Právne

Novela zákona o katastri
nehnuteľností
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa
nachádza novela zákona o katastri nehnuteľností, ktorej
cieľom je zrýchlenie a skvalitnenie procesu registrácie
nehnuteľností, odstraňovanie duplicitného vlastníctva
evidovaného v katastri nehnuteľností a vybudovanie
centrálneho informačného systému katastra.
Okrem iného by sa novelou mala zaviesť definíciu pojmu
iná oprávnená osoba, t. j. osoba oprávnená z práva
k nehnuteľnosti. Je to napríklad záložný veriteľ, oprávnený
z predkupného práva, oprávnený z vecného bremena,
nájomca, správca majetku štátu. Táto osoba bude mať
prístup k listinám uloženým v zbierke listín
a bude účastníkom konania o oprave chyby
v katastrálnom operáte. Zároveň by sa mala vypustiť
definícia rozostavanej stavby, bytu a nebytového
priestoru, pričom sa ustanovia podmienky, kedy sa tieto
môžu zapísať do katastra nehnuteľností.
Obsahom katastra nehnuteľností majú byť podľa
novely údaje o cenách nielen poľnohospodárskych
a lesných pozemkov, ale aj o cenách všetkých ostatných
nehnuteľností. Mali by sa rozšíriť aj právomoci
a kompetencie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR,
ktorý by mal rozhodovať pri pochybnostiach o tom, či sa
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má určitá skutočnosť alebo nehnuteľnosť zapisovať
do katastra nehnuteľností.
Ďalej by sa popri katastrálnom konaní v listinnej
podobe malo zaviesť aj katastrálne konanie
v elektronickej podobe, na ktoré sa bude aplikovať zákon
o e-Governmente. Správny poplatok pri elektronickom
podaní bude znížený o polovicu.
Navrhovaná účinnosť novely je 1. januára 2018
s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré majú
nadobudnúť účinnosť 1. januára 2019.

Novela Obchodného zákonníka
Ako sme už informovali v Deloitte News z apríla 2017,
Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo
do medzirezortného pripomienkového konania rozsiahly
návrh novely Obchodného zákonníka.
Z dôvodu množstva pripomienok bol návrh novely
pozmenený a opätovne predložený
do medzirezortného pripomienkového konania.
Do novely je zapracovaná aj smernica Európskeho
parlamentu a Rady EÚ 2016/943 o ochrane
nesprístupneného know-how a obchodných informácií
(obchodného tajomstva).

Právne
Oproti zmenám predstaveným v pôvodnom návrhu
novely, počíta súčasne znenie novely s rozšírením
inštitútu porušenia obchodného tajomstva. V tejto
súvislosti by sa malo zaviesť niekoľko nových
pojmov:
•

majiteľ obchodného tajomstva (t. j. osoba, ktorá
oprávnene nakladá s obchodným tajomstvom,
ktoré sa vzťahuje na podnik, ktorý táto osoba
prevádzkuje ako podnikateľ),

•

rušiteľ,

•

tovar porušujúceho právo obchodného tajomstva,

•

neoprávnené získanie obchodného tajomstva
(t. j. konanie, ktorým osoba získa neoprávnený
prístup (bez súhlasu majiteľa) k dokumentom,
predmetom, látkam alebo elektronickým súborom,
s ktorými oprávnene nakladá majiteľ a ktoré
obsahujú obchodné tajomstvo alebo iné takéto
konanie
v rozpore so zásadou poctivého styku),

•

neoprávnené získanie, využitie, sprístupnenie
obchodného tajomstva (t. j. využitie alebo
sprístupnenie obchodného tajomstva
bez súhlasu jeho majiteľa osobou, ktorá ho získala
neoprávnene, porušuje dohodu o zachovaní
dôvernosti, zmluvnú alebo inú povinnosť, ktorá sa
týka obmedzenia využitia).

