Právne

Novela zákona o preukazovaní
pôvodu majetku
Do Národnej rady SR bol predložený návrh novely zákona
o preukazovaní pôvodu majetku („novela“), ktorej cieľom
je zlepšenie právnej úpravy preukazovania pôvodu
majetku v občianskoprávnom konaní. V zmysle tejto
novely by sa za legálny príjem nepovažovali príjmy z tzv.
neobvyklých obchodných transakcií.

Novela na tento účel zavádza nasledovné definície
pojmov:
••

Príjem: môže byť peňažný alebo nepeňažný
a môže pochádzať z činnosti, majetku, iných zdrojov,
štipendia, príspevku, inej podpory, sociálnej dávky,
z náhrady škody a nemajetkovej ujmy, z výhry,
zo súťaže, žrebovania.

••

Nelegálny príjem: je príjem, ktorého spôsob
nadobudnutia je v rozpore so všeobecne záväzným
právnym predpisom a pokiaľ sa nepreukáže opak aj
príjem, ktorého spôsob nadobudnutia:
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••

príjem, ktorý pre osobu, od ktorej bol
nadobudnutý, nemá žiaden účel (ekonomický
alebo zrejmý zákonný).

Navrhovaná účinnosť novely je 1. marca 2018.

Novela Trestného zákona
Do Národnej rady SR bol spolu s vyššie uvedenou novelou
predložený aj návrh novely Trestného zákona („novela
Trestného zákona“) s cieľom zefektívniť preukazovanie
nadobudnutia majetku trestnou činnosťou alebo
z príjmov z trestnej činnosti.

••

nie je preukázaný,

Navrhuje sa úprava podmienok uloženia trestu
prepadnutia majetku a to tak, že súd uloží tento trest
za závažné trestné činy uvedené v § 58 Trestného zákona
(napr. trestný čin nepovolenej prevádzky lotérií a iných
hier, skrátenia dane a poistného, neodvedenia dane
a poistného, daňového podvodu a iné) vtedy, ak páchateľ
nevie preukázať pôvod svojho majetku z legálnych príjmov
(doteraz tak súd urobil vtedy, ak páchateľ nadobudol
majetok aspoň v značnom rozsahu trestnou činnosťou
alebo z príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti).

••

zjavne vybočuje z bežného rámca a povahy
spôsobov nadobúdania príjmu osoby (napr.
z dôvodu zložitosti, nezvyčajne vysokého objemu
finančných prostriedkov a pod.), alebo

Preukazovanie pôvodu majetku by sa uvedenou novelou
Trestného zákona presunulo zo súdu priamo
na páchateľa. Ak by páchateľ dôkazné bremeno
neuniesol, takýto majetok bude postihnutý trestom

Právne
prepadnutia majetku. Uvedené by sa malo vzťahovať
nielen na majetok, o ktorom je preukázané, že pochádza
z trestnej činnosti, ale aj na taký majetok, o ktorom je
možné odôvodnene predpokladať, že bol nadobudnutý
prostredníctvom príjmov z trestnej činnosti alebo
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Dagmar Yoder
dyoder@deloittece.com

Navrhovaná účinnosť novely je 1. marca 2018.

Zákon o ochrane osobných údajov
V letnom vydaní Deloitte News sme informovali
o pripravovanom zákone o ochrane osobných údajov
(„zákon“).
Ako sme už avizovali, zákonom sa má zosúladiť právna
úprava 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.
Zákon má zabezpečiť jednotnosť právnej úpravy
ochrany osobných údajov tak, aby bolo zaistené právo
dotknutých osôb na výkon ich práv. Ďalej upravuje práva
a povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov
a bezpečnosť spracúvania osobných údajov. Zákonom sa
upravujú úlohy a procesné právomoci Úradu na ochranu
osobných údajov SR ako dozorného orgánu.
Zákon, rovnako ako GDPR, zavádza 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 % celkového svetového ročného obratu.
Navrhovaná účinnosť zákona je 25. mája 2018.

