Právne

Novela zákona o e-Governmente
Národná rada SR schválila novelu zákona o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o e-Governmente) („novela“). Cieľom novely je zjednotiť
používané nástroje, zjednodušiť využívanie elektronických
služieb a zaviesť mechanizmus kontroly dodržiavania
povinností.
Novela by mala priniesť najmä tieto zmeny
a doplnenia:
• zavádza sa centrálne úradné doručovanie: všetky
orgány verejnej moci budú doručovať elektronické
dokumenty prostredníctvom modulu úradného
doručovania správcovi modulu elektronického
doručovania, ktorý zabezpečí jeho doručenie
do elektronickej schránky adresáta alebo doručenie
adresátovi v listinnej podobe prostredníctvom poštového
podniku. Táto povinnosť sa zavádza pre orgán verejnej
moci, ktorý je rozpočtovou alebo príspevkovou
organizáciou zapojenou na štátny rozpočet,
• inštitucionalizácia vládneho cloudu,
• zaručená konverzia: orgán verejnej moci, ktorý vydal
elektronický dokument, ktorý nie je v súlade
so štandardmi informačných systémov verejnej správy, je
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povinný na žiadosť toho, komu bol vydaný bezodkladne
zabezpečiť vykonanie zaručenej konverzie takéhoto
elektronického dokumentu do listinnej/elektronickej
podoby vo formáte elektronického dokumentu v súlade
so štandardmi. Platí to aj pre osobu, ktorá vykonáva
zaručenú konverziu, ak nový elektronický dokument
nie je vo formáte elektronického dokumentu v súlade
so štandardmi. Ide najmä o elektronické dokumenty
vydávané v minulosti, ktoré nie sú v súlade so štandardmi,
• sprístupnenie platieb kartou: správcovia portálov
(ústredného, špecializovaného, informačného
systému integrovaného obslužného miesta) sú
povinní na účely elektronickej úradnej komunikácie
zabezpečiť sprístupnenie potrebných technických
alebo programových prostriedkov na vykonanie platby
správneho a súdneho poplatku, čo umožní vykonať
platbu platobnou kartou, prevodom z účtu v banke
alebo pobočke zahraničnej banky samostatne alebo
spolu s podaním elektronického podania,
• novelou sa dopĺňa ustanovenie o správnych
deliktoch. Podľa novej úpravy môže Ministerstvo
financií SR uložiť orgánom verejnej moci pokutu
za porušenie zákona až do výšky 25 000 EUR.
Novela nadobúda účinnosť 1. novembra 2017, pričom
niektoré body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018,
1. februára 2018 a 1. apríla 2018.

Právne
Novela Obchodného zákonníka
Ako sme už informovali v aprílovom a letnom vydaní Deloitte
News, Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo návrh novely
Obchodného zákonníka („novela“), ktorú schválila Národná
rada SR a musí ju ešte podpísať prezident. Novela prešla
v legislatívnom procese rozsiahlymi zmenami.
Novela by mala priniesť najmä tieto zmeny
a doplnenia:
• Porušenie obchodného tajomstva: novelou sa
rozširuje definícia skutkovej podstaty porušenia
obchodného tajomstva, definujú sa nové pojmy
a zavádzajú sa špecifické právne prostriedky
na ochranu obchodného tajomstva (neodkladné
opatrenia, nápravné opatrenia, zverejnenie
rozhodnutia vo veci samej).
• Zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok
ovládanej osoby: zavádza sa zodpovednosť
ovládajúcej osoby voči veriteľom ovládanej osoby
za škodu spôsobenú úpadkom ovládanej osoby,
ak svojim konaním k úpadku podstatne prispela.
Ovládajúca osoba sa zbaví zodpovednosti, ak
preukáže, že postupovala informovane a v dobrej
viere, a že koná v prospech ovládanej osoby.
• Zánik obchodnej spoločnosti: k návrhu na výmaz
spoločnosti z obchodného registra (ak nejde
o zrušenie bez likvidácie a s právnym nástupcom)
bude spoločnosť povinná doložiť súhlas správcu dane,
ktorým je daňový a colný úrad, a súhlas Sociálnej
poisťovne okrem prípadu, ak nie je vedená v zozname
dlžníkov Sociálnej poisťovne.
• Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
• dopĺňa sa určenie rozhodného dňa (od ktorého
sa úkony zanikajúcich spoločností považujú
z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané
na účet spoločnosti) tak, že tento deň môže byť
určený najskôr spätne k prvému dňu účtovného
obdobia, v ktorom je vypracovaný návrh zmluvy
o zlúčení, splynutí, návrhu projektu rozdelenia
za predpokladu, že účtovná závierka zostavená
ku dňu predchádzajúcemu tomuto dňu nebola
schválená príslušným orgánom,
• dopĺňajú sa podmienky pre nástupnícku aj
zanikajúcu spoločnosť: ku dňu účinnosti zlúčenia,
splynutia, rozdelenia nesmie hodnota záväzkov
nástupníckej spoločnosti presahovať hodnotu jej
majetku, spoločnosti nesmú byť v likvidácii, nemôžu
voči nim pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu, začatia
reštrukturalizačného konania, nemôže sa viesť
konanie o ich zrušení, nemôžu byť súdom zrušené.

