Právne

Novela zákona o pobyte cudzincov
Národná rada SR schválila novelu zákona o pobyte
cudzincov („novela“), ktorou sa zjednodušujú podmienky
zamestnávania a pobytu príslušníkov iných ako členských
štátov EÚ („príslušníci tretích krajín“) na účel sezónneho
zamestnania alebo výkonu zamestnania na území SR
v rámci vnútropodnikového presunu.
Novela upravuje podmienky pobytu príslušníkov tretích
krajín na území SR na účely výkonu zamestnania v rámci
vnútropodnikového presunu (t. j. dočasné vyslanie
príslušníka tretej krajiny na viac ako 90 dní). Takýto
zamestnanec môže vykonávať prácu na území SR, ak
mu tu bol udelený prechodný pobyt. Podľa novely sa
prechodný pobyt nevyžaduje, ak príslušník tretej krajiny
disponuje platným dokladom o pobyte vydaným na tento
účel niektorým členským štátom EÚ a sú splnené ďalšie
podmienky stanovené v zákone o pobyte cudzincov (napr.
úmysel uplatňovať mobilitu (t. j. presun príslušníka tretej
krajiny z členského štátu EÚ a opačne) bol oznámený
Ministerstvu vnútra SR, mobilita sa bude vykonávať
u zamestnávateľa, u ktorého ju má príslušník tretieho štátu
schválenú, Ministerstvo vnútra SR nevznieslo námietku
a osoba nepredstavuje hrozbu pre SR a iné).
Novela tiež stanovuje podmienky pre pobyt na území
SR pre príslušníkov tretích krajín na účely sezónneho
zamestnania. Rozlišuje sa, či ich pobyt je kratší alebo dlhší
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ako 90 dní, avšak nesmie presiahnuť 180 dní. Príslušník
tretej krajiny môže vykonávať sezónne zamestnanie do 90
dní bez prechodného pobytu a len na základe udeleného
schengenského víza a povolenia na zamestnanie alebo, ak
nepotrebuje víza, len na základe povolenia na zamestnanie.
V prípade, že by si chcel pobyt predĺžiť na viac ako 90 dní, je
potrebné, aby požiadal o udelenie prechodného pobytu
na tento účel. Zoznam odvetví sezónnych zamestnaní
stanoví Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
všeobecne záväzným právnym predpisom.
Novelou sa tiež zavádzajú pravidlá pre príslušníkov tretích
krajín, ktorí poskytujú odborné školenia pre centrum
strategických služieb. Pre zahraničných podnikateľov
sa zavádzajú zvýhodnené podmienky a skracujú lehoty.
Modrá karta, ktorá oprávňuje príslušníka tretej krajiny
na vstup, zdržiavanie sa a prácu na území SR, na účel
vysokokvalifikovaného zamestnania bude podľa novely
platná nie tri, ale štyri roky.
Novela nadobudla účinnosť 1. mája 2017.
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Ostatné

Usmernenie k implementácii správ
podľa jednotlivých krajín (CbCR)
a aktualizovanie usmernenia
týkajúceho sa miestnych
požiadaviek na podávanie CbCR
V apríli 2017 vydala OECD doplnenie dokumentu
vzťahujúceho sa k CbC reporting-u, ktorého účelom
je napomáhať jednotlivým krajinám so zavedením
príslušných vnútroštátnych pravidiel. Dokument objasňuje
vybrané interpretačné problémy súvisiace s údajmi,
ktoré majú byť zahrnuté v CbC správe, a rozoberá ďalej
účtovné zásady/štandardy pre určenie existencie

Celé znenie usmernenia k implementácii Country-byCountry reporting-u môžete nájsť po prekliknutí
na uvedený odkaz. Dokument bude priebežne
aktualizovaný.
Rovnako začiatkom mája 2017 vydala OECD aktualizované
usmernenie týkajúce sa miestnych požiadaviek na podávanie
CbCR. Nové (aktualizované) usmernenie OECD poskytuje
prehľad pravidiel a podmienok ohľadom uplatňovania
miestneho (sekundárneho) podania takejto správy.

OECD objasnila, že sekundárne podanie nie je súčasťou
minimálnych štandardov BEPS akčného plánu č. 13 a že
by sa malo vyžadovať len za „výnimočných okolností“.
V prípade uplatňovania sekundárneho podania
OECD v aktualizovanom usmernení odporúča, aby
sa príslušné pravidlá obmedzili na tri konkrétne
okolnosti, ktoré sú opísané v modelovej legislatíve
OECD pre implementáciu CbCR:
•

Neexistuje povinnosť podania CbCR v jurisdikcii:
hlavný materský subjekt nadnárodnej skupiny nie je
povinný podávať správu CbCR v štáte, v ktorom je
rezidentom na daňové účely.

