Právne

Novela zákona o odpadoch
Národná rada SR schválila novelu zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Novelou sa zavádza oprávnenie výrobcu vyhradeného
výrobku ukončiť zmluvný vzťah s organizáciou
zodpovednosti výrobcov odstúpením od zmluvy v prípade,
ak Ministerstvo životného prostredia SR právoplatne zruší
autorizáciu organizácii zodpovednosti výrobcov. Zároveň
sa zavádza, že zmluvy o plnení vyhradených povinností sa
budú uzatvárať na dobu určitú.
Zakladatelia alebo členovia koordinačného centra
pre vyhradený prúd odpadu sa nebudú môcť zúčastňovať
na plnení povinností tohto koordinačného centra
odo dňa zrušenia autorizácie alebo zánikom autorizácie.
Koordinačnému centru pre prúd odpadových pneumatík
pribudne povinnosť ohlásiť množstvo vyzbieraných
odpadových pneumatík Ministerstvu životného prostredia
SR. Spätný zber pneumatík sa bude vykonávať aj
na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou.
Novela ďalej zavádza definíciu plastu, ktorým je polymér,
ktorý môže obsahovať prídavné látky alebo iné látky
a ktorý je schopný fungovať ako hlavná štrukturálna zložka
tašiek.
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Taktiež sa zavádza definícia plastovej tašky, ľahkej
plastovej tašky a veľmi ľahkej plastovej tašky. Výrobca
obalov, ktorý poskytuje ľahké plastové tašky (plastová
taška s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov)
k nákupu tovarov alebo výrobkov, bude povinný
poskytovať tieto tašky za úhradu a okrem toho poskytovať
aj iné druhy tašiek.
Novela nadobúda účinnosť 1. mája 2017, pričom
niektoré časti novely majú posunutú účinnosť
na 1. januára 2018.

Novela Obchodného zákonníka
Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo
do medzirezortného pripomienkového konania rozsiahlu
novelu Obchodného zákonníka. Hlavné zmeny, ktoré by
mala novela priniesť, sa týkajú:
•

vylúčenia štatutárnych orgánov pre nepodanie
návrhu na vyhlásenie konkurzu
• p
 odľa novely štatutárny orgán obchodnej
spoločnosti, likvidátor alebo zákonný zástupca,
ktorý nepodá včas návrh na vyhlásenie konkurzu
v mene obchodnej spoločnosti alebo neposkytne
riadne alebo včas súčinnosť počas konkurzu,
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exekúcie vedenej na majetok obchodnej spoločnosti
alebo počas výkonu správy daní, môže byť
rozhodnutím súdu vylúčený (nesmie vykonávať
funkciu štatutárneho orgánu, člena dozorného
orgánu, vedúceho organizačnej zložky) na päť
rokov,
•

• príslušný orgán obchodnej spoločnosti a štátny
podnik bude povinný predložiť účtovnú závierku
na schválenie a uložiť ju do zbierky listín do šiestich
mesiacov po uplynutí účtovného obdobia,
ručenia ovládajúcej osoby
• vo vzťahu medzi ovládajúcou a ovládanou
spoločnosťou sa novelou má zaviesť ručenie
ovládajúcej spoločnosti, ak by ovládaná spoločnosť
v jej prospech zabezpečila taký záväzok alebo
uzatvorila takú zmluvu, v dôsledku plnenia ktorej
by sa zhoršila vymožiteľnosť pohľadávok veriteľov
ovládanej spoločnosti. Ručenie by sa malo
vzťahovať len na tie formy spoločností, na ktoré sa
vzťahujú ustanovenia o spoločnosti v kríze,
•

ustanovenia nových štatutárnych orgánov
• na menovanie do funkcie člena orgánu spoločnosti
sa bude vyžadovať písomný súhlas osoby, ktorá
má byť menovaná s úradne overeným podpisom,
ktorý sa priloží k návrhu na zápis do obchodného
registra,
• navrhuje sa zaviesť prezumpcia úpadku spoločnosti
v prípade, ak v zákonom stanovenej lehote nebude
do obchodného registra zapísaný nový štatutárny
orgán, bude sa predpokladať, že spoločnosť je
v úpadku, a posledný štatutárny orgán bude
povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu
na majetok spoločnosti,

