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Metodický pokyn k zábezpeke
na daň podľa zákona o DPH
V nadväznosti na novelu zákona o DPH vydalo Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky aktualizovaný
metodický pokyn k zábezpeke na daň, ktorý upravuje
rozšírené podmienky uloženia zábezpeky na daň, ako aj
zmeny v procese uloženia či vrátenia zábezpeky na daň,
ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.
Okrem výkladovej časti obsahuje metodický pokyn aj
niekoľko praktických príkladov a prílohu v podobe vzoru
náležitostí bankovej záruky bez výhrad.
Metodický pokyn bližšie upravuje postup daňového
úradu pri zrušení registrácie pre DPH, ku ktorému
dochádza pred zložením zábezpeky na daň alebo
v rámci 12-mesačnej lehoty na použitie zábezpeky
na daň. Vzhľadom na to, že prechod na uplatňovanie
novej úpravy pri zrušení registrácie pre DPH nie je
súčasťou žiadneho prechodného ustanovenia, bude
daňový úrad postupovať s platnou právnou úpravou aj
v prípadoch zrušených registrácií pre DPH
pred 1. januárom 2018.

Marec 2018, Deloitte na Slovensku

Usmernenie k uplatňovaniu
oslobodenia od dane služieb
vzťahujúcich sa na dovážaný tovar
podľa § 48 ods. 8 zákona o DPH
V nadväznosti na usmernenie Finančného riaditeľstva
Slovenskej republiky k uplatňovaniu oslobodenia od dane
pri vývoze služieb podľa § 47 ods. 6 zákona o DPH, ktoré
bolo reakciou na rozsudok SD EÚ vo veci C-288/16 „L.Č“ IK
z 29. júna 2017, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
zverejnilo nové usmernenie k uplatňovaniu oslobodenia
od dane pri službách vzťahujúcich sa na dovážaný tovar.
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky upresňuje,
že závery prijaté SD EÚ v spomínanom rozsudku,
podľa ktorých sa oslobodenie od dane pri službách
spojených s vývozom alebo dovozom tovaru uplatní len
v prípade existencie priameho právneho vzťahu medzi
poskytovateľom služby a vývozcom, dovozcom alebo
príjemcom tovaru, nie je možné aplikovať na oslobodenie
od dane pri službách vzťahujúcich sa na dovážaný tovar
podľa § 48 ods. 8 zákona o DPH.
Uvedené oslobodenie od dane pri službách vzťahujúcich
sa na dovážaný tovar sa uplatňuje podľa doterajšieho
výkladu, t. j. ak je hodnota poskytnutých služieb zahrnutá
do základu dane pri dovoze tovaru podľa § 24 zákona
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o DPH, oslobodenie od dane sa uplatní bez ohľadu
na skutočnosť, či je služba poskytnutá priamo v rámci
zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a dovozcom
alebo príjemcom tovaru alebo či je služba poskytnutá
subdodávateľom v rámci zmluvného vzťahu na
predchádzajúcom stupni obchodného reťazca.

Spoločnosť sa domnievala, že turistická prehliadka sa
má považovať za službu v oblasti kultúry, resp. za zábavu
alebo oddych, a uplatňovala na túto službu v zmysle
vnútroštátnych predpisov zníženú sadzbu DPH. Príslušné
daňové orgány sa naopak domnievali, že uvedená služba
má podliehať bežnej sadzbe DPH.

