Nepriame dane

Metodický pokyn k posudzovaniu
prevádzkarne na účely dane
z pridanej hodnoty
Finančné riaditeľstvo SR vydalo nový metodický pokyn
k posudzovaniu prevádzkarne na účely DPH, ktorým sa
ruší Usmernenie k uplatňovaniu § 4 ods. 7 zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) zo dňa 30. 6. 2009.
Metodický pokyn obsahuje základnú definíciu a kritériá
pre posudzovanie prevádzkarne v zmysle zákona o DPH,
t. j. musí ísť o prevádzkareň, ktorá sa vyznačuje určitou
stálosťou a existenciou personálneho a materiálneho
vybavenia potrebného na vykonávanie ekonomickej
činnosti. Na účely registrácie pre DPH sa opäť zdôrazňuje
aktívna činnosť prevádzkarne (napr. možnosť dojednávať
z miesta prevádzkarne obchody, uzatvárať a vyhotovovať
zmluvy, uskutočňovať manažérske rozhodnutia týkajúce
sa činnosti prevádzkarne, prijímať platby, vykonávať
konkrétnu ekonomickú činnosť za protihodnotu voči
tretím osobám atď.).
V kontexte judikatúry SD EÚ (C-605/12 Welmory) však
dochádza k spresneniu definície pojmu prevádzkareň
na účely určenia miesta zdanenia služieb a tým
k prehodnoteniu postupu pri posudzovaní existencie
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tzv. pasívnej prevádzkarne v zmysle vykonávacieho
nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 (ďalej len „vykonávacie
nariadenie“). Dospelo sa k záveru, že cieľom čl. 11 ods. 1
vykonávacieho nariadenia nebolo meniť alebo rozširovať
pojem prevádzkareň, čo v praxi znamená, že aktívna
činnosť prevádzkarne je aj naďalej jedným zo základných
atribútov prevádzkarne, a je teda nevyhnutná na účely DPH
registrácie, ako aj na účely určenia miesta zdanenia služieb.
Uplatnenie postupu pre prevádzkarne podľa
doterajšieho výkladu bude finančná správa
akceptovať do 31. 12. 2017.

Informácia k spôsobu opráv údajov
v dodatočnom súhrnnom výkaze
vo vybraných prípadoch
Finančné riaditeľstvo SR uverejnilo na svojej webovej
stránke informáciu, ako postupovať pri opravách údajov
v rámci dodatočného súhrnného výkazu.
Informáciu tvorí predovšetkým príkladová časť, ktorá
sa zameriava na spôsob opravy nesprávne uvedenej
hodnoty dodaného tovaru, nesprávne uvedené IČ DPH
nadobúdateľa tovaru/príjemcu služby, či nesprávne
priradenie kódu transakcie.

