Nepriame dane

Metodický pokyn k určeniu základu
dane podľa § 22 zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo nový
metodický pokyn k určeniu základu dane podľa § 22
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).
Metodický pokyn je pomerne rozsiahly a zaoberá sa
najmä tým, čo vstupuje, resp. nevstupuje do základu dane
pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku, ako aj spôsobom,
akým sa určí základ dane pri bezodplatnom dodaní
tovaru alebo služby v prípade predaja podniku alebo časti
podniku, či v prípade poskytnutia zľavy v čase dodania
tovaru alebo služby.
Okrem výkladovej časti obsahuje metodický pokyn aj
viacero praktických príkladov a súčasne poukazuje
na vybrané rozsudky Súdneho dvora EÚ, ktoré sa
zaoberali danou problematikou.
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Metodický pokyn k osobitnej úprave
uplatňovania DPH na základe
prijatia platby za dodanie tovaru
alebo služby podľa § 68d zákona
o DPH
V nadväznosti na novelu zákona o DPH vydalo Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky aktualizovaný metodický
pokyn k osobitnej úprave uplatňovania DPH na základe
prijatia platby, do ktorého boli doplnené podmienky
vzniku daňovej povinnosti, ako aj moment vzniku práva
na odpočítanie DPH u platiteľa uplatňujúceho takúto
osobitnú úpravu v situáciách, keď do existujúceho
záväzkového vzťahu medzi takýmto platiteľom a dlžníkom
vstúpi nový veriteľ (postupník), ktorý preberie pohľadávku
tohto platiteľa (pôvodného veriteľa).
Dňom postúpenia pohľadávky vzniká platiteľovi
uplatňujúcemu túto osobitnú úpravu daňová povinnosť,
pričom základom dane je cena bez dane požadovaná
za dodaný tovar alebo službu od odberateľa, nie cena,
za ktorú bola pohľadávka novým veriteľom odkúpená.
Právo na odpočítanie dane vzniká dňom zaplatenia
za tovar alebo službu novému veriteľovi pohľadávky,
a to pomerne vo výške sumy, ktorú platiteľ uplatňujúci
osobitnú úpravu zaplatil.
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Informácia k povinnosti podania
súhrnného výkazu osobami
registrovanými pre daň podľa
§ 7 alebo § 7a zákona o DPH, ak sa
zúčastnili na trojstrannom obchode
v postavení prvého odberateľa
a k uvádzaniu údajov o tomto
obchode v daňovom priznaní k DPH
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky uverejnilo
na svojej webovej stránke informáciu pre osoby
registrované pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH,
ktoré sa po 1. januári 2018 zúčastnia trojstranného
obchodu v postavení prvého odberateľa.
V zmysle tejto informácie, ak sa osoba registrovaná
podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH zúčastňuje
trojstranného obchodu ako prvý odberateľ a súčasne jej
v danom zdaňovacom období vznikne povinnosť podať
priznanie k DPH, údaje o trojstrannom obchode uvádza
vo svojom priznaní k DPH, a to za zdaňovacie obdobie,
v ktorom bol tovar dodaný druhému odberateľovi. Ak
tejto osobe nevznikne v danom zdaňovacom období
povinnosť platiť daň, nemá povinnosť podať priznanie
k DPH. V uvedenom prípade však môže táto osoba podať
priznanie k DPH dobrovoľne a uviesť v ňom príslušné
údaje o trojstrannom obchode.

Informácia k povinnostiam, ktoré
vyplývajú zo zákona o DPH osobe
registrovanej pre daň podľa § 7a
Na stránke Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky
bola zverejnená informácia pre osoby registrované podľa
§ 7a zákona o DPH.
V rámci informácie, ktorá obsahuje aj niekoľko praktických
príkladov, sú zhrnuté všetky podstatné zákonom
stanovené povinnosti týchto osôb, ktoré im vznikajú,
napr. v súvislosti s registráciou, pri prijatí/dodaní rôznych
služieb, pri nákupe tovaru v tuzemsku od zahraničných
osôb, nadobudnutí/dodaní nového dopravného
prostriedku či pri ich účasti na trojstrannom obchode.
Informácia tiež zahŕňa postup pri vykazovaní jednotlivých
transakcií v priznaní k DPH a súhrnnom výkaze danej
osoby, ako aj povinnosti súvisiace s vyhotovením
a uchovávaním faktúr.

Oznámenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky
č. MF/008522/2018-731 o vydaní
poučenia na vyplnenie súhrnného
výkazu k DPH
Ministerstvo Financií Slovenskej republiky vydalo
aktualizované poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu
k DPH. Vzor súhrnného výkazu k DPH účinný
od 1. januára 2010 zostáva v platnosti.
Poučenie vychádza z pôvodného poučenia na vyplnenie
súhrnného výkazu k DPH, pričom zohľadňuje zmeny,
ktoré medzičasom vstúpili do platnosti. Ide najmä
o zmeny týkajúce sa rozšírenia inštitútu daňového
zástupcu a rozšírenia povinnosti zdaniteľných osôb
registrovaných na účely DPH podávať súhrnný výkaz
k DPH, ak sa zúčastňujú na trojstrannom obchode
v pozícii prvého odberateľa. Poučenie tiež bolo doplnené
o informácie, ako postupovať pri podávaní súhrnného
výkazu k DPH, ak dôjde k zmene registrácie na účely DPH.

Súdny dvor Európskej únie v oblasti
DPH
C‑500/16 – Caterpillar Financial Services
sp. z o.o. proti poľskej daňovej správe –
Možnosť vrátenia preplatku DPH po uplynutí
premlčacej lehoty
Caterpillar Financial Services sp. z o.o. (ďalej len
„Caterpillar“) je poľská spoločnosť, ktorá v rámci svojej
hospodárskej činnosti uzatvára ako poskytovateľ lízingu
lízingové zmluvy, pričom nájomcom ponúka aj možnosť
poistenia predmetu lízingovej zmluvy. V prípade, ak
si nájomcovia zvolia túto možnosť, Caterpillar uzavrie
poistné zmluvy s príslušnou poisťovňou a poistné
príspevky následne re-fakturuje nájomcom (bez
navýšenia o maržu) s oslobodením od DPH.
V nadväznosti na rozsudok Najvyššieho správneho
súdu v Poľsku, v rámci ktorého tento súd rozhodol,
že poskytovateľ lízingových služieb musí pripočítať
náklady na poistenie predmetu lízingu k základu dane
za tieto služby, ako aj v nadväznosti na hroziacu daňovú
kontrolu, vystavila spoločnosť Caterpillar opravné faktúry
a dodatočne zaplatila DPH vzťahujúcu sa na poistné
príspevky.
V priebehu roka 2013 požiadala spoločnosť Caterpillar
príslušné daňové orgány o vrátenie preplatku DPH
za obdobie od decembra 2005 do decembra 2011, a to
na základe rozsudku SD EÚ zo 17. januára 2013 v prípade
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BGŻ Leasing vo veci odmietnutia poľského daňového
úradu oslobodiť od DPH transakciu spočívajúcu
v poskytnutí poistného krytia majetku, ktorý tvorí predmet
lízingu. Tejto žiadosti vyhoveli poľské daňové orgány iba
čiastočne, keď vrátili spoločnosti Caterpillar preplatok
DPH za obdobie od decembra 2007 do decembra 2011,
zatiaľ čo preplatok DPH, ktorý vznikol od decembra 2005
do novembra 2007 príslušné orgány odmietli vrátiť
s odvolaním sa na uplynutie päťročnej premlčacej lehoty.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či sa zásady práva EÚ, ako sú
zásada ekvivalencie a efektivity, majú vykladať
v tom zmysle, že bránia takým vnútroštátnym právnym
predpisom, ktoré umožňujú zamietnuť žiadosť o vrátenie
preplatku DPH v prípade, ak zdaniteľná osoba podala túto
žiadosť po uplynutí päťročnej premlčacej lehoty, hoci SD
EÚ po tom, ako uplynula táto premlčacia lehota rozhodol,
že DPH, ktorej sa týkala uvedená žiadosť o vrátenie, bola
zaplatená bez právneho dôvodu.
Ako SD EÚ na úvod pripomenul, že z rozsudku vo veci
BGZ Leasing vyplýva, že ak poskytovateľ lízingu sám poistí
majetok tvoriaci predmet lízingu a nájomcovi re-fakturuje
presnú sumu nákladov poistenia, takáto transakcia má
byť oslobodená od DPH. Ustanovenia vyložené SD EÚ
v uvedenom rozsudku sa musia chápať a uplatňovať
v súlade s týmto výkladom od okamihu, keď nadobudli
účinnosť.
SD EÚ ďalej uviedol, že v prípade, ak neexistujú
harmonizované pravidlá upravujúce vrátenie daní
uložených v rozpore s právom EÚ, je jednotlivým
členským štátom EÚ ponechané právo riadiť sa
procesnými podmienkami stanovenými v rámci ich
vnútroštátneho právneho poriadku, pričom však musia
byť dodržané zásady ekvivalencie a efektivity.
Na účely preverenia, či je dodržaná zásada ekvivalencie, je
nutné preskúmať, či existuje okrem pravidla premlčania
uplatniteľného na žaloby určené vo vnútroštátnom
práve na zabezpečenie ochrany práv, ktoré jednotlivcom
vyplývajú z práva EÚ aj pravidlo premlčania uplatniteľné
na žaloby vnútroštátnej povahy a či tieto dve pravidlá
premlčania vzhľadom na ich cieľ a podstatné prvky
možno považovať za rovnaké. SD EÚ v tejto súvislosti
konštatoval, že vzhľadom na to, že pravidlo premlčania sa
v Poľsku uplatňuje rovnakým spôsobom tak
na žaloby vnútroštátnej povahy, ako aj na žaloby určené
na zabezpečenie ochrany práv, ktoré jednotlivcom
vyplývajú z práva EÚ, nemožno ho považovať
za nezlučiteľné so zásadou ekvivalencie.
Pokiaľ ide o zásadu efektivity, členské štáty sú povinné
zabezpečiť účinnú ochranu práv priznaných právom EÚ,
pričom táto zásada predovšetkým vyžaduje, aby daňové
orgány členských štátov neznemožnili alebo nadmerne