Návrh zákona o ochrane osobných
údajov
Do medzirezortného pripomienkového konania bol
predložený návrh nového zákona o ochrane osobných
údajov („zákon“). Cieľom návrhu zákona je harmonizácia
právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických
osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky
s nariadením EP a Rady 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov („GDPR“)
a smernice EP a Rady 2016/680 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi
na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania,
odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu
trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov
v praxi.
Návrh zákona zohľadňuje ustanovenia GDPR
a dopĺňa ho v častiach, kde GDPR umožňuje
členským štátom EÚ, aby si stanovili konkrétnejšie
pravidlá. Zmeny a novinky oproti platnému
a účinnému zneniu zákona sa týkajú najmä týchto
oblastí:
•

Určenie zodpovednej osoby, jej postavenie
a úlohy: skupina podnikov bude môcť mať len
jednu zodpovednú osobu, ak je ľahko dostupná
z každej prevádzkarne. Návrh zákona stanovuje
obligatórnu povinnosť sprostredkovateľa
a prevádzkovateľa ustanoviť zodpovednú osobu,
ak osobné údaje spracúva orgán verejnej moci
alebo verejnoprávny subjekt (okrem súdov pri
výkone ich súdnej právomoci) alebo ak hlavnou
činnosťou prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
sú spracovateľské operácie monitorujúce dotknuté
osoby pravidelne, systematicky a vo veľkom rozsahu
alebo v prípade, ak je ich hlavnou činnosťou
spracúvanie osobitných kategórií údajov vo veľkom
rozsahu.

•

Povinnosti prevádzkovateľa
a sprostredkovateľa: voči Úradu pre ochranu
osobných údajov SR by už nemali mať oznamovaciu
a registračnú povinnosť pre informačné systémy.
Taktiež evidenčná povinnosť sa má nahradiť vedením
záznamov o spracovateľských činnostiach.

•

Práva dotknutých osôb: by mali byť rozšírené
a spresnené a ide najmä o právo na opravu, právo
na výmaz, právo na obmedzenie spracúvania,
právo na presnosť údajov a právo namietať
automatizované individuálne rozhodovanie
a profilovanie.

Na ochranu obchodného tajomstva sa majú zaviesť
špecifické právne prostriedky ako neodkladné
opatrenie, nápravné opatrenie alebo zverejnenie
rozhodnutia vo veci samej.
Pôvodný návrh novely počítal s ručením ovládajúcej
osoby za úpadok ovládanej osoby. Teraz sa však navrhuje
len zodpovednosť ovládajúcej osoby za škodu spôsobenú
úpadkom ovládaných osôb a to vtedy, ak je ovládaná
spoločnosť v úpadku a ovládajúca osoba sa podieľala
na prijatí rozhodnutia orgánu ovládanej osoby,
bez ktorého by ovládaná osoba nebola v úpadku.
Ustanovenia o zlúčení/splynutí spoločností by sa mali
novelou rozšíriť. Okrem iného sa má zaviesť povinnosť
oznámiť správcovi dane, že bol vypracovaný návrh zmluvy
o zlúčení/splynutí spoločností. Zároveň by sa mali zmeniť
a doplniť aj ustanovenia o prevodoch obchodných
podielov.
Navrhovaná účinnosť novely je 1. januára 2018.

Právne
•

•

Bezpečnosť osobných údajov: prevádzkovateľ
a sprostredkovateľ by mali byť aj naďalej povinní
prijať bezpečnostné opatrenia, avšak návrh zákona
už nepočíta s vypracovaním bezpečnostného
projektu. V špecifických prípadoch zavádza novú
povinnosť posúdiť vplyv na ochranu osobných
údajov.
Kódex správania a certifikácia: kódex
môže vypracovať združenie alebo iný subjekt
zastupujúci kategóriu prevádzkovateľov alebo
sprostredkovateľov a predmetom môže byť
určitá špecifická oblasť ochrany osobných údajov
v jednotlivých odvetviach a s cieľom nastaviť
povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov
so zreteľom na riziko, ktoré tu môže vzniknúť.
S cieľom zlepšiť transparentnosť a preukázať súlad
s GDPR návrh Zákona zavádza možnosť certifikácie
a pečatí a značiek ochrany osobných údajov.

Návrh zákona v súlade s GDPR upravuje vysoké sankcie.
Úrad pre ochranu osobných údajov SR môže uložiť
správnu pokutu až do výšky 20 miliónov EUR a v prípade
podniku až do výšky 4 % z celkového svetového ročného
obratu.
Navrhovaná účinnosť zákona je 25. mája 2018.
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Ostatné