Nepriame dane
Súdny dvor Európskej únie v oblasti
DPH
C‑441/16 – SMS group GmbH proti
generálnemu riaditeľstvu daňovej správy
v Bukurešti – Vrátenie DPH pri dovoze
tovaru
SMS Meer, spoločnosť ktorá medzičasom splynula
so spoločnosťou SMS group GmbH, uzatvorila v roku 2008
so spoločnosťou Zimekon Handels GmbH Autriche (ďalej
len „kupujúci“) zmluvu, v rámci ktorej sa zaviazala k výrobe
a dodávke zváracieho potrubného systému na výrobu
oceľových rúr a rúrkových profilov (ďalej len „RSA“).
V zmysle tejto zmluvy mal byť RSA dodaný kupujúcemu
na Ukrajinu a kúpna cena sa mala uhradiť v niekoľkých
splátkach. Po zaplatení prvej splátky kupujúcim
spoločnosť SMS Meer uzatvorila so svojím dodávateľom,
tureckou spoločnosťou Asmas AES, zmluvu na dodanie
súčiastok potrebných na výrobu RSA. Ďalšie splátky
už však kupujúci z dôvodu finančných ťažkostí nebol
schopný v stanovených lehotách uhradiť a na jeho žiadosť
došlo najskôr k pozastaveniu plnenia zmluvy a neskôr sa
už v plnení zmluvy nepokračovalo vôbec.
Príslušné daňové orgány zamietli žiadosť o vrátenie DPH
zaplatenej spoločnosťou SMS Meer v súvislosti
s dovozom tovaru (súčiastok) z Turecka do Rumunska
z dôvodu, že spoločnosť nepreukázala ďalší pohyb
tovaru po jeho dovoze do Rumunska ani jeho konečného
odberateľa.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či je v súlade s právom EÚ,
ak členský štát odmietne priznať zdaniteľnej osobe, ktorá
nie je usadená na jeho území, nárok na vrátenie DPH
zaplatenej pri dovoze tovaru, ak i) v čase dovozu došlo
k pozastaveniu zmluvy, v rámci ktorej zdaniteľná osoba
kúpila a doviezla tento tovar, ii) plnenie, pre ktoré mal
byť tento tovar použitý sa nakoniec neuskutočnilo a iii)
zdaniteľná osoba nepredložila dôkaz o ďalšom pohybe
uvedeného tovaru.
SD EÚ uviedol, že na základe informácií uvedených v spise
nebolo spochybnené, že SMS Meer spĺňa dve základné
podmienky pre vrátenie DPH, v zmysle ktorých zdaniteľná
osoba nemôže mať v sledovanom období sídlo ani
prevádzkareň na území členského štátu, v ktorom žiada
o vrátenie DPH, a zároveň nesmie v tomto období dodať
tovar ani poskytnúť služby s miestom dodania v danom
členskom štáte s výnimkou niektorých osobitných služieb.
SD EÚ ďalej uviedol, že osoba, ktorá dováža tovar v rámci
svojej ekonomickej činnosti, tak robí ako zdaniteľná osoba
aj v prípade, ak tento tovar okamžite nepoužije na túto
ekonomickú činnosť. V zmysle ustálenej judikatúry SD EÚ
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sa totiž za zdaniteľnú osobu musí považovať aj osoba,
ktorá vynakladá investičné výdavky s cieľom vykonávať
ekonomickú činnosť za predpokladu, že tento cieľ
potvrdzujú objektívne skutočnosti.
SD EÚ konštatoval, že spoločnosť SMS Meer konala
pri dovoze tovaru ako zdaniteľná osoba, nakoľko doviezla
tovar (súčiastky) so zámerom vykonávať ekonomickú
činnosť, čo potvrdzujú objektívne skutočnosti. Samotná
skutočnosť, že zmluva s kupujúcim bola v čase, keď bol
dotknutý tovar dovezený, pozastavená, je irelevantná,
keďže je možné sa domnievať, že SMS Meer by porušila
svoje zmluvné záväzky voči dodávateľovi, ak by odmietla/
zrušila dodávku tovaru (súčiastok) len z dôvodu, že došlo
k pozastaveniu zmluvy s kupujúcim. Navyše, v plnení
zmluvy s kupujúcim sa už viac nepokračovalo až
po uskutočnení dovozu tovaru a to z dôvodov, ktoré SMS
Meer nemohla ovplyvniť (platobné ťažkosti kupujúceho).
Je tiež nesporné, že kupujúci RSA, na výrobu ktorého SMS
Meer obstarala dovezený tovar, sa nachádzal na Ukrajine,
a teda k dovozu tovaru v konečnom dôsledku došlo
na účely uskutočnenia vývozu tovaru do tretieho štátu.
SD EÚ konštatoval, že spoločnosti SMS Meer vznikol
nárok na vrátenie DPH zaplatenej pri dovoze tovaru,
pričom na priznanie tohto nároku nemá vplyv skutočnosť,
že plnenie, v rámci ktorého mal byť tovar použitý, sa
nakoniec neuskutočnilo ani to, že SMS Meer nemohla
predložiť dôkaz o ďalšom pohybe uvedeného tovaru.
Pokiaľ vnútroštátne daňové orgány nemajú k dispozícii
objektívne dôkazy preukazujúce, že k vzniku nároku
na vrátenie DPH došlo zneužitím alebo podvodným
spôsobom, skutočnosti nasledujúce po dovoze tovaru
sú irelevantné a požadovanie dôkazu o tom, že tovar
bol vyvezený mimo Rumunska v skutočnosti predstavuje
dodatočnú hmotnoprávnu podmienku, ktorú systém DPH
neukladá.
SD EÚ rozhodol, že členský štát nemôže odmietnuť
zdaniteľnej osobe, ktorá nie je usadená na jeho území,
priznať nárok na vrátenie DPH zaplatenej pri dovoze
tovaru, ak v čase dovozu došlo k pozastaveniu plnenia
zmluvy, v rámci ktorej zdaniteľná osoba kúpila a doviezla
tento tovar; plnenie, pre ktoré mal byť tento tovar
použitý, sa nakoniec neuskutočnilo a zdaniteľná osoba
nepredložila dôkaz o ďalšom pohybe uvedeného tovaru.