nesťažili výkon práv priznaných právom EÚ. Päťročná
premlčacia lehota stanovená vo vnútroštátnom daňovom
poriadku je podľa SD EÚ v zásade zlučiteľná so zásadou
efektivity, ak umožňuje každej primerane obozretnej
zdaniteľnej osobe riadne uplatniť svoje práva, ktoré jej
vyplývajú z práva EÚ.
SD EÚ rozhodol, že zásady ekvivalencie a efektivity
nebránia takým vnútroštátnym právnym predpisom,
ktoré umožňujú zamietnuť žiadosť o vrátenie
preplatku DPH, ak zdaniteľná osoba podala túto
žiadosť po uplynutí päťročnej premlčacej lehoty, hoci
z rozsudku SD EÚ, ktorý bol vyhlásený po uplynutí
uvedenej lehoty, vyplýva, že DPH, ktorej sa týkala
uvedená žiadosť o vrátenie, bola zaplatená
bez právneho dôvodu.

C-308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o.
proti poľskej daňovej správe – Podmienky
oslobodenia od DPH pri predaji nehnuteľnosti
Kozuba Premium Selection sp. z o.o. je spoločnosť
sídliaca v Poľsku (ďalej len „spoločnosť“). V roku 2005
vložil jeden zo spoločníkov do spoločnosti obytnú budovu
postavenú v roku 1992. V rokoch 2006 – 2007 bola táto
budova zrekonštruovaná tak, aby sa mohla využívať
na ekonomickú činnosť spoločnosti, pričom samotná
investícia do rekonštrukcie predstavovala približne 55
% z pôvodnej hodnoty budovy. V roku 2009 predala
spoločnosť predmetnú budovu tretej osobe
s oslobodením od DPH.
Príslušné daňové orgány sa domnievali, že uvedený
predaj budovy mal podliehať DPH, keďže sa uskutočnil
v rámci prvého užívania dotknutej budovy, pričom
za dátum prvého užívania považujú tieto orgány až rok
2009, v ktorom sa uskutočnila prvá zdaniteľná transakcia
(predaj budovy) v čase po rekonštrukcii budovy.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či je v súlade s právom EÚ,
ak vnútroštátna právna úprava podmieňuje oslobodenie
dodania budov od DPH tým, aby k prvému užívaniu
týchto budov došlo v rámci zdaniteľnej transakcie, a aby
v prípade rekonštrukcie existujúcej budovy boli náklady
na rekonštrukciu nižšie ako 30 % z jej pôvodnej hodnoty.
SD EÚ uviedol, že v zmysle práva EÚ sú členské štáty
oprávnené stanoviť pravidlá uplatňovania kritéria „prvého
užívania“ v prípade prestavby budov, čo v praxi umožňuje
zdaniť dodanie budov, ktoré boli predmetom prestavby,
keďže touto prestavbou budovy získavajú pridanú
hodnotu podobne, ako je to v prípade ich pôvodnej
výstavby. Stanovenie kvantitatívneho kritéria, podľa
ktorého musia náklady na takúto prestavbu dosiahnuť
určitý percentuálny podiel z pôvodnej hodnoty budovy,
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v zásade predstavuje využitie takejto možnosti, ktorú
členské štáty majú. Členské štáty však nedisponujú
takou voľnosťou, aby vo svojej vnútroštátnej právnej
úprave zmenili samotný pojem “prvé užívanie” a nie sú
oprávnené uplatniť na oslobodenie od DPH v oblasti
dodania budov v čase po ich prvom užívaní podmienku,
ktorú smernica o DPH neupravuje, a to aby k tomuto
prvému užívaniu došlo v rámci zdaniteľnej transakcie.

