Právne

Zákon o výkone rozhodnutia
o zaistení majetku a správe
zaisteného majetku
Do Národnej rady SR bol predložený vládny návrh
zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku
a správe zaisteného majetku („zákon“), ktorého
cieľom je nová úprava správy zaisteného majetku,
zefektívnenie nástrojov pre zaisťovanie majetku
a rozšírenie pôsobnosti polície a finančnej správy.
Zákon má upraviť výkon rozhodnutí o zaistení majetku
a správu zaisteného majetku najmä na účely trestného
konania, ale aj pri správe daní, pri preukazovaní
pôvodu majetku a pri vykonávaní medzinárodných
sankcií. Zákon má vlastnú definíciu majetku. Podľa
zákona už nemajú byť správcom zaisteného majetku
orgány činné v trestnom konaní, ale Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky.
Zákonom sa stanovuje postup pri zaisťovaní
hnuteľných vecí, cenných papierov, peňažných
prostriedkov a zaisťovaní nehnuteľností príslušnými
orgánmi, upravuje sa správa zaisteného majetku,
stanovujú sa práva a povinnosti správcu zaisteného
majetku a podmienky predaja zaisteného majetku.
Navrhovaná účinnosť zákona má byť 1. júla 2018,
niektoré časti majú nadobudnúť účinnosť
až 1. januára 2019.

Február 2018, Deloitte na Slovensku

Novela Trestného zákona
V súvislosti s novým zákonom o výkone rozhodnutia
o zaistení majetku a správe zaisteného majetku sa má
zmeniť aj Trestný zákon („novela“).
Novela by mala priniesť nový inštitút zhabania časti
majetku, ktorým sa transponuje do nášho právneho
poriadku článok 5 smernice 2014/42/EÚ. Toto
ochranné opatrenie bude možné uložiť páchateľovi
úmyselného trestného činu, ktorým získal majetkový
prospech a za ktorý páchateľovi súd uloží trest odňatia
slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej
tri roky alebo za iné trestné činy vymenované
v Trestnom zákone. Uvedené by sa malo uplatňovať, ak
má súd za to, že časť majetku bola získaná z trestnej
činnosti.
Novelou sa ďalej navrhuje upravenie skutkovej
podstaty trestného činu marenia výkonu správy
daní, v zmysle ktorej by za marenie výkonu správy
daní malo považovať aj falšovanie, resp. predloženie
sfalšovaného dôkazu, marenie získania dôkazu,
a v prípade svedka uvedenie nepravdy alebo zamlčanie
okolnosti, ktorá má pre správu daní podstatný význam.
Navrhovaná účinnosť novely je 1. júla 2018.

Právne
Novela Trestného poriadku
Novým zákonom o výkone rozhodnutia o zaistení
majetku a správe zaisteného majetku má byť
novelizovaný aj Trestný poriadok („novela“).
Novela má zaviesť nové zaisťovacie inštitúty, ako
zaistenie nehnuteľností, zaistenie obchodného podielu
alebo zaistenie inej majetkovej hodnoty. Písomný
a odôvodnený príkaz na zaistenie nehnuteľnosti,
obchodného podielu alebo inej majetkovej hodnoty bude
môcť vydať predseda senátu alebo v prípravnom konaní
prokurátor, ak všetky okolnosti budú nasvedčovať tomu,
že nehnuteľnosť, obchodný podiel alebo iná majetková
hodnota je určená alebo bola použitá na spáchanie
trestného činu alebo ak je výnosom z trestnej činnosti.
Pri zaistení majetku, vecí alebo iných majetkových
hodnôt majú byť podľa novely všetky zložky (prokurátor,
sudca pre prípravné konanie a súd) povinné v každom
štádiu trestného stíhania priebežne skúmať, či dôvody
zaistenia stále trvajú.

Za nočnú prácu má byť zamestnancovi popri dosiahnutej
mzde poskytnuté mzdové zvýhodnenie najmenej v sume
40 % minimálnej hodinovej mzdy (namiesto doterajších
20 % minimálnej hodinovej mzdy), a ak vykonáva rizikovú
prácu najmenej v sume 50 % minimálnej hodinovej mzdy.
U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu
práce a podmienky prevádzky vyžaduje pravidelný
výkon práce v noci, možno dohodnúť v kolektívnej alebo
pracovnej zmluve nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia,
a to najmenej vo výške 35 % minimálnej hodinovej mzdy.
Podľa novely je mzdou aj peňažné plnenie poskytnuté
zamestnávateľom zamestnancovi za prácu pri príležitosti
obdobia letných dovoleniek, ktoré sa má vyplácať
v mesiaci jún, alebo vianočných sviatkov, ktoré sa má
vyplácať v mesiaci december príslušného kalendárneho
roka. Novela tak zaviedla pre zamestnávateľov možnosť
vyplácať zamestnancom 13. a 14. plat.
Novela nadobúda účinnosť 1. mája 2018.

Navrhovaná účinnosť novely je 1. júla 2018, niektorých
častí až 1. januára 2019.
Dagmar Yoder
dyoder@deloittece.com

Novela Zákonníka práce
V novembrovom vydaní Deloitte News sme informovali
o pripravovanej novele Zákonníka práce („novela“).
Novela bola podpísaná prezidentom SR. Cieľom novely je
zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov.
Novela zavádza mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu
a v nedeľu. Zamestnancovi má byť popri dosiahnutej
mzde poskytnuté mzdové zvýhodnenie najmenej v sume
50 % minimálnej hodinovej mzdy za prácu v sobotu
a najmenej v sume 100 % minimálnej hodinovej mzdy
za prácu v nedeľu. U zamestnávateľa, u ktorého sa
vzhľadom na povahu práce a podmienky prevádzky
vyžaduje pravidelný výkon práce v sobotu alebo nedeľu,
možno dohodnúť v kolektívnej alebo pracovnej zmluve
nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu,
a to najmenej vo výške 45 % minimálnej hodinovej mzdy
a za prácu v nedeľu najmenej vo výške 90 % minimálnej
hodinovej mzdy.

Róbert Minachin
rminachin@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
Maják 2018
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
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