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Prístup a disponovanie
elektronickou schránkou PO
zapísanej v OR SR

Informácia k vyžiadaniu potvrdenia
obdobia poistenia v nezamestnanosti
pre inštitúcie v EÚ

Dňa 1. marca 2017 nadobudla účinnosť vyhláška
29/2017 Z. z. MV SR upravujúca podmienky na prístup
a disponovanie elektronickou schránkou PO zapísanej
v obchodnom registri SR, ktorej štatutárny orgán nie je
slovenským štátnym občanom. Vyhláškou sa umožní,
aby zahraniční štatutári mohli vstupovať a disponovať
elektronickými schránkami prostredníctvom alternatívneho
autentifikátora, ktorý má formu karty s elektronickým
čipom a šesťmiestnym bezpečnostným osobným kódom.

Sociálna poisťovňa zverejnila na svojom webovom sídle
informáciu k získaniu potvrdenia obdobia poistenia
v nezamestnanosti pre inštitúcie v krajinách EÚ.

Žiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá nie je držiteľom
úradného autentifikátora a zároveň je štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu PO
so sídlom na území SR zapísanej v OR SR alebo je vedúcim
jej organizačnej zložky. Vydanie je bezodplatné
s dobou platnosti 3 roky. Viac informácií k alternatívnym
autentifikátorom a k postupu, ako si vybaviť
alternatívny autentifikátor, môžete nájsť po prekliknutí
na uvedené odkazy.

Martin Sabol
msabol@deloittece.com

Na preukázanie získaných období poistenia
v nezamestnanosti, zamestnania a samostatnej
zárobkovej činnosti, ako aj na preukázanie iných
skutočností dôležitých pre nárok na dávku
v nezamestnanosti, ktoré poistenec získal v členskom
štáte EÚ, sa používa formulár E 301 alebo prenosný
dokument PD U1 (portable document).
Formulár žiadosti je dostupný na webovom sídle Sociálnej
poisťovne. Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo
prenosného dokumentu PD U1 je potrebné zaslať
prostredníctvom pošty na adresu príslušnej pobočky
Sociálnej poisťovne. Žiadateľ sa teda obracia na pobočku
určenú podľa jeho poslednej zárobkovej činnosti v SR,
dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti v SR alebo
miesta trvalého pobytu v SR. Požiadať o vystavenie
formulára je možné tiež elektronicky na e-mailovej adrese
príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne alebo osobne
priamo v pobočke.

Ostatné
Informácia k zvýšeniu nemocenskej
dávky materské

Informácia k odkladu daňového
priznania živnostníka

Zmenou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
sa od mája 2017 zvyšuje výška nemocenskej dávky
materské. Táto dávka sa od mája 2017 zvýši
zo súčasných 70 % na 75 % denného vymeriavacieho
základu, resp. pravdepodobného vymeriavacieho
základu. Zmena sa prizná automaticky všetkým
skupinám poistencov (zamestnancom, samostatne
zárobkovo činným osobám a dobrovoľne
nemocensky poisteným osobám), ktorí spĺňajú nárok
na jej priznanie. Nárok na zvýšenie materského
po 1. máji 2017 vzniká aj poistencom, ktorým nárok
na materské vznikol pred 1. májom 2017 a bude trvať
aj po 30. apríli 2017. Na uplatnenie zvýšenia dávky
nie je potrebné podávať osobitnú žiadosť.

Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle informuje
o tom, že SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu
na podanie daňového priznania za rok 2016, nie sú
povinné túto skutočnosť oznamovať Sociálnej poisťovni.
Poistné v rovnakej výške ako doteraz budú platiť až
do 30. 9. 2017. Ak SZČO s predĺženou lehotou na podanie
daňového priznania vznikne povinné nemocenské
a povinné dôchodkové poistenie, poistné z novo určenej
sumy bude platiť od 1. 10. 2017. Povinné nemocenské
a povinné dôchodkové poistenie vznikne SZČO, ak jej
príjem z podnikania a z inej samostatne zárobkovej
činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou
samostatnou zárobkovou činnosťou za rok 2016 je vyšší
ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu
(5 298 Eur) a ak má k 1. 10. 2017 platné oprávnenie na
vykonávanie činnosti. Vznik a zánik povinného poistenia,
vymeriavací základ a výšku poistného aj samostatne
zárobkovo činnej osobe s predĺženou lehotou na podanie
daňového priznania oznámi Sociálna poisťovňa.

Keďže nemocenské dávky sú splatné pozadu, zvýšená
suma materského sa bude prvýkrát vyplácať v júni
2017 za máj 2017. Maximálna výška materského
pri 31-dňovom mesiaci bude od 1. mája 2017
predstavovať 1 350 eur.

Informácia k povinnostiam
samostatne zárobkovo činných osôb
(SZČO) ako zamestnávateľa
V prípade, že sa SZČO rozhodne zamestnávať
pracovníkov, stáva sa zamestnávateľom. SZČO plynú
potom voči Sociálnej poisťovni tieto povinnosti:
•

prihlásiť sa ako zamestnávateľ v príslušnej pobočke
Sociálnej poisťovne do ôsmich dní odo dňa, v ktorom
začala zamestnávať prvého zamestnanca,

•

povinnosť prihlásiť zamestnanca do registra
poistencov ešte pred začatím výkonu činnosti
zamestnanca,

•

po tom, ako prestane zamestnávať, má povinnosť
odhlásiť zamestnanca zo sociálnych poistení
najneskôr v deň nasledujúci po zániku pracovného
pomeru. Ak už nebude zamestnávať ani jedného
zamestnanca, musí sa súčasne odhlásiť aj z registra
zamestnávateľov.

To znamená, že od momentu, keď začne SZČO
zamestnávať, musí počas celého tohto obdobia plniť
povinnosti zamestnávateľa, povinnosti za zamestnanca
a naďalej aj svoje povinnosti ako SZČO.
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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.
Viac informácií nájdete na www.taxcube.sk.

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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jskorka@deloittece.com

Novinky v Deloitte
Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku - Máj 2017
(http://kalendar.deloitte.sk/)
Deloitte DPH akadémia 2017 - 5 modulov
5., 12., 19., 22. a 26. máj 2017
Bratislava, Einsteinova 23
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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

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:
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