C-326/15 „DNB Banka” AS proti lotyšskej
daňovej správe – Oslobodenie od DPH
pri službách poskytovaných členom –
Uplatniteľnosť v oblasti finančných služieb
DNB Banka je úverová spoločnosť so sídlom v Lotyšsku,
ktorá sa zaoberá poskytovaním finančných služieb.

Nepriame dane
Spoločnosť patrí do skupiny DNB, ktorú tvorí viacero
subjektov pôsobiacich v oblasti finančných služieb, ktoré
si navzájom poskytujú rôzne služby.
DNB Banka v priebehu rokov 2006 – 2010 uzatvorila
zmluvu so svojou materskou spoločnosťou DNB NORDS
A/S, ktorá jej na základe tejto zmluvy poskytovala
finančné služby, ďalej zmluvu s DNB Bank, ktorá sa týkala
poskytnutia licencie k zakúpenému softvéru a tiež zmluvu
so spoločnosťou DNB IT, ktorá v zmysle tejto zmluvy
zabezpečovala pre DNB Banka správu informačných
technológií.
DNB Banka sa domnievala, že uvedené transakcie, ktoré
uskutočnila s DNB NORD A/S, DNB Bank a DNB IT sa
považujú za služby poskytované nezávislou skupinou
osôb (NSO) v zmysle článku 132 ods. 1 písm. f) smernice
Rady 2006/112/ES, a teda majú byť oslobodené od DPH.
Vnútroštátne daňové orgány sa naopak domnievali, že
samotná skutočnosť, že existuje skupina prepojených
podnikov, ktorej členovia si navzájom poskytujú služby,
ešte nepreukazuje existenciu NSO na účely DPH
a argumentovali absenciou dokumentov, na základe
ktorých by bolo možné jednoznačne určiť, že uvedené
subjekty sú osobami, ktoré takúto NSO tvoria.
Vnútroštátny súd sa obrátil na SD EÚ s viacerými
otázkami, ktoré sa týkali danej problematiky a výkladu
článku 132 ods. 1 písm. f) smernice Rady 2006/112/ES.
Podobne ako v rozsudku C-605/15 (Aviva), SD EÚ uviedol,
že na zodpovedanie týchto otázok je potrebné najskôr
preskúmať otázku, či sa uvedené ustanovenie uplatňuje
v prípade, ak členovia NSO vykonávajú hospodársku
činnosť v oblasti finančných služieb.
Na základe rovnakej argumentácie, ako sa uvádza
v rozsudku C-605/15 (Aviva), SD EÚ konštatoval, že
zo všeobecnej systematiky smernice Rady 2006/112/
ES vyplýva, že oslobodenie od DPH upravené v článku
132 ods. 1 písm. f) smernice Rady 2006/112/ES sa
neuplatňuje na transakcie v oblasti finančných služieb,
keďže tieto priamo neprispievajú k uskutočňovaniu
činností vo verejnom záujme uvedených v tomto článku
132 smernice Rady 2006/112/ES, ale prispievajú
k uskutočňovaniu iných činností, ktoré sú oslobodené
od DPH v zmysle iných ustanovení práva EÚ.
SD EÚ rozhodol, že oslobodenie od DPH sa vzťahuje iba
na nezávislé skupiny osôb, ktorých členovia uskutočňujú
činnosť vo verejnom záujme, a preto
na služby poskytnuté zo strany skupiny, ktorej členovia
vykonávajú hospodársku činnosť v oblasti finančných
služieb, ktorá nepredstavuje takúto činnosť vo verejnom
záujme, nie je možné uplatniť toto oslobodenie od DPH.
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C-164/16 Mercedes-Benz Financial Services
UK Ltd proti daňovej a colnej správe
Spojeného kráľovstva – Dodanie tovaru –
Leasingová zmluva s opciou kúpy
Spoločnosť Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd.
(ďalej len „Mercedes”) ponúka zákazníkom tri typy
zmlúv na financovanie používania motorových vozidiel:
štandardnú nájomnú zmluvu nazývanú „Leasing“,
leasingovú zmluvu nazývanú „Hire Purchase“ a nájomnú
zmluvu s opciou kúpy nazývanú „Agility“, ktorá umožňuje
zákazníkom odložiť rozhodnutie medzi nájmom a kúpou
až po odovzdaní vozidla.
Kým zmluva typu „Leasing“ vylučuje akýkoľvek prevod
vlastníckeho práva zo spoločnosti Mercedes na zákazníka,
zmluvy typu „Hire Purchase“ a „Agility“ stanovujú prevod
vlastníckeho práva, ale za odlišných podmienok.
V prípade zmluvy typu „Hire Purchase“ predstavuje suma
splátok v podstate celkovú predajnú cenu vozidla, vrátane
nákladov na financovanie. Na nadobudnutie vlastníctva
vozidla pri ukončení zmluvy postačuje zaplatiť iba
nepatrnú sumu. V zmluve typu „Agility“ sú však mesačné
splátky nižšie a predstavujú tak približne iba 60 %
z predajnej ceny vozidla, vrátane nákladov
na financovanie.
Zákazníkovi sa zvyčajne tri mesiace pred ukončením
zmluvy adresuje žiadosť o odpoveď, či chce uplatniť
opciu, a v prípade kladnej odpovede musí zákazník teda
zaplatiť približne 40 % z predajnej ceny.
Daňová a colná správa Spojeného kráľovstva sa
domnievala, že zmluvy typu „Hire Purchase“ a „Agility“
predstavujú na účely DPH dodanie tovaru a v dôsledku
toho požadovala od spoločnosti Mercedes zaplatenie
celej DPH už v momente odovzdania vozidla.
Vnútroštátny súd sa obrátil na SD EÚ s otázkou, či
a do akej miery sa má výraz „zmluva o nájme tovaru,
ktorá stanovuje, že za normálnych okolností sa vlastníctvo
nadobudne najneskôr pri zaplatení poslednej splátky“,
vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje na nájomnú
zmluvu s opciou kúpy.
SD EÚ uviedol, že skutočnosť, že pri ukončení zmluvy
dochádza k prevodu vlastníckeho práva a že suma
splátok je prakticky totožná s trhovou hodnotou vozidla
síce patria medzi kritéria, na základe ktorých je možné
klasifikovať zmluvu ako lízingovú zmluvu, avšak na účely
DPH a zodpovedanie otázky, či ide o dodanie tovaru,
je potrebné určiť, či je takáto zmluva zmluvou o nájme,
ktorá stanovuje, že za normálnych okolností sa vlastníctvo
nadobudne najneskôr zaplatením poslednej splátky.

