispozícii
zamestnávateľovi. Takéto presuny zamestnancov
nenapĺňajú definíciu času odpočinku, pretože
zamestnanec nemôže voľne disponovať so svojím časom
a venovať ho svojim záujmom.
Keďže zamestnanec nemá stále alebo obvyklé pracovisko,
miesto výkonu práce nemôže byť obmedzené
na miesta, v ktorých je zamestnanec fyzicky prítomný
u zamestnávateľa, a preto je potrebné presuny
zamestnancov považovať za neoddeliteľnú súčasť výkonu
ich práce.
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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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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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