Návrh novely zákona č. 563/2009
Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného
pripomienkového konania návrh novely daňového
poriadku, ktorá prinesie viacero zmien. Novelou sa
napríklad mení inštitút daňového tajomstva a zavádza sa
index daňovej spoľahlivosti a ďalšie nové opatrenia v boji
proti daňovým únikom. Návrh obsahuje viacero zmien,
pričom medzi tie najpodstatnejšie patria:
Úprava inštitútu daňového tajomstva stručnejšie
definuje, čo nie je daňové tajomstvo, ako aj povinnosti
subjektov a správcu dane s ním späté. Cieľom je
zamedzenie daňovým podvodom a zvyšovanie daňovej
transparentnosti s ohľadom na zachovanie práv
a minimálneho štandardu ochrany daňovníkov.
Do budúcna by mal pribudnúť aj zoznam daňových
subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu
resp. dodatočne uplatneného nadmerného odpočtu DPH
rovnako aj výška vyrubenej dane alebo daňovej straty
pre daň z príjmov.
Index daňovej spoľahlivosti má za cieľ vytvoriť
objektívne, nezávislé a legálne hodnotenie daňových
subjektov.

Finančná správa bude interne hodnotiť firmy na základe
toho, ako si plnia svoje daňové povinnosti a priradzovať
im príslušne hodnotenie „známky“ (rating). Subjekty
s najvyššou spoľahlivosťou by mohli získať určité výhody
(aktuálne ešte nešpecifikované), čo by ich malo motivovať
správať sa zodpovedne smerom k finančnej správe.
Zavedenie súhrnného protokolu o navzájom
prepojených transakciách daňových subjektov, u ktorých
bolo zistené porušenie alebo obchádzanie daňových
predpisov, a to najmä v prípadoch, keď sú daňové
subjekty zapojené v podvodnom reťazci. Tieto zistenia
môžu vyplývať z akéhokoľvek procesu, napr. z daňovej
kontroly, miestneho zisťovania a pod.
Súhrnný protokol nenahrádza povinnosť správcov dane
vyhotovovať protokoly z jednotlivých daňových kontrol.
Zníženie ceny žiadosti o vydanie záväzných stanovísk
o polovicu je opatrenie, ktoré vychádza v ústrety
podnikateľským subjektom. Zákonodarca očakáva týmto
krokom zvýšený záujem o túto službu.
Tento zákon má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2018.
O prípadných zmenách v navrhovanom znení, ako aj
o priebehu legislatívneho procesu budeme informovať
v ďalších vydaniach.

Ostatné
Smernica OECD o transferovom
oceňovaní pre nadnárodné
spoločnosti a správu daní (2017)
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
dňa 10. júla 2017 publikovala nové vydanie smernice
OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné
spoločnosti a správu daní. Dokument poskytuje
usmernenie ohľadom uplatňovania zásad nezávislého
trhu a slúži ako rámec pre posúdenie všetkých
transferových cien medzi spriaznenými podnikmi.
Smernica bola doplnená, aby zohľadňovala aktualizácie
vyplývajúce z projektu erózie základov dane a znižovania
ziskov (BEPS), najmä z konečných správ k vybraným
kapitolám projektu, a to nasledovne:
•

•

Podstatné skutočnosti, zavedené v BEPS kapitolách
8 - 10 (tj. zosúladenie transferového oceňovania
s tvorbou hodnôt) a 13 (t. j. dokumentácia
o transferovom oceňovaní a správa podľa
jednotlivých štátov) sú reflektované v kapitolách I, II,
V, VI, VII, VIII a IX smernice o transferovom oceňovaní.
Revidované usmernenia o bezpečných prístavoch
(tzv. „safe harbors“) sa uvádzajú v kapitole IV
smernice.

Smernicu OECD o transferovom oceňovaní pre
nadnárodné spoločnosti a správu daní (2017) je možné
nájsť po prekliknutí na uvedený odkaz.

OECD vydalo dodatočné doplňujúce
usmernenie ohľadom správ podľa
jednotlivých krajín (CbC report)
OECD vydalo dodatočné doplňujúce usmernenie
ohľadom CbC reportingu. Dokument sa zaoberá hlavne
dvomi otázkami:
•

či majú byť v tabuľke 1 CbC reportu uvedené
agregované, alebo konsolidované údaje (očistené
napr. od pôžičiek/úrokov v rámci skupiny)?

•

ako postupovať v prípade, ak je subjekt vlastnený
dvomi, alebo viacerými nezávislými nadnárodnými
spoločnosťami?