Ak členovia štatutárneho orgánu spoločnosti
nedodržia uvedené podmienky, zodpovedajú
veriteľom za škodu,
• pre zanikajúce spoločnosti sa zavádza povinnosť
oznámiť príslušnému správcovi dane, že bol
vypracovaný návrh zmluvy o zlúčení, a to 60 dní
pred konaním valného zhromaždenia, ktoré má
rozhodovať o schválení návrhu zmluvy,
• audítor je po prijatí rozhodnutia spoločníkov
zúčastnených spoločností o zlúčení, splynutí
a rozdelení a pred podaním návrhu na zápis
zlúčenia, splynutia, rozdelenia povinný vyhotoviť
správu o tom, že za predpokladu zachovania
stavu zúčastnených spoločností ku rozhodnému
dňu hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti
neprevýši jej majetok. Ak zanikajúca spoločnosť
nemá povinnosť auditu podľa zákona o účtovníctve,
audítor v správe potvrdí, že pohľadávky a záväzky
zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej
skutočnosti ku dňu predchádzajúcemu rozhodný
deň. Tento postup sa nepoužije, ak sa vyhotovuje
správa nezávislého experta, ktorá tieto skutočnosti
obsahuje pri zlúčení akciových spoločností alebo aj
pre zlúčenie spoločností s ručeným obmedzeným,
ak o to požiada niektorý zo spoločníkov
zlučovaných spoločností alebo ak je aspoň jedna
zo spoločností v kríze,
• priamo do Obchodného zákonníka sa zavádza, že
všetky spoločnosti sú povinné podať návrh na zápis
zlúčenia, splynutia a rozdelenia do obchodného
registra do 30 dní od schválenia zmluvy o zlúčení,
splynutí, rozdelení spoločnosti.
• Prevod obchodného podielu: zavádza sa, že
spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel
na iného spoločníka alebo inú osobu, ak sa voči
spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, je zrušená
súdom, na základe rozhodnutia súdu, ak je voči
spoločnosti vyhlásený konkurz alebo povolená
reštrukturalizácia. Povinnosť doložiť súhlas správcu
dane k návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka
do obchodného registra pri prevode obchodného
podielu má spoločnosť len vtedy, ak je spoločník alebo
nadobúdateľ vedený v zozname daňových dlžníkov,
• Kapitálové fondy z príspevkov: spoločnosť môže
vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov,
ak to má upravené v zakladateľskej zmluve alebo
v stanovách. Môže byť zriadený pri vzniku spoločnosti,
ak jeho vytvorenie schvália zakladatelia alebo počas
trvania spoločnosti, ak ho schváli valné zhromaždenie.

Právne
Ak novelu podpíše prezident, má byť účinná
od 1. januára 2018 okrem niektorých častí, ktoré
nadobudnú účinnosť 1. septembra 2018. Časti
týkajúce sa podmienok spájania (t. j. zlúčenia alebo
splynutia) a rozdeľovania spoločností však majú byť
účinné už dňom vyhlásenia v zbierke zákonov.
Ak však návrh zmluvy o splynutí, zmluvy
o zlúčení alebo projektu rozdelenia bude schválený
pred dňom účinnosti novely a návrh na zápis
splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti
do obchodného registra bude podaný najneskôr
do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti
novely, tak sa bude postupovať podľa doterajších
predpisov. V ostatných prípadoch bude potrebné
postupovať podľa novely.

Novela zákona o odpadoch
Ako sme už informovali v Deloitte News v júni 2017,
Ministerstvo životného prostredia SR („MŽP SR“)
predložilo novelu zákona o odpadoch („novela“).
Novelu schválila Národná rada SR a čaká sa na podpis
prezidenta SR. Cieľom novely je zlepšenie kontroly
a procesov organizácií zodpovednosti výrobcov, riešenie
problematiky koordinačných centier pre jednotlivé
prúdy odpadov, riešenie vyhradeného prúdu odpadu
obaly/neobaly a implementácia nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 o ortuti a odstraňuje
nedostatočnú transpozíciu smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických
a elektronických zariadení („OEEZ“).