Usmernenie k výpočtu základu dane
podľa § 65 zákona o DPH
v prechodnom období

Vnútroštátne súdy v tejto súvislosti konštatovali,
že poskytnutá služba predstavuje jediné plnenie
pozostávajúce z dvoch zložiek, z prehliadky štadióna
a návštevy múzea, avšak vzhľadom na ustálenú judikatúru
SD EÚ považovali za otázne, či toto plnenie musí
nevyhnutne podliehať rovnakej sadzbe DPH.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vypracovalo
usmernenie, ako postupovať pri uplatňovaní osobitného
režimu pre cestovné kancelárie na prelome rokov 2017
a 2018.
S účinnosťou od 1. januára 2018 sú cestovné kancelárie
a agentúry pri predaji služieb cestovného ruchu, ktoré
obstarávajú od iných osôb, povinné uplatňovať osobitný
režim vo vzťahu ku každému zákazníkovi, t. j. aj voči
podnikateľom, ktorí tieto služby použijú na účely
ďalšieho predaja.
Keďže zákon o DPH neobsahuje prechodné ustanovenie,
ktoré by upravovalo postup cestovných kancelárií
v prípadoch, ak zdanili v roku 2017 predajnú cenu alebo
jej časť bežným režimom, pričom si uplatnili
z predajnej ceny alebo jej časti v danom roku aj nárok
na odpočítanie DPH na vstupe, prípadne si tento nárok
neuplatnili, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
vydalo usmernenie, v rámci ktorého upravuje postup
pri výpočte základu dane pre cestovné kancelárie
v prechodnom období rokov 2017 a 2018.

Súdny dvor Európskej únie v oblasti
DPH
C‑463/16 – Stadion Amsterdam CV proti
štátnemu tajomníkovi ministerstva financií
v Holandsku – Uplatnenie zníženej sadzby DPH
na jednu zo zložiek zloženého plnenia
Spoločnosť Stadion Amsterdam CV (ďalej len
„spoločnosť“) so sídlom v Holandsku prevádzkuje
polyfunkčný komplex budov pozostávajúci zo štadióna
a k nemu priľahlých zariadení vrátane múzea futbalového
klubu AFC Ajax. Spoločnosť ponúka možnosť platených
turistických prehliadok, ktoré pozostávajú z prehliadky
štadióna so sprievodcom a návštevy múzea AFC Ajax
bez sprievodcu. Počas obdobia od 1. 1. 2001 do 30. 6.
2005 pritom nebolo možné navštíviť toto múzeum
bez absolvovania prehliadky štadióna.

SD EÚ sa zaoberal otázkou, či je možná aplikácia rôznych
sadzieb dane na jednotlivé zložky zloženého plnenia, ak
toto plnenie pozostáva z dvoch odlišných zložiek, jednej
hlavnej a druhej vedľajšej, na ktoré by sa, ak by boli
poskytované samostatne, uplatnila odlišná sadzba DPH.
SD EÚ na úvod pripomenul, že o zložené plnenie ide
vtedy, ak sú dva alebo viaceré prvky alebo úkony dodané
zdaniteľnou osobou zákazníkovi tak úzko prepojené,
že objektívne tvoria jediné neoddeliteľné hospodárske
plnenie, ktorého rozdelenie by bolo neprirodzené.
O zložené plnenie ide aj v prípade, ak sa jedna alebo
viaceré zložky považujú za hlavné plnenie a iné zložky sa
považujú za vedľajšie plnenie, pričom vedľajšie plnenie
vo vzťahu k hlavnému plneniu samo o sebe nie je pre
zákazníkov cieľom, ale iba prostriedkom lepšieho využitia
hlavného plnenia.
SD EÚ uviedol, že už zo samotného charakteru zloženého
plnenia vyplýva, že na toto plnenie sa má uplatniť
jedna a tá istá sadzba DPH a možnosť ponechaná
členským štátom EÚ, aby na jednotlivé zložky tvoriace
zložené plnenie uplatnili rôzne sadzby DPH, by viedla
k umelému rozdeleniu tohto plnenia. Na uvedenom
nič nemení ani skutočnosť, že je možné určiť predajnú
cenu zodpovedajúcu každej samostatnej zložke tvoriacej
zložené plnenie.
SD EÚ sa tiež vyjadril a bližšie upresnil svoje rozhodnutia
vo veci C-251/05 Talacre Beach Caravan Sales, či vo
veci C-94/09 Komisia/Francúzsko, na ktoré upozorňoval
aj príslušný vnútroštátny súd. SD EÚ v tejto súvislosti
uviedol, že uvedené rozsudky SD EÚ je potrebné vykladať
v celom kontexte konania a nie je ich možné interpretovať
spôsobom, že umožňujú uplatňovanie rôznych sadzieb
DPH na odlišné zložky jediného plnenia.
SD EÚ rozhodol, že plnenie pozostávajúce z dvoch
odlišných zložiek, jednej hlavnej a druhej vedľajšej,
ktoré by podliehali rôznym sadzbám DPH, keby boli
poskytované samostatne, sa má zdaniť len jednou
sadzbou DPH uplatniteľnou na toto zložené plnenie, ktorá
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sa určí na základe hlavnej zložky, a to aj v takom prípade,
ak je možné identifikovať cenu každej zložky tvoriacej
celkovú cenu zaplatenú spotrebiteľom za účelom prijatia
tejto služby.