Róbert Minachin
rminachin@deloittece.com

Ostatné

Zavedenie indexu daňovej spoľahlivosti
Novelou zákona o správe daní sa zavádza nový inštitútu
„index daňovej spoľahlivosti“. Index daňovej spoľahlivosti by
mal byť prvý krát zverejnený v priebehu roka 2018. Aktuálne
sa uvažuje s troma stupňami kritérií daňovej spoľahlivosti
daňových subjektov, a to spoľahlivé, menej spoľahlivé,
nespoľahlivé.
Podľa vyjadrení zástupcov finančnej správy existuje
v súčasnosti pracovná verzia možných kritérií hodnotenia,
ktorých je približne 40 a mali by byť verejne dostupné,
okrem vzorca výpočtu. Informácia o splnení kritérií
konkrétneho subjektu a následné zaradenie daňového
subjektu do určitého stupňa daňovej spoľahlivosti nebude
verejne dostupná. Kritériami môžu byť napr. daňové
nedoplatky, výsledky daňových kontrol bez vážnejších
porušení (bez nálezov, resp. s minimálnymi nálezmi), dobrá
komunikácia so správcom dane.
Medzi niektoré z príkladov na osobitné daňové režimy, ktoré
budú aplikovateľné pre spoľahlivé daňové subjekty, patrí
vrátenie nadmerného odpočtu, resp. preplatku skôr ako
posledný deň zákonnej lehoty; stanovenie preddavkov
na daň inak; odpustenie sankcie za oneskorené podanie
v trvaní napr. 1 – 3 dni po lehote; pri uložení pokuty sa týmto
daňovníkom uloží pokuta s najnižšou sumou

v rozpätí; vykonávanie daňovej kontroly DPH od určitej sumy
nároku na vrátenie nadmerného odpočtu a pod.
V opačnom prípade môžu u subjektov so zaradením
do kategórie menej spoľahlivé a hlavne nespoľahlivé
častejšie prebiehať daňové kontroly v porovnaní
so spoľahlivými subjektmi.

Informácia k preúčtovaniu omylom
uhradenej platby na účet iného
daňového subjektu
Finančná správa vydala informáciu týkajúcu sa postupu
v prípade úhrady platby na účet iného daňového
subjektu. Správca dane je povinný prijať každú platbu, aj
keď nie je vykonaná daňovým subjektom a zaobchádzať
s ňou rovnakým spôsobom, ako by ju zaplatil daňový
subjekt. Ten, kto platbu za daňový subjekt vykonal, môže
požiadať o jej preúčtovanie. Správca dane preúčtuje túto
platbu v lehote do 30 dní od podania žiadosti vo výške
daňového preplatku, ak sú splnené podmienky uvedené
v priloženej informácii.

Peter Hennel
phennel@deloittece.com

Ostatné
Rozšírenie okruhu subjektov
povinných pre elektronickú
komunikáciu s finančnou správou

Novela zákona č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov

S účinnosťou od 1. 1. 2018 sa rozširuje okruh osôb
povinných komunikovať s finančnou správou
elektronicky na všetky právnické osoby zapísané
v obchodnom registri Slovenskej republiky
a na ich zástupcov. Rozšírenie povinnosti
elektronickej komunikácie aj pre fyzické osoby
registrované pre daň z príjmov bola odložené
do 1. júla 2018.

Najvýznamnejšie zmeny, ktoré prináša novela zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení:
1. Zmeny účinné od 1. januára 2018:
••

Zmena termínov oznamovacích povinností
zamestnávateľa – lehota na prihlásenie
zamestnávateľa do registra zamestnávateľov
Sociálnej poisťovne je najneskôr v deň
predchádzajúci dňu, v ktorom začal zamestnávať
aspoň jedného zamestnanca, pôvodne bola lehota
na prihlásenie zamestnávateľa do 8 dní
odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného
zamestnanca.

••

Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti
– nárok na dávku v nezamestnanosti majú osoby,
ktoré boli v posledných 4 rokoch pred zaradením
do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistené
v nezamestnanosti najmenej 2 roky. Podporné
obdobie na dávku v nezamestnanosti je 6 mesiacov.
To znamená, že od 1. januára 2018 existuje len jedna
podmienka a jedna dĺžka podporného obdobia.

••

Dôchodkové poistenie poistencov štátu –
poistencami štátu na účely dôchodkového poistenia
sú automaticky, bez podania prihlášky nasledovné
osoby – osoby, ktoré sa starajú o dieťa do 6 rokov, ak
majú nárok na rodičovský príspevok; osoby, ktoré sa
starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným
stavom vo veku 6 –18 rokov; osoby, ktorým sa
poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie
a osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej
asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej
osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej
140 hodín mesačne.

••

Nemocenské poistenie – ak zamestnancovi zaniklo
nemocenské poistenie počas prvých 10 dní
pracovnej neschopnosti, nárok na nemocenské
mu vzniká odo dňa nasledujúceho po zániku
nemocenského poistenia.

