Právne

Novela zákona o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza
novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti („Novela“), ktorej cieľom je transpozícia
smernice EP a Rady 2015/849 o predchádzaní využívaniu
finančného systému na účely prania špinavých peňazí
(„AML smernica“) a zapracovanie odporúčaní výboru
Moneyval Rady Európy a implementácia nariadenia EP
a Rady 2015/847 o údajoch sprevádzajúcich prevody
finančných prostriedkov.
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účinného zákona 15 000 EUR).
•

Medzi politicky exponované osoby sa má podľa
Novely zaradiť aj člen štatutárneho orgánu politickej
strany alebo politického hnutia.

•

Základná starostlivosť povinnej osoby vo vzťahu
ku klientovi by mala byť podľa Novely vyššia. Bude
potrebné vykonať aj identifikáciu konečného užívateľa
výhod a prijať primerané opatrenia na overenie
jeho identifikácie, opatrenia na zistenie vlastníckej
a riadiacej štruktúry klienta (právnickej osoby alebo
účelového združenia majetku) a povinná osoba sa
nesmie spoliehať výlučne na údaje získané z registra
právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej
moci. Identifikáciu klienta bude potrebné vykonať
pri vykonávaní obchodu nad 1 000 EUR (doposiaľ
nad 2 000 EUR), ak zákon nestanovuje inak.

•

Uchovávanie údajov o konečnom užívateľovi
výhod: právnická osoba a účelové združenie
majetku majú byť povinné identifikovať konečného
užívateľa výhod a v listinnej podobe viesť a priebežne
aktualizovať o ňom údaje počas doby, kedy je fyzická
osoba konečným užívateľom výhod a ďalších päť
rokov potom.

•

Majú sa zaviesť výnimky zo starostlivosti
vo vzťahu ku klientovi, keď povinná osoba
nie je povinná vykonať starostlivosť (základnú,

Novela by mala priniesť najmä tieto zmeny
a doplnenia:
•

Mení sa definícia povinnej osoby v súvislosti
s advokátom alebo notárom, ktorý sa považuje
za povinnú osobu aj pri poskytovaní právnych služieb
klientovi, ak koná v mene alebo na účet klienta
pri akejkoľvek finančnej operácii alebo inom konaní,
ktoré smeruje k pohybu finančných prostriedkov
alebo ho priamo vyvolá. Zmeniť sa má limit, kedy
je podnikateľ zaradený medzi povinné osoby.
Podnikateľ je povinnou osobou, ak vykoná obchod
v hotovosti v hodnote najmenej 10 000 EUR (podľa

Právne
predmetom je:

zjednodušenú ani zvýšenú) vo vzťahu
ku klientovi, a to pri nákupe tovaru alebo služieb
elektronickými peniazmi, ak najvyššia uložená suma
na elektronickom platobnom prostriedku, ktorý
sa nedá dobíjať alebo ak sa dá dobíjať, ale celkový
mesačný limit pre odchádzajúce platby nepresiahne
sumu 250 EUR alebo 500 EUR (elektronické peniaze
použiteľné len v SR).
•

•

•

Má sa zaviesť nové ustanovenie v súlade s AML
smernicou o povinnosti hodnotenia rizík a to
tak, že povinné osoby majú byť povinné vykonávať
opatrenia na určenie a hodnotenie rizík (identifikácia,
posúdenie, vyhodnocovanie, aktualizácia rizík
legalizácie a financovania terorizmu podľa druhu
obchodov a obchodných vzťahov), ktoré musí byť aj
súčasťou programu vlastnej činnosti zameranej proti
legalizácii a financovaniu terorizmu. Novelou sa majú
tiež stanoviť špecifické podmienky pre hodnotenie
rizík na úrovni Slovenskej republiky.
Výnimky z povinnosti uvádzať údaje
sprevádzajúce prevody finančných
prostriedkov za predpokladu, že sú kumulatívne
splnené nasledovné podmienky: prevod finančných
prostriedkov, ktorým sa vykonáva platba za dodanie
tovaru alebo poskytnutie služby, sa uskutoční
na území SR, poskytovateľ platobných služieb je
schopný vysledovať prevod finančných prostriedkov
od príjemcu, s ktorým má uzatvorenú zmluvu
o dodaní tovaru alebo poskytnutí služby, a suma
finančných prostriedkov neprevyšuje sumu 1 000
EUR.
Novelou sa má zvýšiť aj maximálna výška pokút za
porušenie zákona a to z pôvodných 331 939 EUR
na 5 000 000 EUR.