V publikovanom dokumente sa uvádza, že údaje
v tabuľke 1 CbC reportu by mali byť uvádzané na báze
agregovaných údajov. Jurisdikcie môžu povoliť výnimky
v prípadoch, ak bude vykazovanie konsolidovaných
údajov prebiehať súvislo viacero rokov a ak bude
vykazovať konsolidované údaje každý subjekt v skupine.
Vzhľadom na druhú otázku sa v prípade, ak je
subjekt vlastnený dvomi alebo viacerými nezávislými
nadnárodnými spoločnosťami, odporúča postupovať
v súlade s účtovnými predpismi. Údaje môžu byť použité
napr. pomerovo.
Pre ďalšie informácie je uvedený dokument možné nájsť
po prekliknutí na uvedený odkaz.

Aktualizovaný globálny prehľad
informácií o transferovom
oceňovaní
Súhrnný prehľad informácií o transferovom oceňovaní,
ktorý je priebežne aktualizovaný, bol zverejnený
na portáli „Global TP Portal“ a je dostupný aj na stránkach
spoločnosti Deloitte.com.
Nová verzia aktualizuje základné informácie o správe
podľa jednotlivých krajín (CbC report) a informácie
o dokumentácii transferového oceňovania (vrátane
všeobecnej a špecifickej časti) zahŕňa celkovo 56 krajín.
Radi by sme upozornili, že aktualizovaný globálny prehľad
informácií o transferovom oceňovaní je určený ako rýchla
referenčná príručka a nie je vyčerpávajúcim súhrnom
všetkých dôležitých podrobností týkajúcich sa pravidiel
vykazovania správ CbC a dokumentácie o transferovom
oceňovaní v uvedených 56 jurisdikciách. Pre podrobnejšie
informácie sa, prosím, spojte so svojou kontaktnou
osobou z daňového oddelenia spoločnosti Deloitte.

Martin Sabol
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Ostatné
Rozsudok súdneho dvora (desiata
komora) z 22. júna 2017 – C-20/16
Bechtel – Príspevky na poistenie
Manželia Bechtelovci podali žalobu týkajúcu sa
článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej
len „ZFEÚ“).
Pani Bechtelová, francúzska štátna príslušníčka,
pracovala ako úradníčka na francúzskom daňovom
orgáne a dostávala z tohto titulu hrubý plat. Hrubá mzda
žalobkyne bola znížená o tieto položky: zrážková daň,
príspevok na dôchodkové poistenie, príspevok
na mesačný príplatok k dôchodkovému poisteniu,
príspevok do sociálnej poisťovne, príspevky na doplnkové
poistenie invalidity a pozostalostné dôchodky úradníkov,
príspevok na nemocenské poistenie a príspevok
na doplnkové dôchodkové poistenie. Daňový orgán
v Nemecku vylúčil zo základu dane z príjmu žalobcov
hrubú mzdu žalobkyne ako príjmy oslobodené od dane
na základe francúzsko-nemeckej dohody. Na druhej
strane, táto hrubá mzda po odpočítaní dôchodkového
poistenia a príplatku k dôchodkovému poisteniu bola
zohľadnená v rámci výpočtu výhrady progresivity
na účely výpočtu osobitnej daňovej sadzby uplatniteľnej
na zdaniteľný príjem žalobcov vo veci samej.
Žalobcovia sa domnievali, že príspevky vyberané
zo mzdy pani Bechtelovej by sa mali odpočítať od sumy
mzdy, ktorá je základom pre výpočet v rámci výhrady
progresivity.
Súdny dvor rozhodol takto:
•

Článok 45 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že
bráni takej právnej úprave členského štátu, o akú
ide vo veci samej, podľa ktorej daňovník, ktorý má
bydlisko v tomto členskom štáte a pracuje
pre verejnú správu iného členského štátu, nemôže
odpočítať od základu dane z príjmu vo svojom
členskom štáte bydliska príspevky na dôchodkové
poistenie a zdravotné poistenie zrazené z jeho mzdy
v členskom štáte zamestnania, na rozdiel
od porovnateľných príspevkov platených
do systému sociálneho poistenia členského štátu
jeho bydliska, keď na základe dohody o zamedzení
dvojitého zdanenia medzi dvoma členskými štátmi
mzdu nemožno zdaniť v členskom štáte bydliska
pracovníka a len zvyšuje daňovú sadzbu uplatniteľnú
na iné príjmy.