••

Úrazové poistenie – zjednotila sa výška sadzby
úrazového poistenia na 0,8 %. Výška poistného sa už
nemení podľa zaradenia zamestnávateľov
do bezpečnostných tried.

Zároveň od 1. januára 2018 nebude možné
uzatvárať dohody o elektronickej komunikácii
medzi právnickými osobami a správcom dane.
Existujúce dohody však zostávajú v platnosti aj
po tomto dátume.

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@deloittece.com

Nové kalkulačky poistného
pre samostatne zárobkovo
činné osoby (SZČO) a dobrovoľne
poistených od januára 2018
V nadväznosti na zmenu minimálneho a maximálneho
vymeriavacieho základu na sociálne poistenie
od 1. januára 2018 pripravila Sociálna poisťovňa nové
informatívne kalkulačky na výpočet poistného
pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)
a dobrovoľne poistené osoby.
Nové kalkulačky sú prístupné cez webovú stránku
Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v časti „Poistné“
alebo „Kalkulačky“. Záujemcom poslúžia na informatívny
výpočet poistného na sociálne poistenie za obdobie od 1.
januára 2018.

Ostatné
••

Zvyšovanie dôchodkov – dôchodky vyplácané
k 1. 1. kalendárneho roka alebo priznané
od 1. 1. do 31. 12. kalendárneho roka sa zvyšujú
o percento medziročného rastu spotrebiteľských
cien za domácnosti dôchodcov zistené za prvý
polrok predchádzajúceho kalendárneho roka. Podľa
prechodného ustanovenia v období
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021 sa dôchodky zvyšujú
vyššie uvedeným spôsobom, ale najmenej o pevnú
sumu vo výške 2 % priemernej mesačnej sumy
príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou
poisťovňou k 30. 6. predchádzajúceho roka
bez zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku.

2. Zmeny účinné od 1. júla 2018
••

Pravidlá pre platenie poistného do Sociálnej
poisťovne z dohôd dôchodcov – dohody o vykonaní
práce predčasných starobných dôchodcov sa budú
posudzovať ako dohody dôchodcov, čo znamená, že
z dohody predčasného dôchodcu sa nebude platiť
nemocenské poistenie a poistenie
v nezamestnanosti.

Na dohody u dôchodcov sa budú uplatňovať podobné
pravidlá ako na brigádnikov – študentov. Dôchodcovia
pracujúci na dohodu si budú môcť určiť dohodu, na ktorú
si uplatnia výnimku z platenia dôchodkového poistenia,
t. j. že z určenej dohody sa neplatí poistné na dôchodkové
poistenie, ak vymeriavací základ v mesiaci nepresiahne
200 EUR). Ak vymeriavací základ z dohody, na ktorú si
uplatnili výnimku, presiahne v niektorom mesiaci 200
EUR, dôchodkové poistenie sa platí iba zo sumy nad túto
hranicu.

Katarína Povecová
kpovecova@deloittece.com

Informácia o zmene a doplnení
zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní
elektronickej registračnej
pokladnice s účinnosťou od 1. 1. 2018
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo
informáciu k novele zákona o elektronickej registračnej
pokladnici, ktorej účelom je upresnenie niektorých
pojmov a doplnenie a upravenie sankčného systému.
S cieľom eliminovať krátenie tržieb a posilniť boj proti
daňovým podvodom spresňuje novela ustanovenia, ktoré
sa týkajú elektronickej registračnej pokladne (ďalej len
„ERP“), virtuálnej registračnej pokladne (ďalej lej „VRP“),
povinností podnikateľov, servisných organizácií, výrobcov,
dovozcov alebo distribútorov ERP, postupov Colného
úradu Bratislava pri certifikácii ERP a ďalších oprávnení
orgánov finančnej správy.
Zavádza sa nový pojem klientske prostredie, pokladničný
doklad z VRP musí obsahovať unikátny identifikačný kód
zobrazený v alfanumerickom tvare a čitateľný QR kód,
zavádza sa pojem prenosná pokladnica. Upravuje sa
povinnosť po ukončení prevádzky uchovávať fiškálnu
pamäť a povinnosti právneho nástupcu.
Novelou zákona sa tiež upravuje pokuta za nesprávne
uvedenie názvu tovaru alebo služby na doklade. Zároveň
sa pri správnych deliktoch ruší taxatívne ustanovená výška
pokuty a zavádza sa rozpätie pokút od 2 000 EUR
do 10 000 EUR a pri opakovanom porušení od 4 000 EUR
do 20 000 EUR.

Peter Takács
ptakacs@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
http://kalendar.deloitte.sk/
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
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