•

Existuje výmena príslušných informácií medzi
jurisdikciami, ale neexistuje žiadna platná dohoda
obsahujúca požiadavku automatickej výmeny
správ podľa jednotlivých štátov: jurisdikcia, v ktorej
má hlavný materský subjekt sídlo, má uzavretý
medzinárodný dohovor (t. j. multilaterálnu alebo
bilaterálnu daňovú dohodu alebo dohodu o výmene
daňových informácií umožňujúcu automatickú
výmenu daňových informácií) s jurisdikciou,
v ktorej sídli základný subjekt, avšak medzi týmito
jurisdikciami neexistuje do lehoty 12 mesiacov,
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nadnárodnej skupiny platná dohoda príslušných
orgánov obsahujúca požiadavku automatickej
výmeny správ podľa jednotlivých štátov; alebo
•

Systémové zlyhanie: dôjde k systémovému zlyhaniu
pri výmene správ CbC v jurisdikcii hlavného
materského subjektu, ktorá bola základnému
subjektu oznámená príslušným orgánom v mieste
bydliska.

Ďalšie informácie ohľadne aktualizovaného
usmernenia týkajúceho sa miestnych požiadaviek
na podávanie CbCR môžete nájsť po prekliknutí
na uvedený odkaz.
V súvislosti so správou podľa jednotlivých krajín taktiež
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky publikuje
odpovede na často kladené otázky (FAQ) s uvedením
konkrétnych príkladov z praxe. Dá sa predpokladať, že
vyššie uvedené usmernenia budú slúžiť ako podklady
pre postupnú aktualizáciu tohto dokumentu. Celé znenie
dokumentu FAQ môžete nájsť po prekliknutí na uvedený
odkaz.

Martin Sabol
msabol@deloittece.com

Informácia k pravidlám
pri dodatočnom platení poistného
na dôchodkové poistenie
Sociálna poisťovňa zverejnila na svojom webovom sídle
upozornenie pre záujemcov o dodatočné zaplatenie
poistného na dôchodkové poistenie. Záujemca musí
najskôr na pobočke Sociálnej poisťovne doručiť vyplnené
a podpísané tlačivo „Oznámenie o dodatočnom zaplatení
poistného na dôchodkové poistenie“, ktoré je dostupné
na webovej stránke alebo priamo na pobočke Sociálnej
poisťovne. Ak sa na základe tohto oznámenia určí, že
záujemca spĺňa zákonom stanovené podmienky
na dodatočné zaplatenie poistného, môže záujemca
poistné okamžite zaplatiť a obdrží potvrdenie o zaplatení.
Možnosť doplatiť si poistné na dôchodkové poistenie
využívajú najmä poistenci, ktorí nemajú dostatočne dlhé
obdobie dôchodkového poistenia pre priznanie nároku
na dôchodok. Môžu si ho však doplatiť len za obdobie
od 1. 1. 2004 a len v prípadoch striktne vymedzených
zákonom – za obdobie štúdia, zaradenia do evidencie
nezamestnaných občanov, prerušenia dôchodkového

poistenia (z dôvodu rodičovskej dovolenky, neplateného
voľna) alebo ak boli zamestnancami s odvodovou úľavou.
Nie je možné doplatiť poistné na nemocenské poistenie
alebo poistenie v nezamestnanosti kvôli získaniu
potrebného obdobia pre získanie nároku na príslušné
dávky.
Dodatočné poistné je možné zaplatiť najmenej
z minimálneho vymeriavacieho základu stanoveného pre
kalendárny rok, za ktorý sa poistné dopláca a maximálna
hranica vymeriavacieho základu nie je. Pri dodatočnom
zaplatení poistného na dôchodkové poistenie sa platí
poistné na starobné poistenie (18 % z vymeriavacieho
základu) a na invalidné poistenie (6 % z vymeriavacieho
základu), do rezervného fondu solidarity sa neplatí.