Rozsudok súdneho dvora (tretia
komora) z 13. júla 2017 – C-89/16
Szoja – Určenie systému sociálneho
zabezpečenia pre osobu zamestnanú
v jednom členskom štáte
a samostatne zárobkovú činnosť
v druhom členskom štáte
Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci
C-89/16 definuje postup určenia systému sociálneho
zabezpečenia pre osoby zamestnané v jednom
členskom štáte a samostatne zárobkovo činné (ďalej
len „SZČ“) v druhom členskom štáte.
Poľský občan, zamestnaný na Slovensku a zároveň
vykonávajúci SZČ v Poľsku, bol zaradený poľskou
inštitúciou sociálneho zabezpečenia do tamojšieho
systému sociálneho zabezpečenia, nakoľko považovala
jeho činnosť zamestnanca za zanedbateľnú. Postupovala
tak v súlade s nariadením (ES) č. 987/2009 o koordinácii
sociálneho zabezpečenia (ďalej len „vykonávacie
nariadenie“) čl. 14 ods. 5b, ktoré uvádza, že sa
zanedbateľné činnosti neberú do úvahy. Slovenská
Sociálna poisťovňa nespochybnila predbežné určenie
rozhodnej právnej úpravy, v dôsledku čoho sa toto
určenie stalo definitívnym v zmysle článku 16 ods. 3
vykonávacieho nariadenia. Slovenská Sociálna poisťovňa
v dôsledku toho rozhodla, že od 1. februára 2013
nevzniklo pánovi Szojovi u jeho slovenského
zamestnávateľa nemocenské poistenie, dôchodkové
poistenie a poistenie v nezamestnanosti.
V súlade s Nariadením (ES) č. 883/2004 o koordinácii
sociálneho zabezpečenia (ďalej len „Základné nariadenie“)
čl. 13 ods. 3 osoba, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť
ako zamestnaná osoba a činnosť, ako SZČO v odlišných
členských štátoch, podlieha právnym predpisom
členského štátu, v ktorom vykonáva činnosť ako
zamestnanec. Táto skutočnosť bola dôvodom odvolania
žalobcu voči rozhodnutiu vnútroštátneho súdu, ktorý
spor ďalej posunul Súdnemu dvoru EÚ.
Súdny dvor EÚ rozhodol, že pri uplatňovaní čl. 13 ods.
3 základného nariadenia je potrebné prihliadať aj
na podmienky stanovené vo vykonávacom nariadení,
čím potvrdil rozhodnutie poľskej inštitúcie sociálneho
zabezpečenia. Ak osoba vykonáva závislú činnosť
a SZČ v dvoch odlišných členských štátoch, patrí
do systému sociálneho zabezpečenia štátu
zamestnania, avšak okrem situácií, v ktorých je
závislá činnosť považovaná za zanedbateľnú.

Ostatné
Návrh úpravy komentára OECD
k modelovej zmluve o zamedzení
dvojitého zdanenia
OECD vydala návrh úpravy komentára k modelovej
zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorý bude
predložený na schválenie Výboru pre finančné záležitosti
a Rade OECD neskôr v roku 2017. Zmeny v komentári sa
týkajú týchto oblastí:
•

stála prevádzkareň – boli integrované zmeny
v súvislosti s iniciatívou BEPS a tiež komentár
k registrácii na účely DPH,

•

kritériá pre určenie daňovej rezidencie – podmienka
trvalého bytu a podmienka obvyklého pobytu sú
v komentári podrobnejšie vysvetlené, cieľom je
objasniť význam obvyklého pobytu,

•
•

komentár k článku 8 – definícia medzinárodnej
prepravy,
komentár k článku 15 – zdaňovanie posádok lodí
a lietadiel prevádzkovaných v medzinárodnej
preprave.

Zmluva medzi Slovenskou
republikou a Čiernou Horou
o sociálnom zabezpečení
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky vydalo oznámenie
o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou
a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení.
Zmluva nadobudla platnosť 1. júla 2017 a nahrádza
Dohovor medzi Československou republikou
a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie
o sociálnom poistení z 22. mája 1957.

Informácia k oznámeniu o výške
sociálnych odvodov pre živnostníkov
od 1. júla 2017
Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle pripomína
živnostníkom a ostatným SZČO, že k 1. júlu 2017 sa
prehodnocuje vznik a zánik povinného poistenia,
vymeriavací základ a výška poistného, ktorú je potrebné
v nasledujúcich mesiacoch platiť. Výška poistného mala
byť živnostníkom oznámená do 21. júla 2017 a prvýkrát
mali povinnosť ju zaplatiť 8. augusta 2017 (za júl 2017).
SZČO, ktoré mali odložené daňové priznanie, dostanú

listy zo Sociálnej poisťovne až v októbri 2017 a v prípade,
ak im vznikne povinnosť platiť poistné, zaplatia ho do 8.
novembra 2017.
Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2017 tým
fyzickým osobám, ktoré na základe daňového priznania
podaného v riadnom termíne za kalendárny rok 2016
dosiahli z podnikania vyšší príjem ako 5 298 eur
a k 1. júlu 2017 činnosť vykonávajú. Sumu, podľa ktorej
sa posudzuje vznik povinného poistenia SZČO, tvoria
dosiahnuté príjmy z podnikania alebo výnos súvisiaci
s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou
činnosťou za rok 2016 bez odpočítania výdavkov.

