Účtovníctvo

Nové publikácie spoločnosti Deloitte
A GUIDE TO THE INCREMENTAL BORROWING
RATE – ASSESSING THE IMPACT OF IFRS 16 ‘LEASES’
V septembri 2017 Globálne oddelenie IFRS spoločnosti
Deloitte vydalo publikáciu s názvom „A guide to the
incremental borrowing rate – Assessing the impact of IFRS
16 ‘Leases’“.
Vydanie štandardu IFRS 16 Lízingy viedlo k tomu, že veľký
počet spoločností očakáva významné zmeny v prezentácii
svojich účtovných výkazov z titulu vykazovania operatívnych
lízingov v súvahe a zmeny spôsobu vykazovania
nákladov vo výkaze ziskov a strát. Stanoviť predpoklad
diskontnej sadzby je jedným z najdôležitejších úsudkov,
ktoré bude vedenie musieť urobiť a ktoré môže mať
najväčší kvantitatívny vplyv na ocenenie majetku, ktorý je
predmetom lízingu, a na ocenenie súvisiaceho záväzku.
V tejto publikácii sa uvádzajú spôsoby, akými sa
spoločnosti môžu rozhodnúť splniť túto požiadavku
z teoretického hľadiska, ako aj z hľadiska dát a prístupov,
ktoré majú zostavovatelia účtovných závierok k dispozícii,
aby mohli zvoliť vhodné diskontné sadzby pri prechode
na IFRS 16, ale aj priebežne.
Publikáciu v anglickom jazyku nájdete na tejto linke IFRS
16 Guide našej stránke www.iasplus.com.

Október 2017, Deloitte na Slovensku

INTERNATIONAL GAAP BANK LIMITED —
ILLUSTRATIVE DISCLOSURES UNDER IFRS 7 AS
AMENDED BY IFRS 9.
V septembri 2017 Globálne oddelenie IFRS spoločnosti
Deloitte vydalo vzorovú účtovnú závierku pre banky
s názvom „International GAAP Bank Limited — Illustrative
disclosures under IFRS 7 as amended by IFRS 9”.
Táto účtovná závierka znázorňuje požiadavky
na prezentáciu a zverejňovanie banky, ktorá neuplatňuje
štandardy IFRS po prvýkrát, pričom uplatňuje IFRS 9
Finančné nástroje, a teda zohľadňuje aktualizované
požiadavky na zverejňovanie podľa IFRS 7 Finančné
nástroje – zverejňovanie. Publikácia sa zameriava na tie
požiadavky na zverejňovanie, ktoré súvisia s finančnými
nástrojmi, takže nepredstavuje úplný prehľad požiadaviek
na zverejňovanie všetkých štandardov IFRS.
Publikáciu v anglickom jazyku nájdete na tejto linke
Illustrative disclosures for banks našej stránke
www.iasplus.com.

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloittece.com

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
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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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