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Rozsudok Najvyššieho správneho
súdu Českej republiky
č. 5 Afs 184/2016 - 20
Predmetom sporu bolo preukázanie daňovej
uznateľnosti nákladov pri dodaní zákazky na základe
zmluvy o dielo. Predmetná zákazka bola rozdelená
do niekoľkých čiastkových plnení. Správca dane
neuznal vybrané faktúry ako náklady spojené
s určitou etapou zákazky a dorubil daňovému
subjektu daň z príjmov právnických osôb. Daňový
subjekt pôvodne v nedokončenej výrobe vykazoval
nedokončené (čiastkové) dodávky pre odberateľa,
ktoré následne odúčtoval. V dôsledku zníženia
nedokončenej výroby došlo k zníženiu základu dane
daňového subjektu. Správca dane požadoval, aby
daňový subjekt preukázal, k akej zákazke sa vybrané
náklady vzťahovali. Vzhľadom na to, že daňový subjekt
dostatočne nepreukázal oprávnenosť daňových
výdavkov, resp. nepreukázal správnosť konečného
stavu nedokončenej výroby, Najvyšší správny súd
Českej republiky kasačnú sťažnosť daňového subjektu
zamietol.

Október 2017, Deloitte na Slovensku

Rozsudok Súdneho dvora Európskej
únie vo veci C-6/16
Predmetom sporu bolo oslobodenie ziskov
prerozdeľovaných dcérskou spoločnosťou materskej
spoločnosti od zrážkovej dane, keď je táto materská
spoločnosť priamo alebo nepriamo kontrolovaná
daňovým rezidentom alebo daňovými rezidentmi tretích
štátov. V súlade so Smernicou Rady 90/435/EHS z 23. júla
1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom
v prípade materských a dcérskych spoločností v rozličných
členských štátoch (ďalej len „Smernica o materských
a dcérskych spoločnostiach“) sú zisky prerozdeľované
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti usadenej
v inom členskom štáte oslobodené od zrážkovej dane.
Smernica o materských a dcérskych spoločnostiach
zároveň priznáva členským štátom právomoc uplatňovať
vnútroštátne ustanovenia nevyhnutné na zamedzenie
daňových únikov a zneužívanie daňového režimu.
Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že podmienenie
oslobodenia výplaty ziskov od zrážkovej dane, keď
je materská spoločnosť priamo alebo nepriamo
kontrolovaná rezidentom tretích štátov tým, aby táto
spoločnosť preukázala, že hlavným cieľom nie je získať
výhodu z tohto oslobodenia, je v rozpore s právom
Európskej únie.
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Informácia k uplatneniu výdavkov
(nákladov) na spotrebované pohonné
látky u právnickej osoby

Informácia k daňovému bonusu
na dieťa na začiatku školského/
akademického roka

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v Informácii
popisuje spôsoby uplatňovania výdavkov na spotrebované
pohonné látky vrátane praktických príkladov. Všetky tri
spôsoby (paušálne výdavky/skutočné výdavky
na základe knihy jázd/výdavky na základe sledovania jázd
prostredníctvom navigácie GPS) sú rovnocenné a daňovník
ich môže použiť pri vlastnom, prenajatom, vypožičanom
motorovom vozidle, ako aj pri vozidle obstaranom formou
finančného prenájmu. Finančné riaditeľstvo SR upozorňuje,
že v prípade, ak daňovník uplatňuje výdavky na spotrebu
pohonných látok v paušálnej výške 80 % z celkového
preukázaného nákupu pohonných látok, automaticky sa
tým nedeklaruje, že toto motorové vozidlo využíva
na podnikanie len na 80 %.

Nárok na daňový bonus na dieťa si môže zamestnanec
uplatniť u zamestnávateľa ako daňové zvýhodnenie.
Výška daňového bonusu na jedno dieťa v roku 2017 je
21,41 EUR mesačne a zamestnávateľ o túto sumu znižuje
preddavky na daň zamestnanca v priebehu zdaňovacieho
obdobia.

Usmernenie k spätnému finančnému
prenájmu z pohľadu ZDP
Spätný finančný prenájom predstavuje zmluvný vzťah,
ktorého podstatou je odpredaj dlhodobého hmotného
majetku (ďalej len „majetok“) lízingovej spoločnosti,
ktorá sa stane jeho vlastníkom, pričom lízingová
spoločnosť ho predávajúcemu spätne prenajme
formou finančného prenájmu, a teda predávajúci –
nájomca bude aj naďalej predmetný majetok používať.
V súlade s v § 17 ods. 33 písm. b) zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
výnos z predaja majetku, ktorý predávajúci súčasne
nadobúda zmluvou o finančnom prenájme, sa zahŕňa
do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom
sa o ňom účtuje na účet 384 – Výnosy budúcich období.
Následné zúčtovanie výnosov budúcich období počas
dohodnutej doby finančného prenájmu sa do základu
dane nezahŕňa.