•

•

prevodu obchodných podielov a zmlúv o prevode
obchodného podielu
• novelou sa majú zaviesť podmienky, keď nie
je možné previesť obchodný podiel na iného
spoločníka alebo inú osobu (napr. ak spoločnosť
nemá v obchodnom registri zapísané osoby alebo
ak sa vedie konanie o jej zrušení),

splynutia alebo zlúčenia spoločností
• novelou sa má zaviesť povinnosť zanikajúcej
spoločnosti predložiť návrh zmluvy o splynutí alebo
zlúčení spoločností alebo návrh projektu rozdelenia
spoločnosti aspoň 60 dní pred konaním valného
zhromaždenia správcovi dane,

stanovenia lehôt na uloženie účtovných závierok
• obchodné spoločnosti a štátny podnik budú mať
povinnosť uložiť účtovnú závierku do zbierky listín
najneskôr do dvanástich mesiacov odo dňa,
ku ktorému sa zostavuje,

•

• pri každom prevode obchodného podielu bude
potrebné požiadať o súhlas správcu dane,

•

kapitálových fondov
• má sa zaviesť ich úprava, doposiaľ boli označované
ako iné vlastné zdroje spoločnosti.

Navrhovaná účinnosť novely je 1. októbra 2017.

Novela Trestného zákona
V súvislosti s predloženou novelou Obchodného
zákonníka, ktorou sa menia a dopĺňajú aj ďalšie
súvisiace zákony, sa navrhuje aj zmena Trestného
zákona. Navrhuje sa zavedenie novej skutkovej
podstaty trestného činu, a to nekalej likvidácie. Tohto
trestného činu sa dopustí ten, kto vyhľadá alebo
sprostredkuje inú osobu, ktorá má v úmysle zmariť
riešenie ukončenia podnikania riadnou likvidáciou,
len prepožičiava svoje meno a svoju totožnosť
k prevzatiu práv a povinností, ktoré nemá záujem
vykonávať na účely prevodu účasti na právnickej
osobe na takúto osobu, alebo jej ustanovenie
za štatutárny orgán spoločnosti, potrestá sa odňatím
slobody až na jeden rok.
Navrhovaná účinnosť novely je 1. októbra 2017.

Novela Civilného sporového
poriadku a Správneho súdneho
poriadku
Národná rada SR schválila novelu Civilného sporového
poriadku a Správneho súdneho poriadku, podľa ktorej má
každý právo konať pred súdom vo svojom materinskom
jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumie. Na tento
účel bude súd povinný stranám zabezpečiť rovnaké
možnosti uplatnenia ich práv. S prihliadnutím na povahu
a okolnosti veci do konania priberie tlmočníka. Trovy
s tým súvisiace znáša štát.
Novela nadobudne účinnosť 1. mája 2017.
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Novela Zákonníka práce
Národná rada SR schválila novelu Zákonníka práce,
ktorá bola už aj podpísaná prezidentom. V zmysle
novely nebude možné zamestnancovi nariadiť ani s ním
dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému
spotrebiteľovi (maloobchodný predaj) počas taxatívne
vymedzených dní s výnimkou niektorých typov
maloobchodného predaja. Novela tak v zásade rozšírila
zákaz maloobchodného predaja na všetky sviatky.
Novela nadobudne účinnosť 1. júna 2017.

Plán kontrol Úradu na ochranu
osobných údajov
Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil na svojej
webovej stránke plán kontrol na rok 2017, ktorý obsahuje
zoznam oblastí, na ktoré sa plánuje zamerať, a to najmä
stav dodržiavania ustanovení zákona o ochrane osobných
údajov pri spracúvaní osobných údajov o klientoch.
Začatie kontroly sa bude oznamovať len kontrolovanej
osobe.
Kontroly sa majú týkať:
1.

konzulárnych pracovísk na vybraných
zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky,

2.

národnej ústredne SIRENE,

3.

automatizovaného európskeho systému
identifikácie odtlačkov prstov – EURODAC,

4.

národnej ústredne EUROPOL,

5.

bánk a pobočiek zahraničných bank,

6.

poisťovní a pobočiek zahraničných poisťovní,

7.

dôchodkových správcovských
spoločnosti, dôchodkových a doplnkových
dôchodkových fondov,

8.

nebankových veriteľov a ostatných subjektov,

9.

poskytovateľov telekomunikačných služieb.
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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.

Ján Skorka
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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