na mieste, kde mala spoločnosť Z sídlo (aj keď
na tejto adrese spoločnosť Z neprevádzkovala predajňu
vozidiel), niekedy na verejných priestranstvách, napr.
predstaničných námestiach. Podobne, ako v prípade
spoločnosti RGEX sa príslušné daňové orgány domnievali,
že DPH zaplatenú na vstupe nie je možné odpočítať,
keďže adresa spoločnosti Z uvedená na týchto faktúrach
slúžila len ako poštová adresa.

SD EÚ sa tiež bližšie zaoberal pojmom „prestavba“
a uviedol, že pod týmto pojmom je potrebné rozumieť
také prípady, keď sa uskutočnili kompletné práce alebo
dostatočne pokročilé práce, po skončení ktorých sa
bude dotknutá budova používať na iný účel. V prípade
existujúcich, už postavených budov vzniká pridaná
hodnota v takom prípade, ak došlo k podstatnej
prestavbe spôsobom, že dotknutú budovu možno
považovať za novú budovu.

SD EÚ sa v oboch prípadoch zaoberal otázkou, či je
možné právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe
viazať na podmienku, aby na faktúre bola uvedená
adresa, na ktorej osoba, ktorá vyhotovila uvedenú
faktúru, vykonáva svoju hospodársku činnosť.

SD EÚ rozhodol, že vnútroštátna právna úprava, ktorá
podmieňuje oslobodenie od DPH v prípade dodania
budov tým, aby k prvému užívaniu týchto budov došlo
v rámci zdaniteľnej transakcie, nie je v súlade s právom
EÚ. Vnútroštátna právna úprava však môže podmieniť
to isté oslobodenie od DPH tým, aby v prípade
„rekonštrukcie“ existujúcej budovy nepresiahli náklady
na rekonštrukciu 30 % z jej pôvodnej hodnoty, pokiaľ
sa pojem „rekonštrukcia“ vykladá rovnako ako pojem
„prestavba“, a to v tom zmysle, že na dotknutej budove
sa musia vykonať podstatné zmeny, ktorých účelom je
zmeniť jej využitie alebo podstatným spôsobom zmeniť
podmienky jej užívania.

C-374/16 RGEX a C 375/16 Igor Butin – Právo
na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe –
Povinné údaje uvedené na faktúrach
RGEX je nemecká spoločnosť v likvidácii, ktorá sa v roku
2008, predtým ako vstúpila do likvidácie, zaoberala
obchodom s motorovými vozidlami. Spoločnosť RGEX
si v danom zdaňovacom období uplatnila odpočítanie
DPH zaplatenej pri nákupe vozidiel od spoločnosti EXTEL.
Príslušné daňové orgány spochybnili odpočítanie DPH
na vstupe z faktúr vystavených spoločnosťou EXTEL
z dôvodu, že spoločnosť EXTEL uvádzala na príslušných
faktúrach ako sídlo miesto, kde mala zriadenú iba
poštovú schránku a nevykonávala na tejto adrese svoju
hospodársku činnosť.
Pán Butin, ktorý obchoduje s motorovými vozidlami
v Nemecku, uplatňoval v rokoch 2009 až 2011
odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe z faktúr
vystavených spoločnosťou Z. Motorové vozidlá, ktorých sa
uvedené faktúry týkali, boli dodané pánovi Butinovi