C-628/16 Kreuzmayr GmbH proti rakúskemu
finančnému úradu – Reťazové transakcie Legitímna dôvera zdaniteľnej osoby, že sú
splnené podmienky práva na odpočítanie dane
Spoločnosť BP Marketing GmbH (ďalej len „BP“), so sídlom
v Nemecku a registrovaná na účely DPH v Nemecku
predala ropné produkty spoločnosti BIDI Ltd. (ďalej
len „BIDI“), ktorá je registrovaná pre DPH v Rakúsku.
Spoločnosť BIDI sa zaviazala, že zabezpečí prepravu
ropných produktov do Rakúska, avšak bez informovania
BP predala ďalej uvedené produkty spoločnosti
Kreuzmayr a dohodla sa s ňou, že Kreuzmayr zabezpečí,
prípadne vykoná prepravu produktov z Nemecka
do Rakúska.
Spoločnosť BP bola presvedčená, že prepravu tovaru
zabezpečoval jej odberateľ, spoločnosť BIDI, a preto sa
domnievala, že dodávky tovaru pre BIDI sú dodaniami
v rámci EÚ a ako také sú oslobodené od DPH. Spoločnosť
BIDI na svoje dodávky pre Kreuzmayr uplatňovala rakúsku
DPH, ktorú si spoločnosť Kreuzmayr odpočítala, keďže
predmetné dodávky použila na uskutočnenie svojich
vlastných zdaniteľných plnení. Nárok na odpočítanie DPH
u spoločnosti Kreuzmayr bol však príslušnými orgánmi
zamietnutý, keďže BIDI nepriznala a ani neodviedla DPH
uvedenú na faktúrach pre Kreuzmayr.
Neskôr sa spoločnosť BP dozvedela, že BIDI v skutočnosti
prepravu tovaru nezabezpečovala a poverila spoločnosť
Kreuzmayr prepravou dotknutého tovaru z Nemecka
do Rakúska. V nadväznosti na toto zistenie bola
na dodávky tovaru medzi BP a BIDI dodatočne dorubená
DPH zo strany nemeckých daňových orgánov. Zároveň,
spoločnosť BIDI zaslala spoločnosti Kreuzmayr
opravené faktúry bez DPH. Kreuzmayr však sumy DPH,
ktoré uhradila BIDI, nikdy nevymohla, pretože BIDI sa
medzičasom stala platobne neschopnou.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či sa má čl. 32 ods. 1
smernice o DPH, v zmysle ktorého sa za miesto dodania
tovaru, ktorý prepravuje dodávateľ, nadobúdateľ alebo
tretia osoba, považuje miesto, kde sa tovar nachádza
v čase odoslania alebo prepravy nadobúdateľovi, vykladať
v tom zmysle, že sa vzťahuje na prvú alebo druhú z dvoch
po sebe nasledujúcich dodávok toho istého tovaru,
z ktorých iba jednej je možné priradiť prepravu tovaru
v rámci EÚ.
SD EÚ na úvod pripomenul, že v zmysle ustálenej