Nepriame dane
SD EÚ ďalej uviedol, že pod pojmom „za normálnych
okolností sa vlastníctvo nadobudne najneskôr
pri zaplatení poslednej splátky“ treba rozumieť, že
zaplatenie poslednej platby, ktorú dlhuje nájomca
v zmysle zmluvy, so sebou nesie plné právo prevodu
vlastníctva k tovaru, ktorý je predmetom zmluvy,
z prenajímateľa na nájomcu. V prípade, ak zmluva
umožňuje uplatniť nájomcovi opciu kúpy, pod pojmom
„za normálnych okolností“ sa rozumie predvídateľný
priebeh zmluvy, ktorú zmluvné strany plnia v dobrej
viere, až do konca.
SD EÚ konštatoval, že opcia kúpy predstavuje existenciu
skutočnej ekonomickej alternatívy pre nájomcu, ktorá
by mu v určitom momente umožnila rozhodnúť sa
pre nadobudnutie tovaru alebo pre jeho vrátenie
prenajímateľovi. Iné by to bolo iba v prípade, ak by
sa uplatnenie opcie kúpy zdalo v skutočnosti jedinou
ekonomicky racionálnou voľbou, ktorú by nájomca
mohol urobiť. Môže ísť najmä o prípad, keď súčet
zmluvných splátok zodpovedá trhovej hodnote tovaru
vrátane nákladov financovania a uplatnenie opcie
neukladá nájomcovi úhradu ďalšej značnej sumy.
SD EÚ rozhodol, že výraz „zmluva o nájme tovaru, ktorá
stanovuje, že vlastníctvo sa za normálnych okolností
nadobudne najneskôr pri zaplatení poslednej splátky“,
sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje
na nájomnú zmluvu s opciou kúpy, ak možno
z finančných podmienok zmluvy usúdiť, že uplatnenie
opcie sa zdá ako jediná ekonomicky racionálna voľba,
ktorú bude môcť nájomca urobiť v určitom momente,
pokiaľ sa zmluva plní až do jej ukončenia, čo prináleží
overiť vnútroštátnemu súdu.
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Ostatné

Novela zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok)
Zákon bol vyhlásený v zbierke zákonov a nadobúda
účinnosť od 1. januára 2018. Medzi najvýznamnejšie zmeny
patrí: úprava inštitútu daňového tajomstva, index daňovej
spoľahlivosti, zavedenie súhrnného protokolu a zníženie
ceny žiadosti o vydanie záväzných stanovísk. Celé znenie
novely zákona je uverejnené na uvedenom odkaze.
Novele zákona o správe daní sme sa podrobnejšie
venovali v dokumente Deloitte News Júl - August 2017
na strane 19, ktorý je dostupný na uvedenej internetovej
adrese.