SD EÚ poznamenal, že z príslušných ustanovení práva EÚ
nevyplýva, či adresa uvedená na faktúre musí zodpovedať
miestu, kde osoba, ktorá ju vyhotovuje, vykonáva svoju
hospodársku činnosť. Bežný význam tohto pojmu
odkazuje na akúkoľvek adresu, vrátane adresy poštovej
schránky, pokiaľ tam môže byť osoba zastihnuteľná.
SD EÚ uviedol, že členské štáty nemôžu stanoviť
prísnejšie povinnosti, ako sú tie, ktoré výslovne vyplývajú
z ustanovení práva EÚ. SD EÚ ďalej uviedol, že uvedenie
mena, adresy a identifikačného čísla pre DPH dodávateľa
slúži na preukázanie súvislosti medzi danou transakciou
a konkrétnym podnikateľom, ktorý faktúru vyhotovil,
a takáto identifikácia osoby, ktorá vyhotovila faktúru,
má umožniť daňovému úradu vykonať kontrolu, či bola
splatná daň zaplatená.
SD EÚ tiež pripomenul, že v zmysle ustálenej judikatúry
SD EÚ je faktúra iba formálnou požiadavkou
na uplatnenie práva na odpočítanie DPH, a teda spôsob,
akým je na faktúre uvedená adresa osoby, ktorá ju
vyhotovuje, nemôže predstavovať určujúci faktor na účely
odpočítania DPH.
SD EÚ rozhodol, že právo na odpočítanie DPH zaplatenej
na vstupe sa nemôže viazať na podmienku, aby sa
na faktúre uviedla adresa, na ktorej osoba, ktorá ju
vystavila, vykonáva svoju hospodársku činnosť.
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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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jskorka@deloittece.com
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Automatizované riešenie pre kontrolu obchodných partnerov
Skúsenosti z daňových kontrol potvrdzujú, že najlepšou obranou pred nevedomým zatiahnutím do daňového
podvodu je včasná a účinná prevencia. Prieskum spoločnosti Deloitte však ukázal, že v tomto smere nie sú
spoločnosti príliš obozretné. Aj preto spoločnosť Deloitte vyvinula vlastnú aplikáciu Maják, ktorá pravidelne
kontroluje verejné registre a vykonáva komplexné testy zadaných dodávateľov a odberateľov.
V prípade potreby, prosím, kontaktujte Petra Takácsa na ptakacs@deloittece.com.

Peter Takács
ptakacs@deloittece.com

Deloitte Excel Akadémia 2018
Pre-intermediate – Intermediate
Excel Akadémia je založená na princípe výučby pomocou praktických príkladov priamo z praxe, ktoré poskytujú
najlepší prehľad o danej problematike.
Klientom ponúkame dve alternatívy školení – poldňové a celodenné školenie.
Každé školenie vieme dokonale prispôsobiť potrebám klienta a usporiadať ho priamo v priestoroch, ktoré si zvolí
sám klient. Klient tak šetrí zbytočné náklady spojené s presunom svojich zamestnancov na školenie a ostatné
súvisiace výdaje.
Pre viac informácií prosím kontaktujte Milana Kravárika na mkravarik@deloittece.sk.

Milan Kravárik
mkravarik@deloittece.com

Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku – Marec, apríl 2018
http://kalendar.deloitte.sk/
DPH seminár – daňové kontroly – Bratislava
13. marec 2018
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava
Registrácia

Novinky v Deloitte
Deloitte DPH akadémia 2018 – 5 modulov – Bratislava
27. apríl a 4., 11., 18., 25. máj 2018
Bratislava, Einsteinova 23
Registrácia

Plánované webcasty spoločnosti Deloitte na Slovensku – Marec, apríl 2018
TOP 10 zmien v zákone o dani z príjmov | Zmeny od 1. januára 2018
15. marec 2018
Registrácia
Daňový odpočet na Výskum a vývoj; Patent Box
10. apríl 2018
Registrácia

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/dbriefs-legal.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

DPH a clá

Zdaňovanie spoločností

Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com

Jana Farkašová
jafarkasova@deloitteCE.com

Transferové oceňovanie

Korean Desk

Martin Sabol
msabol@deloitteCE.com

Jin Suk Choi
jinsuchoi@deloittece.com

Zdaňovanie fyzických osôb

Právne oddelenie

Katarína Povecová
kpovecova@deloitteCE.com

Róbert Minachin
rminachin@deloitteCE.com

Jozef Stieranka
jstieranka@deloitteCE.com

Dagmar Yoder
dyoder@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
BCT 2, Moldavská cesta 8/A
040 11 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.
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