Právne

Novela zákona o ochranných
známkach
Národná rada SR schválila konečné znenie
novely zákona o ochranných známkach, ktorou
sa súčasný zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných
známkach upravuje v súlade s celkovou reformou
úpravy ochranných známok v EÚ. Cieľom novely je
predovšetkým vyššia efektívnosť systému zápisu
ochranných známok (či už z hľadiska nižších nákladov,
urýchlenia postupu alebo zjednodušenia) a taktiež
posilnenie hospodárskeho rastu a inovácií v rámci Únie.
Novela predovšetkým zavádza do praxe tzv. princíp
skutočného používania ochrannej známky, ktorým je
vyjadrené, že ochrana sa má poskytovať len takým
známkam, ktoré sú skutočne používané, teda nie napr.
účelovo registrovaným známkam, ktoré nie sú v praxi
využívané. Tento princíp vychádza z lehoty 5 rokov – ak
počas 5 rokov odo dňa zápisu známka nie je skutočne
využívaná, prípadne ak je jej skutočné využívanie počas
5 nepretržitých rokov prerušené, známka môže byť
napr. zrušená či nemôže byť použitá v námietkovom
konaní ako obrana proti registrácii inej známky.
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Novela je tiež reakciou na dovoz falšovaných
značkových výrobkov do EÚ. Nová úprava umožňuje
majiteľovi ochrannej známky uplatniť právo zabrániť
tretím osobám v preprave tovaru v tranzite cez územie
SR, pokiaľ takýto tovar pochádza z krajiny mimo EÚ
a zároveň je bez povolenia označený ochrannou
známkou zhodnou s ochrannou známkou zapísanou
v súvislosti s takýmto tovarom.
Navrhovaná účinnosť zákona je 14. januára 2019.
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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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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 Jána Skorku na jskorka@deloittece.com.
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Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku – jeseň 2018 –
http://kalendar.deloitte.sk/
Deloitte DPH akadémia 2018 - 4 moduly – Žilina
4., 5. október a 11., 12 október 2018
Villa Nečas, Pri celulózke 3494, 011 61 Žilina
Registrácia | Bližšie informácie
Daňové pracovné raňajky – Bratislava
16. október 2018
Deloitte, Digital Park II, Einsteinova 23, 821 09 Bratislava
Registrácia | Bližšie informácie
Deloitte DPH akadémia 2018 - 4 moduly – Košice
18., 19 október a 25., 26. október 2018
Hotel Ambassador, Hlavná 73/101, 040 01 Košice
Registrácia | Bližšie informácie
Jesenný seminár pre farmaceutické spoločnosti 2018 – Bratislava
23. október 2018
Deloitte, Digital Park II, Einsteinova 23, 821 09 Bratislava
Registrácia | Bližšie informácie

Plánované webcasty spoločnosti Deloitte na Slovensku – jeseň 2018 –
http://kalendar.deloitte.sk/
GDPR – výzvy a problémy aplikačnej praxe a novinky v oblasti kybernetickej bezpečnosti
3. október 2018
Registrácia | Bližšie informácie

Novinky v Deloitte
Manažment pohľadávok
24. október 2018
Registrácia | Bližšie informácie
RPA – robotická automatizácia procesov
8. november 2018
Registrácia | Bližšie informácie
Globálne HR trendy
21. november 2018
Registrácia | Bližšie informácie
Automatizácia starostlivosti o zákazníka
12. december 2018
Registrácia | Bližšie informácie
Zamestnanec = digitálny ambasádor
23. január 2019
Registrácia | Bližšie informácie

Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs o práve – 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:
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