judikatúry SD EÚ, ak dve po sebe nasledujúce dodávky
týkajúce sa toho istého tovaru vykonané za protihodnotu
medzi zdaniteľnými osobami zakladajú jedinú prepravu
tohto tovaru v rámci EÚ, táto preprava môže byť
priradená iba jednej z týchto dvoch dodávok. Na účely
posúdenia, ktorej z dodávok je možné priradiť prepravu
tovaru, je potrebné zohľadniť všetky osobitné okolnosti,
najmä je však potrebné určiť, v ktorom momente bolo
druhýkrát prevedené právo nakladať s tovarom ako
vlastník na konečného nadobúdateľa.
SD EÚ konštatoval, že ako vyplýva z rozhodnutia
vnútroštátneho súdu, spoločnosť Kreuzmayr nakladala
s tovarom ako vlastník skôr, ako sa uskutočnila
preprava z Nemecka do Rakúska, a preto je prepravu
tovaru potrebné priradiť až druhej dodávke medzi
sprostredkujúcim subjektom (BIDI) a konečným
nadobúdateľom (Kreuzmayr). Podľa SD EÚ, tento záver
nemôže ovplyvniť skutočnosť, že prvý dodávateľ (BP)
nebol informovaný o tom, že tovary sa ďalej predajú
sprostredkujúcim subjektom konečnému nadobúdateľovi
ešte pred samotnou prepravou tovaru ani to, že
sprostredkujúci subjekt poskytol prvému dodávateľovi
svoje IČ DPH pridelené v členskom štáte EÚ, v ktorom sa
preprava tovaru skončila.
SD EÚ sa tiež zaoberal otázkou, či v prípade, ak sa
preprava tovaru priradí druhej dodávke v reťazci
dvoch za sebou nasledujúcich dodávok, sa má zásada
ochrany legitímnej dôvery vykladať v tom zmysle, že
konečný nadobúdateľ, ktorý nesprávne uplatnil nárok
na odpočítanie vstupnej DPH, si napokon predsa
len môže odpočítať túto DPH zaplatenú na základe
faktúr vystavených sprostredkujúcim subjektom, ktorý
nesprávne posúdil svoju dodávku.
SD EÚ v tejto súvislosti konštatoval, že právo
na odpočítanie DPH je obmedzené len na splatné dane
a nemožno ho rozšíriť na DPH zaplatenú
na vstupe bezdôvodne. Právo na odpočítanie DPH sa
teda nevťahuje na takú DPH, ktorá je splatná výlučne iba
z dôvodu, že je uvedená na faktúre. SD EÚ ďalej uviedol,
že na zásadu ochrany legitímnej dôvery sa možno
odvolávať iba v prípade, ak správny orgán spôsobil
vznik dôvodných očakávaní tým, že tejto osobe poskytol
konkrétne záruky, čo však nie je prípad spoločnosti
Kreuzmayr. Spoločnosť Kreuzmayr môže požadovať
vrátenie DPH, ktorú bezdôvodne zaplatila svojmu
dodávateľovi, ktorý nesprávne vyhotovil faktúru
za dodanie tovaru v súlade s vnútroštátnym právom.
SD EÚ rozhodol, že za okolností konania vo veci samej
sa má článok 32 ods. 1 smernice o DPH vykladať v tom
zmysle, že o prepravu v rámci EÚ ide len v prípade druhej
z dvoch po sebe nasledujúcich dodávok toho istého
tovaru. Zásada legitímnej dôvery sa má vykladať v tom
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zmysle, že konečný nadobúdateľ, ktorý nesprávne uplatnil
nárok na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe, nemôže
túto daň odpočítať len na základe faktúr poskytnutých
sprostredkujúcim subjektom, ktorý nesprávne posúdil
svoju dodávku.