Informácia k daňovníkom
nezriadeným alebo nezaloženým
na podnikanie, daňová a účtovná
problematika
Finančné riaditeľstvo SR v informácii popisuje zdaňovanie
príjmov z činnosti daňovníkov nezriadených alebo
nezaložených na podnikanie vrátane praktických príkladov.
V informácii sa zároveň uvádzajú povinnosti daňovníkov
nezriadených alebo nezaložených na podnikanie
z hľadiska účtovníctva, a to najmä povinnosť viesť podvojné
účtovníctvo, povinnosť zostavenia účtovnej závierky a jej
ukladania do Registra účtovných závierok.

Daňový bonus na dieťa si zamestnanec môže uplatniť
v priebehu zdaňovacieho obdobia na dieťa, ktoré sa
sústavne pripravuje na svoje budúce povolanie denným
štúdiom na strednej alebo vysokej škole (od 16 rokov
a najdlhšie do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25
rokov veku). Za sústavnú prípravu sa na účely daňového
bonusu považuje aj iné štúdium alebo výučba, alebo aj
zahraničné štúdium, ak sú svojím rozsahom a úrovňou
podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR (ďalej len „Ministerstvo školstva SR“)
postavené na úroveň štúdia na školách v SR,
a to v prípade zahraničného štúdia rozhodnutím
o rovnocennosti štúdia so štúdiom v SR.
Nárok na daňový bonus vzniká zamestnancovi už
v mesiaci začatia štúdia dieťaťa. Zamestnanec si nárok
na daňový bonus uplatní prostredníctvom tlačiva
„Vyhlásenie k uplatneniu nezdaniteľnej časti na daňovníka
a daňového bonusu“.
Podmienky pre uplatnenie a preukázanie nároku
na daňový bonus:
•
zamestnanec má zdaniteľné príjmy zo závislej
činnosti v roku 2017 aspoň vo výške 217,50 EUR
mesačne,
•

zamestnanec vyživuje dieťa vo svojej domácnosti
– vlastné, osvojené, v náhradnej starostlivosti,
dieťa druhého z manželov,

•

preukázanie nároku na daňový bonus
u zamestnávateľa potvrdením
o návšteve školy.

Zamestnávateľ znižuje zamestnancovi preddavky
na daň z príjmov zo závislej činnosti len o sumu daňového
bonusu za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého
boli splnené podmienky na jeho uplatnenie. Splnenia
podmienok sa posudzuje vždy na začiatku každého
kalendárneho mesiaca zvlášť. Ak zamestnanec predloží
doklad o preukázaní splnenia podmienok na uplatnenie
daňového bonusu do 30 dní odo dňa, kedy začala
sústavná príprava dieťaťa, zamestnávateľ prihliadne
na daňový bonus už v kalendárnom mesiaci, v ktorom
táto skutočnosť nastala.
Ak zamestnanec predloží doklad v stanovenej lehote
a výplata za tento mesiac už bola zrealizovaná,
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zamestnávateľ doplatí daňový bonus v najbližšom
výplatnom termíne. Ak zamestnanec preukáže nárok
na daňový bonus oneskorene, daňový bonus mu môže
byť uplatnený až od ďalšieho mesiaca, ktorý nasleduje
po mesiaci preukázania (oneskoreného) nároku, nakoľko
podmienky pre vyplatenie daňového bonusu sú splnené až
od začiatku tohto mesiaca, t. j. mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom zamestnanec preukázal nárok
na daňový bonus.

b.) hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov
zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým
zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné
plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé
zdaňovacie obdobie, hlásenie o zrazených
preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii
a o daňovom bonuse (ďalej len „hlásenie“).

V prípade, ak zamestnanec poberá príjmy počas
zdaňovacieho obdobia nepravidelne, napríklad iba počas
niektorých mesiacov v stanovenej výške, nárok na daňový
bonus za tieto mesiace už priznaný a vyplatený nezaniká.
Ide o prípady, ak v niektorých mesiacoch zamestnanec
poberal výlučne príjmy oslobodené od dane, napríklad
rôzne dávky – ako v prípade práceneschopnosti, iné
sociálne dávky alebo iné oslobodené príjmy.