Informácia k úrazovým dávkam
a dávkam v nezamestnanosti
konateľov
Sociálna poisťovňa informuje, že v prípade, ak konateľ
nemá uzatvorený pracovnoprávny vzťah v zmysle
Zákonníka práce a postavenie zamestnanca mu vyplýva
len z výkonu funkcie konateľa, nemá nárok
na úrazové dávky. Postavenie konateľa nezakladá totiž
jeho zamestnávateľovi úrazové poistenie. Iná situácia
môže nastať iba v prípade, ak má konateľ postavenie
zamestnanca aj z iného právneho vzťahu a právo
na úrazové dávky mu vyplýva z tohto vzťahu.
Konateľovi nemôže vzniknúť ani nárok na dávku
v nezamestnanosti, a to ani vtedy, ak bol dostatočne dlho
poistený v nezamestnanosti. V zmysle zákona o službách
zamestnanosti konateľa úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny nezaradí do evidencie uchádzačov
o zamestnanie, a tak konateľ nesplní druhú z podmienok
nároku na dávku v nezamestnanosti stanovených
zákonom o sociálnom poistení, ktorou je práve zaradenie
do evidencie na úrade práce.
V prípade, že má konateľ v spoločnosti majetkovú účasť
minimálne 50 %, nevznikne mu ani nárok na garančnú
dávku, nakoľko sa na spoločnosť v takom prípade totiž
nevzťahuje garančné poistenie. Ak nemá majetkovú účasť
alebo ju má menej ako 50 %, zamestnávateľ poistné
na garančné poistenie platí, a preto takémuto konateľovi
nárok na garančnú dávku vzniknúť môže.
Konateľovi môže vzniknúť nárok na nemocenské dávky,
a to v prípade pravidelného príjmu, pri ktorom mu totiž
vzniká povinné nemocenské poistenie, povinné poistenie
v nezamestnanosti a povinné dôchodkové poistenie.
V prípade, ak má v zmluve priznané právo
na nepravidelný príjem, platí len poistné na dôchodkové
poistenie, obdobie výkonu funkcie sa mu z tohto dôvodu
zaráta len na dôchodkové účely.
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Informácia k dokladom, ktoré sa
odporúčajú vyžiadať a uchovávať
po ukončení práce v zahraničí
Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle upozorňuje
občanov, ktorí odchádzajú za prácou alebo brigádou
do zahraničia (krajín EÚ, EHS a Švajčiarska) alebo sa
z neho vracajú späť na Slovensko, že z hľadiska európskej
legislatívy platí základný princíp, že nárok na sociálne
dávky si treba vždy v prvom rade uplatňovať v štáte
posledného zamestnania, teda tam, kde bol občan
poistený a platil si poistné.
Ak si občan bude dávku nárokovať na Slovensku,
musí splniť viacero podmienok, predovšetkým musí
preukázať, že počas obdobia práce v zahraničí si
zachoval centrum životných záujmov na Slovensku.
K tomu bude potrebovať tiež doklady zo zahraničia:
•

Doklady potvrdzujúce skutočnosť, že v určitom
období v zahraničí skutočne pracoval a platil poistné.
Ide najmä o pracovné zmluvy, výplatné pásky, číslo
sociálneho zabezpečenia.

•

Ak si chce občan uplatniť po práci v zahraničí
na Slovensku dávku v nezamestnanosti, je dobré
si vyžiadať od nositeľa sociálneho zabezpečenia
v danej krajine potvrdenie PD U1 – potvrdenie PD
U1 (potvrdenie doby poistenia v nezamestnanosti)
je potrebné na to, aby mu mohla Sociálna poisťovňa
dávku priznať. Dokument potvrdzuje obdobie
poistenia v nezamestnanosti v inom členskom
štáte. Ak ho žiadateľ o dávku nepredloží, požiada
oň Sociálna poisťovňa príslušnú zahraničnú
inštitúciu sociálneho zabezpečenia, avšak zvyčajne
sa tým výrazne predĺži lehota vybavenia dávky
v nezamestnanosti (niekedy aj nad zákonom
stanovenú lehotu, čiže o viac ako 60 dní).

•

Pre potreby nemocenských dávok je potrebný
formulár E 104, prípadne iné potvrdenie, ktoré
potvrdzuje dobu nemocenského poistenia na účely
peňažných dávok v chorobe a materstve.

Preukázať výkon pracovnej činnosti v zahraničí môže byť
neskôr zložité, preto je dôležité zaobstarať si jednotlivé
potvrdenia o období sociálneho poistenia, ktoré
občanom zjednodušia pozíciu nielen vo vzťahu k Sociálnej
poisťovni, ale aj k akejkoľvek inej inštitúcii ktoréhokoľvek
členského štátu EÚ.

Informácia k dodržiavaniu
liečebného režimu zamestnanca
Sociálna poisťovňa vydala informáciu k dodržiavaniu
liečebného režimu zamestnanca, podľa ktorej podnet
na kontrolu dodržiavania liečebného režimu počas
dočasnej pracovnej neschopnosti môže dať Sociálnej
poisťovni aj zamestnávateľ v prípade, ak má podozrenie,
že zamestnanec porušuje liečebný režim. Podnet možno
doručiť pobočke alebo ústrediu Sociálnej poisťovne
fyzicky do podateľne, poštou alebo prostredníctvom
elektronickej podateľne. Zamestnanci príslušnej pobočky
vykonávajú kontrolu v byte poistenca s jeho súhlasom
alebo na mieste, kde by sa mal poistenec zdržiavať
a o výsledku kontroly Sociálna poisťovňa následne
informuje zamestnávateľa.
Ak Sociálna poisťovňa zistí porušenie liečebného režimu,
poistenec stráca nárok na výplatu nemocenskej dávky.
Výplatu nemocenskej dávky Sociálna poisťovňa zastaví
odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom
až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti
(najviac 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu
určeného lekárom).

Katarína Povecová
kpovecova@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.

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
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:

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

Jin Suk Choi
jinsuchoi@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
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