Informácia pre zamestnávateľov
k vysielaniu zamestnancov na prácu
do krajín Európskej únie
V prípade, ak zamestnanec pracuje pre slovenského
zamestnávateľa v krajinách Európskej únie, Švajčiarska,
Nórska, Islandu a Lichtenštajnska a zamestnávateľ chce,
aby takýto zamestnanec bol aj počas výkonu práce
v zahraničí sociálne zabezpečený na Slovensku, musí
zamestnávateľ uplatniť v Sociálnej poisťovni výnimku – tzv.
inštitút vyslania.
O uplatnenie inštitútu vyslania musia zamestnávateľ
a zamestnanec požiadať príslušnú pobočku Sociálnej
poisťovne podaním žiadosti o vystavenie prenosného
dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca na územie
iného členského štátu EÚ a to len v prípade, keď sú
splnené podmienky uplatnenia inštitútu vyslania.
Ak zamestnávateľ o vyslanie nepožiada, odvádza poistné
na sociálne zabezpečenie za vyslaného zamestnanca
v zahraničí tamojšej inštitúcií sociálneho zabezpečenia
a zdravotného poistenia.

Opatrenie Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky o zmene podmienok
pre vyplácanie dôchodku
a Opatrenie, ktorým sa ustanovuje
vzor ponukového listu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky vydalo opatrenie z 28. júna 2017 č.
8797/2017-M_OPVA, ktorým sa ustanovuje vzor
informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového
sporenia.

Ostatné
Od 1. februára 2018 nadobudne účinnosť zmena
podmienok, ktoré je potrebné splniť pre vyplácanie
starobného dôchodku a predčasného dôchodku
zo starobného dôchodkového sporenia programovaným
výberom, resp. dočasného starobného a dočasného
predčasného starobného dôchodku. Cieľom je
informovať spotrebiteľov o aktuálnych podmienkach
vyplácania dôchodkov v súvislosti so zmenou zákona
č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky vydalo taktiež opatrenie z 28. júna 2017
č. 8796/2017-M_OPVA, ktorým sa ustanovuje vzor
ponukového listu.
V súvislosti so zmenou zákona č. 43/2004 Z. z.
o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktoré spočívajú v zmene podmienok, ktoré
je potrebné splniť pre vyplácanie starobného dôchodku
a predčasného dôchodku zo starobného dôchodkového
sporenia programovaným výberom a pre vyplácanie
dočasného starobného dôchodku a dočasného
predčasného starobného dôchodku, toto opatrenie
ustanovuje nanovo vzory ponukových listov s platnosťou
od 1. februára 2018.

Opatrenie Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky o úprave súm životného
minima
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky vydalo opatrenie, ktorým sa s účinnosťou
od 1. júla 2017 menia sumy životného minima a to
nasledovne:
•

suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu je 199,48 EUR,

•

suma životného minima pre ďalšiu spoločne
posudzovanú plnoletú fyzickú osobu je 139,16 EUR,

•

suma životného minima pre zaopatrené neplnoleté
dieťa a nezaopatrené dieťa je 91,06 EUR.

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 – September, október 2017
(http://kalendar.deloitte.sk/)

••

Excel akadémia – Bratislava
27. september 2017
Bratislava, Einstainova 23, Digital Park II.
Zistite viac | Zaregistrujte sa

••

Deloitte DPH akadémia 2017 - 4 moduly – Žilina
28., 29. september a 5., 6. október 2017
Žilina
Zistite viac | Zaregistrujte sa

••

IFRS školenie – Košice
29. september 2017
Košice
Zaregistrujte sa

••

Deloitte DPH akadémia 2017 - 4 moduly – Košice
19., 20., 26., 27. október 2017
Košice
Zistite viac | Zaregistrujte sa

••

IFRS školenie – Bratislava
24. október 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

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
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.
© 2017 Deloitte na Slovensku