C-182/17 Nagyszénás Településszolgáltatási
Nonprofit Kft. proti Národnému daňovému
a colnému riaditeľstvu v Maďarsku – Pojem
„subjekt“, ktorý sa spravuje verejným právom
Spoločnosť Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit
Kft. (ďalej len „spoločnosť“) so sídlom v Maďarsku
je obchodná spoločnosť v 100 % vlastníctve obce
Nagyszénás. Spoločnosť uzavrela s touto obcou zmluvu,
ktorou sa zaviazala plniť určité úlohy vo verejnom záujme
(predovšetkým správa budov, miestnych komunikácií,
údržba parku, verejných priestranstiev, atď.), za čo jej
uvedená obec mala poskytnúť na využívanie časť svojho
majetku a stanovenú odmenu.
V zmysle tejto zmluvy mala spoločnosť povinnosť viesť
záznamy o plnení jednotlivých úloh s cieľom umožniť
obci kontrolovať, či boli splnené v stanovených lehotách.
Za plnenie týchto úloh bola spoločnosti vyplatená
odmena, ale spoločnosť nevystavila obci Nagyszénás
faktúru a na uvedenú odmenu ani neuplatňovala DPH,
čo zdôvodňovala tým, že podľa dotknutej zmluvy jej obec
Nagyszénas zverila plnenie úloh vo verejnom záujme,
a že táto zmluva nie je zmluvou o poskytovaní služieb.
Tiež uviedla, že je „rozpočtovou organizáciou“, keďže
svoje úlohy plní vďaka „pomoci“, t. j. finančným
prostriedkom, ktoré jej poskytla táto obec.
Podľa príslušných daňových orgánov však táto
odmena predstavovala protihodnotu za poskytovanie
konkrétnych služieb, ktoré mali byť predmetom
DPH, čo dokazuje aj skutočnosť, že obec Nagyszénás
mohla žiadať od spoločnosti vyúčtovanie a pravidelné
informovanie o plnení dotknutej zmluvy, t. j. spoločnosti
nebola poskytnutá „pomoc“, ale bola odmeňovaná za
poskytovanie konkrétnych služieb. Navyše, spoločnosť by
sa podľa daňových orgánov mala považovať za zdaniteľnú
osobu, keďže nie je „rozpočtovou organizáciou“
financovanou zo štátneho rozpočtu, ale obchodnou
spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri a jej
činnosť nesúvisí s výkonom verejnej moci, ale je skôr
hospodárskou činnosťou, pretože táto spoločnosť len
prispievala k plneniu úloh obce bez toho, aby ich priamo
vykonávala. Podľa daňových orgánov je tiež relevantná
skutočnosť, že spoločnosť poskytovala služby nielen obci
Nagyszénás, ale aj iným osobám, pričom tieto služby
podliehali DPH.