Q&A pre subjekty, ktoré komunikujú
s finančnou správou elektronicky
Finančná správa SR vydala informáciu, v ktorej sa
sumarizujú často kladené otázky daňových subjektov
týkajúce sa napríklad kvalifikovaného elektronického
podpisu, eID karty, elektronického podávania
a doručovania, krokov v prípade zabudnutého hesla
na komunikáciu atď.
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Sumár často kladených otázok subjektov, ktoré
komunikujú s finančnou správou, môžete nájsť
prostredníctvom tohto odkazu.

OECD vydala dodatočné doplňujúce
usmernenie ohľadom správ podľa
jednotlivých krajín (CbC report)
Organizácia OECD aktualizovala na svojich webových
stránkach správu o stave implementácie pravidiel
týkajúcich sa správ podľa jednotlivých štátov naprieč
jurisdikciami.
Od októbra 2017 je v platnosti už viac ako 1 000
bilaterálnych výmenných vzťahov medzi viac ako 40
jurisdikciami, ktoré sa zaviazali vymieňať správy CbC,
pričom prvé výmeny by sa mali uskutočniť už v roku
2018.
OECD zverejňuje pravidelné aktualizácie o výmenných
vzťahoch s cieľom poskytnúť prehľadnosť nadnárodným
skupinám a daňovým správam.

Ostatné
Všetky bilaterálne vzťahy týkajúce sa automatickej
výmeny CbC správ medzi daňovými úradmi, ktoré sú
v súčasnosti uzatvorené, možno nájsť po prekliknutí
na uvedený odkaz.
Bližšie informácie o správach podľa jednotlivých krajín
možno nájsť po prekliknutí na uvedené odkazy:
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•

Deloitte News máj 2017,

•

Deloitte News august 2017.

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.
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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 – December 2017
(http://kalendar.deloitte.sk/)
•• Sadzobné zaraďovanie tovaru na účely colného konania a Intrastatu – Bratislava
5. december 2017
Bratislava, Einstainova 23, Digital Park II.
Zaregistrujte sa

••

Pôvod tovaru vo vzťahu k dovozu a vývozu – Bratislava
7. december 2017
Bratislava, Einstainova 23, Digital Park II.
Zaregistrujte sa

••

Excel akadémia – Bratislava
11. december 2017
Bratislava, Einstainova 23, Digital Park II.
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
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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

Deloitte Tax s.r.o.
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222
www.deloitte.sk

Deloitte Legal s.r.o.
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222

Naše kancelárie
Bratislava
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222
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Žilina
Komenského 8854/19
010 01 Žilina
Tel.: +421 905 365 282
Fax: +421 910 828 333

Košice
Štúrova 28
040 01 Košice
Tel.: +421 55 728 1811
Fax: +421 55 728 1827

Táto publikácia obsahuje len všeobecné informácie a spoločnosť Deloitte Touche Tohmatsu Limited, jej členské firmy ani ich pridružené spoločnosti (spolu ďalej len „sieť
Deloitte“) prostredníctvom nej neposkytuje účtovné, obchodné, finančné, investičné, právne, daňové ani iné odborné poradenstvo či služby. Táto publikácia nenahrádza
odborné poradenstvo či služby a nemožno ju teda považovať za materiál, na základe ktorého by bolo možné prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kroky, ktoré môžu mať dopad
na Vaše financie alebo podnikanie. Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí alebo vykonaním krokov, ktoré môžu mať vplyv na Vaše financie alebo podnikanie, by ste mali požiadať
o poradenstvo kvalifikovaného odborného poradcu. Žiadny subjekt zo siete Deloitte nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli akejkoľvek osobe v dôsledku spoliehania sa
na túto publikáciu.
***
Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej privátnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou, a jej členských firiem.
Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry spoločnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jej členských firiem sa
uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/o-nas.
Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora.
Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim
klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 244 000 odborníkov spoločnosti Deloitte sa usiluje konať tak, aby vytvárali hodnoty, na ktorých záleží.
© 2017 Deloitte na Slovensku
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