V súlade s § 39 ods. 12 ZDP prehľad podľa § 39 ods. 9
nie je povinný podať len ten zamestnávateľ, ktorý je
platiteľom dane alebo zahraničným platiteľom dane
podľa § 48, ktorý v príslušnom období nevyplácal príjmy
zo závislej činnosti. Z citovaného ustanovenia vyplýva,
že povinnosť podať prehľad u zamestnávateľa, ktorý
je platiteľom dane, nezávisí od toho, či tento odvádza
preddavky na daň, alebo je registrovaný u správcu
dane ako platiteľ dane z príjmu zo závislej činnosti, ale
od toho, či zamestnancovi vypláca, poukazuje alebo
pripisuje k dobru zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti.

Ak by si nárok na daňový bonus za celý rok zamestnanec
chcel uplatniť až po jeho skončení a jeho aktívne
zdaniteľné príjmy nedosiahnu tzv. „celoročný“ limit –
aspoň polovicu ročnej minimálnej mzdy (za rok 2017
– 2 610 EUR), aj napriek tomu, že v niektorých mesiacoch
boli splnené podmienky – jeho zdaniteľné príjmy dosiahli
mesačný limit (v r. 2017 sumu 217,50 EUR), tak
po skončení zdaňovacieho obdobia, kalendárneho roka
zamestnancovi nevzniká nárok na daňový bonus za celý
rok. Preto sa odporúča, aby si zamestnanci uplatňovali
daňový bonus na dieťa u zamestnávateľa v priebehu
zdaňovacieho obdobia vždy, ak sú splnené podmienky
na jeho uplatnenie a preukazovali zamestnávateľovi
nárok na daňový bonus včas a nečakali na skončenie
zdaňovacieho obdobia.
Finančné riaditeľstvo SR v tejto informácii uvádza aj
praktické príklady uplatnenia daňového bonusu.

1.

PREHĽAD

Zamestnávateľ, ktorý v príslušnom mesiaci vypláca,
poukazuje alebo pripisuje k dobru zdaniteľné príjmy
zo závislej činnosti, ale nemá povinnosť odviesť
preddavky na daň, v prehľade vždy vyplní údaj
týkajúci sa úhrnnej sumy zúčtovaných a vyplatených
zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, t. j. podaný
prehľad nemôže byť tzv. nulový.
Prehľad sa podáva do konca kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa podáva. Táto
lehota sa nedá predĺžiť. Lehota na podanie prehľadu je
v ZDP ustanovená v § 49 ods. 2. ZDP však ustanovuje aj
inú lehotu na podanie prehľadu, a to v § 49 ods. 4 a 5,
ktorá sa vzťahuje len na dedičov.

V súlade s § 39 ods. 9 ZDP zamestnávateľ, ktorý je
platiteľom dane, je povinný predkladať správcovi dane

Ak zamestnávateľ podá prehľad, a správcovi dane
vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo
úplnosti tohto prehľadu alebo o pravdivosti v ňom
uvedených údajov, správca dane následne tieto
pochybnosti oznámi zamestnávateľovi a vyzve ho, aby
sa k nim vyjadril, najmä aby neúplné údaje doplnil,
nejasnosti vysvetlil a nepravdivé údaje opravil alebo
pravdivosť údajov riadne preukázal. Ak je v lehote
na poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu alebo
zamestnaneckej prémie zaslaná výzva na odstránenie
nedostatkov v podanom prehľade, lehota na vrátenie
rozdielu daňového bonusu alebo zamestnaneckej
prémie neplynie odo dňa doručenia výzvy až do dňa
odstránenia nedostatkov prehľadu.

a.) prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré
zamestnancom vyplatil, prehľad o zamestnaneckej
prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny
mesiac (ďalej len „prehľad“),

Ak zamestnávateľ zistí, že podaný prehľad neobsahuje
správne údaje, je povinný podať opravný prehľad
do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom zamestnávateľ zistil, že podaný
prehľad neobsahuje správne údaje za príslušné obdobie.

Metodický pokyn k podávaniu tlačív
podľa § 39 ods. 9 zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov
Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný
postup pri podávaní tlačív podľa § 39 ods. 9 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZDP“).
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Pokuta za oneskorené podanie prehľadu
Ak zamestnávateľ, ktorý je povinný podať prehľad, tento
prehľad nepodá v lehote uvedenej na jeho podanie, správca
dane uloží sankciu podľa § 155 daňového poriadku, len
ak zamestnávateľovi za tento kalendárny mesiac vznikla
povinnosť odviesť preddavky na daň z príjmov zo závislej
činnosti alebo ak žiadal správcu dane o vyplatenie daňového
bonusu alebo zamestnaneckej prémie.
Ak sú v oneskorene podanom prehľade vyplnené len
identifikačné údaje zamestnávateľa (prvá strana) a žiadosť
o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu alebo
zamestnaneckej prémie, t. j. ostatné riadky v prehľade
sú prázdne, je zrejmé, že zamestnávateľ nebol povinný
podať tento prehľad. Správca dane v takomto prípade
pokutu za oneskorené podanie prehľadu neuloží.
Ak zamestnávateľ podá oneskorene opravný prehľad,
správca dane uloží sankciu za oneskorene podaný opravný
prehľad v súlade s ustanoveniami daňového poriadku,
pričom ustanovenie § 39 ods. 11 ZDP sa nepoužije.
2.

