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Novela Občianskeho zákonníka
Do medzirezortného pripomienkového konania bola
predložená novela zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník, ktorej cieľom je zavedenie osobitnej úpravy
uplatňovania premlčaných nárokov zo spotrebiteľských
zmlúv a ich zabezpečenia. Táto novela je reakciou
na nález Ústavného súdu SR, ktorým Ústavný súd SR
rozhodol, že ustanovenie zákona č. 250/2007
Z. z. o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého mali súdy
a iné rozhodujúce orgány z úradnej povinnosti
prihliadať na premlčanie nárokov voči spotrebiteľovi, je
v rozpore s Ústavou SR.
Novelou sa navrhuje, aby premlčané právo
zo spotrebiteľskej zmluvy nebolo možné vymáhať ani
platne zabezpečiť, čím sa takéto právo dostane
po uplynutí premlčacej doby do pozície tzv. naturálnej
obligácie, teda dlžník bude môcť dobrovoľne dlh splniť,
nebude však možné zo strany veriteľa takýto dlh
vymáhať.
Navrhovaná účinnosť novely je jej vyhlásením v Zbierke
zákonov.
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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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Maják 2018
Automatizované riešenie pre kontrolu obchodných partnerov
Skúsenosti z daňových kontrol potvrdzujú, že najlepšou obranou pred nevedomým zatiahnutím do daňového
podvodu je včasná a účinná prevencia. Prieskum spoločnosti Deloitte však ukázal, že v tomto smere nie sú
spoločnosti príliš obozretné. Aj preto spoločnosť Deloitte vyvinula vlastnú aplikáciu Maják, ktorá pravidelne
kontroluje verejné registre a vykonáva komplexné testy zadaných dodávateľov a odberateľov.
V prípade potreby, prosím, kontaktujte Jána Skorku na jskorka@deloittece.com.
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Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku – jeseň 2018 –
http://kalendar.deloitte.sk/
Deloitte DPH akadémia 2018 - 4 moduly – Žilina
4., 5. október a 11., 12 október 2018
Villa Nečas, Pri celulózke 3494, 011 61 Žilina
Registrácia | Bližšie informácie
Deloitte DPH akadémia 2018 - 4 moduly – Košice
18., 19 október a 25., 26. október 2018
Hotel Ambassador, Hlavná 73/101, 040 01 Košice
Registrácia | Bližšie informácie

Plánované webcasty spoločnosti Deloitte na Slovensku – jeseň 2018 –
http://kalendar.deloitte.sk/
Zmeny v IFRS
19. september 2018
Registrácia | Bližšie informácie
GDPR – výzvy a problémy aplikačnej praxe a novinky v oblasti kybernetickej bezpečnosti
3. október 2018
Registrácia | Bližšie informácie
Manažment pohľadávok
24. október 2018
Registrácia | Bližšie informácie
RPA – robotická automatizácia procesov
8. november 2018
Registrácia | Bližšie informácie

Novinky v Deloitte
Globálne HR trendy
21. november 2018
Registrácia | Bližšie informácie
Automatizácia starostlivosti o zákazníka
12. december 2018
Registrácia | Bližšie informácie
Zamestnanec = digitálny ambasádor
23. január 2019
Registrácia | Bližšie informácie

Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs o práve – 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/dbriefs-legal.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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