SD EÚ sa zaoberal otázkou, či činnosť spoločnosti, ktorá
plní určité úlohy vo verejnom záujme podľa zmluvy
uzatvorenej s obcou, predstavuje poskytovanie služieb
za protihodnotu.
SD EÚ na úvod pripomenul, že poskytovanie služieb
za protihodnotu vyžaduje existenciu priamej súvislosti
medzi poskytovanou službou a protihodnotou, ktorú
zdaniteľná osoba skutočne prijala, pričom priama
súvislosť je preukázaná vtedy, ak medzi poskytovateľom
služby a príjemcom existuje právny vzťah, v rámci ktorého
dochádza k vzájomnej výmene plnení, a odmena prijatá
poskytovateľom predstavuje skutočnú protihodnotu
za poskytnutú službu.
SD EÚ uviedol, že prináleží vnútroštátnemu súdu
overiť, či zo spisového materiálu a najmä zo zmluvy
uzatvorenej medzi spoločnosťou a obcou Nagyszénás
vyplýva, že spoločnosť uskutočňuje uvedené činnosti
za protihodnotu, v dôsledku čoho by ich bolo možné
považovať za ekonomickú činnosť. SD EÚ ďalej uviedol, že
v zmysle dostupných informácií sa spoločnosť
na základe zmluvy zaviazala za odmenu poskytnutú
obcou Nagyszénás plniť určité úlohy vo verejnom záujme,
ktoré podľa vnútroštátnej právnej úpravy prináležia tejto
obci. Služby poskytované spoločnosťou mali trvalú
a nepretržitú povahu, za čo bola spoločnosti vyplácaná
odmena uvedená v príslušnej zmluve.
SD EÚ konštatoval, že ak by sa potvrdilo, že odmena
za činnosť spoločnosti bola stanovená nie v závislosti
od jednotlivých plnení, ale paušálne a na ročnej báze,
tak aby pokrývala náklady na prevádzku spoločnosti,
táto okolnosť by sama o sebe nemala vplyv na priamu
súvislosť, ktorá existuje medzi poskytnutými službami
a prijatou protihodnotou. Priama súvislosť nemôže byť
spochybnená ani v tom prípade, ak by sa preukázalo, že
dotknutá zmluva obsahuje ustanovenia, ktoré umožňujú
za určitých okolností upraviť výšku odmeny ani vtedy, ak
by odmena bola stanovená na nižšej úrovni, ako je bežná
trhová cena, pokiaľ je výška odmeny stanovená vopred na
základe riadnych kritérií, ktoré zaručujú, že odmena bude
stačiť na pokrytie prevádzkových nákladov spoločnosti.
SD EÚ ďalej konštatoval, že skutočnosť, že dotknutá
činnosť spočíva v plnení úloh vo všeobecnom záujme,
je irelevantná na účely posúdenia toho, či táto činnosť
predstavuje poskytovanie služieb za protihodnotu.
SD EÚ sa tiež zaoberal otázkou, či činnosť spoločnosti,
ktorá plní určité úlohy vo verejnom záujme na základe
zmluvy uzatvorenej s obcou, spadá do pôsobnosti čl. 13
smernice o DPH, v rámci ktorého sú stanovené pravidlá
pre posudzovanie verejných orgánov ako nezdaniteľných
osôb na účely DPH za predpokladu, že túto činnosť možno
v zmysle práva EÚ považovať za ekonomickú činnosť.
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SD EÚ uviedol, že na to, aby sa uplatnilo uvedené
pravidlo, musia byť kumulatívne splnené dve podmienky,
a to i) činnosti musia byť vykonávané subjektom, ktorý
sa spravuje verejným právom a ii) tento subjekt musí
konať v postavení orgánu verejnej moci. SD EÚ v tejto
súvislosti konštatoval, že spoločnosť aj napriek tomu,
že bola založená obcou Nagyszénás, je predovšetkým
právnickou osobou, ktorá sa spravuje súkromným
právom, a ktorá má určitú autonómiu od tejto obce, čo
preukazuje aj skutočnosť, že spoločnosť poskytovala
služby aj iným subjektom. V nadväznosti na uvedené sa
zdá, že spoločnosť nemožno považovať za subjekt, ktorý
sa spravuje verejným právom. SD EÚ ďalej konštatoval,
že vzhľadom na to, že spoločnosť sa riadi ustanoveniami
súkromného práva a že na plnenie úloh vo verejnom
záujme, ktoré jej boli zverené podľa dotknutej zmluvy,
nedisponuje niektorou z výsad orgánov verejnej moci,
ktorými disponuje obec Nagyszénás, nemožno tvrdiť, že
spoločnosť vykonáva činnosť v rozsahu verejného práva.
SD EÚ, pod podmienkou overenia relevantných
skutkových okolností vnútroštátnym súdom, rozhodol, že
činnosť spočívajúca v plnení určitých úloh vo verejnom
záujme podľa zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou
a obcou, predstavuje poskytovanie služieb
za protihodnotu a má podliehať DPH.
SD EÚ ďalej rozhodol, že pravidlo stanovené v čl.
13 ods. 1 smernice o DPH sa pod podmienkou
overenia relevantných skutkových okolností a pravidiel
vnútroštátneho práva vnútroštátnym súdom neuplatňuje
na činnosť spočívajúcu v plnení určitých úloh obce
vo verejnom záujme, pokiaľ je táto činnosť v zmysle práva
EÚ považovaná za ekonomickú činnosť.

Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@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 – Apríl, máj 2018
http://kalendar.deloitte.sk/
Deloitte DPH akadémia 2018 – 5 modulov – Bratislava
27. apríl a 4., 11., 18., 25. máj 2018
Bratislava, Einsteinova 23
Registrácia | Bližšie informácie

Novinky v Deloitte
Plánované webcasty spoločnosti Deloitte na Slovensku – Apríl, máj, jún 2018
•

Daňový odpočet na výskum a vývoj; Patent Box
10. apríl 2018
Registrácia | Bližšie informácie

•

IFRS 16
25. apríl 2018
Registrácia | Bližšie informácie

•

Investičná pomoc
16. máj 2018
Registrácia | Bližšie informácie

•

Automobil v podnikaní
13. jún 2018
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:

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
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