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Novela Zákonníka práce
Do Národnej rady SR bol predložený návrh novely
Zákonníka práce („novela“), ktorej cieľom je zabezpečiť
dôstojné pracovné podmienky, znížiť administratívnu
záťaž zamestnávateľov a zlepšiť možnosti riešenia nárokov
zamestnancov.
Novela by mala priniesť najmä tieto zmeny
a doplnenia:

••

••

••
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a to vo výške najmenej 100 % minimálnej hodinovej
mzdy. Uvedené sa nebude vzťahovať na vedúceho
zamestnanca, ak jeho mzda bola dohodnutá
s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu a nedeľu,

••

mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu: má sa
zvýšiť
z minimálnych 20 % minimálnej hodinovej mzdy
na najmenej 50 % minimálnej hodinovej mzdy, a to
za každú hodinu nočnej práce,

••

zníženie limitu na zisťovanie priemerného
zárobku zamestnanca: z doterajších 22 dní alebo
170 hodín na 21 dní alebo 168 hodín.

pri uzatvorení pracovnej zmluvy: má sa zaviesť,
že zamestnávateľ nesmie so zamestnancom
dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume,
ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil
v ponuke zamestnania podľa zákona o službách
zamestnanosti,

Navrhovaná účinnosť novely je 1. mája 2018.

pracovná pohotovosť mimo pracoviska:
zamestnávateľ ju bude môcť nariadiť alebo dohodnúť
so zamestnancom podľa novely aj na dobu, počas
ktorej zamestnanec nepracuje, pretože je sviatok,
za ktorý mu patrí náhrada mzdy alebo za ktorý sa
mu jeho mesačná mzda nekráti (týka sa to najmä
prípadov, ak sviatok pripadne na obvyklý pracovný
deň),

Národná rada SR schválila novelu zákona o nelegálnej
práci a nelegálnom zamestnávaní („novela“), ktorou sa
upravuje definícia nelegálneho zamestnávania a zavádza
sa definícia dodávky práce.

mzdové zvýhodnenie: novelou sa má zaviesť
mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu,

Novela zákona o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní

Doteraz išlo o nelegálne zamestnávanie vždy v prípade, ak
zamestnávateľ neprihlásil zamestnanca v lehote určenej
v zákone o sociálnom poistení. Novelou sa pripúšťa aj
mierne oneskorenie, a to tak, že o nelegálnu prácu pôjde

Právne
až vtedy, ak zamestnávateľ neprihlási zamestnanca
do siedmich dní od uplynutia lehoty stanovenej v zákone
o sociálnom poistení, najneskôr však do začatia kontroly
nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak táto
začala do siedmich dní od uplynutia lehoty stanovenej
v zákone o sociálnom poistení na prihlásenie do registra.
Novelou sa definuje dodávka práce, ktorá sa
delí na:

••

vnútroštátnu dodávku práce – dočasné pridelenie
fyzickej osoby na výkon práce podľa Zákonníka
práce,

••

cezhraničnú dodávku práce – dočasné pridelenie
fyzickej osoby z iného štátu ako Slovenskej republiky
na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi
na území Slovenskej republiky alebo vyslanie fyzickej
osoby z iného štátu ako Slovenskej republiky na
územie Slovenskej republiky uskutočnené medzi
ovládajúcou a ovládanou osobou alebo medzi
ovládanými osobami.

Novela Obchodného zákonníka
Ako sme už informovali v predošlých vydaniach Deloitte
News, novelu Obchodného zákonník týkajúcu sa okrem
iného prísnejších pravidiel pre zlúčenie, splynutie alebo
rozdelenie spoločností, podpísal prezident 8. novembra
2017 a bola vyhlásená v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky.

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloittece.com

Dagmar Yoder
dyoder@deloittece.com

Novela nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Róbert Minachin
rminachin@deloittece.com
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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.
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