• OZV je povinná oznámiť KC presahujúce množstvá,
ktoré sa vzťahujú k súhrnnému zberovému podielu
zastúpených výrobcov (obalov, neobalových
výrobkov, elektrozariadení), ktorí plnia povinnosti
a sú členmi KC,
• rozširuje sa ustanovenie o povinnosť oznámiť
presahujúce množstvá vzťahujúce sa k súhrnnému
zberovému podielu zastúpených výrobcov obalov
a výrobcov neobalových výrobkov, výrobcov
elektrozariadení a cieľov zberu použitých batérií
a akumulátorov,
• OZV bude mať tieto povinnosti: predložiť údaje
o spôsobe plnenia svojich povinností na písomnú
výzvu MŽP SR, umožniť výkon štátneho dozoru
v odpadovom hospodárstve a poskytnúť potrebné
informácie, zriadiť orgán, ktorý kontroluje jej
činnosť, umožniť výkon kontroly orgánu, ktorý
kontroluje činnosť OZV, vypracovať a zverejniť
správu (len OZV pre obaly),
• KC: zriaďuje sa register KC, ktorý bude viesť MŽP
SR, do ktorého je KC povinné sa registrovať. Novela
upravuje aj podmienky výmazu z registra KC. Má sa
zriadiť dozorný orgán KC, ktorý bude plniť povinnosti
podľa zákona. Dozorný orgán má jedného zástupcu
štátu, jedného člena, ktorého navrhuje štatutárny
orgán záujmového združenia, a troch zástupcov
výrobcov.
Novela má nadobudnúť účinnosť 1. decembra 2017,
pričom niektoré články majú nadobudnúť účinnosť až
1. januára 2018 a 1. januára 2023.

Novela by mala priniesť najmä tieto zmeny
a doplnenia, ktoré sa týkajú:
• nakladania s ortuťou,
• organizácie zodpovednosti výrobcov („OZV“):
• OZV bude mať povinnosť uzavrieť (predtým len
ak o to výrobca prejavil záujem) so zakladateľom,
vlastníkom, prevádzkovateľom organizácie
zodpovednosti výrobcov alebo výrobcom
zmluvu o plnení vyhradených povinností okrem
prípadov stanovených v zákone (napr. ak výrobca
vyhradeného výrobku nie je ochotný akceptovať
jej všeobecné zmluvné podmienky, je v úpadku...).
OZV si musí túto povinnosť splniť do 30 dní
od zápisu koordinačného centra („KC“) do registra
KC alebo nadobudnutia účinnosti autorizácie
na výkon činnosti OZV,
• členom OZV nesmú byť vyplácané žiadne
odmeny z úhrady finančných nákladov na plnenie
vyhradených povinností výrobcov,
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Ostatné

Informácia o nemocenskom poistení
v prípade študentov
Študenti vo všeobecnosti nemajú nárok na nemocenskú
dávku, pretože v čase štúdia nie sú nemocensky poistení.
Existencia nemocenského poistenia je totiž základnou
podmienkou vzniku nároku na túto dávku. Výnimkou
sú študenti, ktorí sú v pracovnom pomere alebo majú
uzatvorenú dohodu s pravidelným príjmom (okrem
dohody o brigádnickej práci študentov), majú postavenie
samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO), ktorá je
povinne nemocensky poistená, prípadne sa prihlásili
na dobrovoľné poistenie a sami si platia poistné
do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie ako
dobrovoľne poistená osoba.
Ak študent, ktorý je zamestnaný na pracovnú zmluvu,
na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu
o pracovnej činnosti (vždy s pravidelným príjmom),
ochorie a vznikne mu tak dočasná pracovná neschopnosť,
má nárok na nemocenskú dávku. Nárok má aj v prípade,
ak mu dočasná pracovná neschopnosť vznikne krátko
po začiatku poistenia (napr. aj na druhý deň).

Opatrenie Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
o úprave dôchodkového veku
a referenčného veku
Dôchodkový vek sa zvyšuje o 63 dní. Dôchodkový
vek na kalendárny rok 2018 je 62 rokov a 139 dní.
Referenčný vek na kalendárny rok 2018 je
62 rokov. Toto opatrenie nadobúda účinnosť
1. januára 2018.
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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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Novinky v Deloitte
Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku – November 2017 (http://kalendar.
deloitte.sk/)

••

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:
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