Navrhovaná účinnosť Novely zatiaľ nie je známa.

Novela zákona o verejnom
obstarávaní
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa
nachádza novela zákona o verejnom obstarávaní
(„Novela“). Cieľom Novely je zefektívniť a zjednodušiť
postupy verejného obstarávania a odstrániť
problémy z aplikačnej praxe.
Novela by mala priniesť najmä tieto zmeny
a doplnenia:
•

Ustanovenie o oblastiach, na ktoré sa zákon
nevzťahuje, má byť doplnené o podlimitné
zákazky a zákazky s nízkou hodnotou, ktorých

• dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb
pre verejného obstarávateľa, ktorých
dodávateľom je chránená dielňa a chránené
pracovisko a hospodársky subjekt, ktoré
integrujú zdravotne postihnuté osoby a
• dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb,
ktoré sú dodávané v rámci programov
chránených pracovných miest, ak aspoň 30
% zamestnancov tvoria osoby zdravotne
postihnuté alebo inak znevýhodnené.
Novelou sa má umožniť zadávanie nadlimitných
zákaziek a nadlimitných koncesií (vyhradenie práva
účasti) len pre chránené dielne a pracoviská.
•

Podľa Novely má o časovom ohraničení, na ktoré
bude vytvorený dynamický nákupný systém,
rozhodovať verejný obstarávateľ (podľa účinného
zákona mohol byť systém vytvorený najviac
na štyri roky).

•

Pri podlimitných zákazkách sa navrhuje zaviesť
oprávnenie obstarávateľa rozhodnúť, či ju bude
obstarávať s použitím elektronického trhoviska
alebo bez použitia elektronického trhoviska.

•

Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa
navrhuje zaviesť, že verejný obstarávateľ nie je
povinný komunikovať spôsobom podľa zákona
o verejnom obstarávaní a nie je povinný
pri zadávaní takejto zákazky vykonávať činnosti
vo verejnom obstarávaní prostredníctvom
odborne spôsobilých osôb.

•

Má sa zaviesť inštitút odbornej spôsobilosti
na verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ
a osoba, ktorej bolo poskytnutých od verejného
obstarávateľa viac ako 50 % finančných
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebných prác a na poskytnutie služieb
budú povinní vykonávať činnosti vo verejnom
obstarávaní prostredníctvom odborne
spôsobilých osôb zapísaných v zozname odborne
spôsobilých osôb. Uvedené sa nevzťahuje
na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou
Odborná spôsobilosť sa bude získavať zložením
skúšky na Úrade pre verejné obstarávanie SR
a predpoklady sú úspešné zloženie skúšky,
bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie a prax
v oblasti verejného obstarávania. Následne
bude osoba zapísaná do zoznamu odborne
spôsobilých osôb.

Právne
•

Spresňuje sa ustanovenie o konaní
o preskúmanie úkonov kontrolovaného
na základe námietok.

•

Zjednodušuje sa výpočet výšky kaucie pri podaní
námietok.

Navrhovaná účinnosť novely je 1. februára 2018.

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloittece.com

Dagmar Yoder
dyoder@deloittece.com
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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 – Október, november 2017

(http://kalendar.deloitte.sk/)

••

Deloitte DPH akadémia 2017 - 4 moduly – Košice
19., 20., 26., 27. október 2017
Košice
Zistite viac | Zaregistrujte sa

••

IFRS školenie – Bratislava
27. október 2017
Bratislava, Einstainova 23, Digital Park II.
Zaregistrujte sa

••

Excel akadémia – Bratislava
14. november 2017
Bratislava, Einstainova 23, Digital Park II.
Zaregistrujte sa

••

Excel akadémia – Košice
16. november 2017
Telegrafia a.s., Lomená 1655/1, Košice
Zistite viac | Zaregistrujte sa

••

DPPO akadémia 2017 – Košice
30. november 2017
Hotel Ambassador, Košice
Zistite viac | Zaregistrujte sa

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

Partnerka

Slovenské účtovníctvo a IFRS

Ľubica Dumitrescu
ldumitrescu@deloitteCE.com

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloitteCE.com

Zdaňovanie fyzických osôb

Zdaňovanie spoločností

Mariana Ježíková
mjezikova@deloitteCE.com

Jana Farkašová
jafarkasova@deloitteCE.com

DPH a clá

Korean Desk

Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com

Jin Suk Choi
jinsuchoi@deloittece.com

Transferové oceňovanie

Právne oddelenie

Martin Sabol
msabol@deloitteCE.com

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloitteCE.com
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Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
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