HLÁSENIE

V súlade s § 49 ods. 2 ZDP hlásenie sa podáva
do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak
ZDP neustanovuje inak. Túto lehotu nemožno predĺžiť.
Zdaňovacím obdobím je kalendárny resp. hospodársky
rok. Zmena účtovného obdobia na hospodársky rok
u právnickej osoby ovplyvňuje lehotu na podávanie
daňového priznania, ale neovplyvňuje lehotu na podávanie
hlásenia. Z uvedeného vyplýva, že hlásenie sa podáva
za zdaňovacie obdobie, ktorým je vždy kalendárny rok.
ZDP ustanovuje aj inú lehotu na podanie hlásenia, a to
v § 49 ods. 4, 5 a 7, ktorá sa vzťahuje na dedičov alebo
daňovníkov, ktorí zrušujú stálu prevádzkareň umiestnenú
na území Slovenskej republiky.
Hlásenie nie je povinný podať len ten zamestnávateľ,
ktorý je platiteľom dane alebo zahraničným platiteľom
dane podľa § 48, ktorý v príslušnom období nevyplácal
príjmy zo závislej činnosti.
Tlačivo hlásenia platné za zdaňovacie obdobie 2016
obsahuje päť častí. Ak zamestnávateľ podá hlásenie
bez niektorej z týchto častí, podané hlásenie nie je úplné.
Správca dane vyzve zamestnávateľa, aby nedostatky
hlásenia odstránil, a to aj vtedy, ak zamestnávateľ
niektorú z týchto častí nebol povinný vyplniť.
Údaje uvedené v hlásení sú úhrnnými údajmi z prehľadov,
ktoré zamestnávateľ podal správcovi dane za jednotlivé
kalendárne mesiace bežného zdaňovacieho obdobia.
Ak zamestnávateľ podá v priebehu roka správcovi dane
opravný prehľad, do úhrnu v príslušných riadkoch
hlásenia sa zahrnú údaje z tohto opravného prehľadu.

Ak zamestnávateľ podá dodatočné hlásenie a zistí,
že niektorý z prehľadov za toto zdaňovacie obdobie
neobsahuje správne údaje, je povinný podať opravný
prehľad do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom zistil túto skutočnosť.
Metodický pokyn sa ďalej zaoberá aj tlačivami
podávanými dedičom, daňovníkom, ktorý zrušil stálu
prevádzkareň, správcom konkurznej podstaty a inou
osobou pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti.

Informácia k zdaňovaniu príjmov
fyzickej osoby z podania umeleckého
výkonu podľa autorského zákona
Príjmy z podania umeleckého výkonu sa zaraďujú medzi
príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti a zdaňujú
sa daňou vyberanou zrážkou, ak autor neuzatvorí
s platiteľom dane dohodu o nevyberaní dane zrážkou.
Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane pri výplate,
poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech
daňovníka, teda v prospech výkonného umelca a odviesť
ju správcovi dane v lehote do 15. dňa každého mesiaca
za predchádzajúci kalendárny mesiac. Súčasne je platiteľ
dane povinný v rovnakej lehote predložiť správcovi
dane oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlačive.
Platiteľom dane je fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá je povinná zraziť daň od daňovníka, a ktorá je
povinná daň zrazenú daňovníkovi odvádzať správcovi
dane a majetkovo za ňu zodpovedá.
V praxi nastávajú situácie, že umelec je v právnych
vzťahoch zastupovaný rôznymi agentúrami ako
sprostredkujúcimi osobami, pričom umelcovi plynie
príjem od objednávateľa umeleckého vystúpenia
cez sprostredkujúcu agentúru. Ak umelec vykonáva
umelecký výkon pre objednávateľa umeleckého výkonu,
pričom agentúra iba zabezpečuje účasť umelca
na vystúpení, potom platiteľom dane, ktorý je povinný
vykonať zrážku dane, je objednávateľ umeleckého výkonu.

Valéria Morťaniková
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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.

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.

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 – 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:

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

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
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