Právne

Novela zákona o rozsahu
a podmienkach úhrady liekov,
zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín na základe
verejného zdravotného poistenia
Národná rada SR schválila novelu zákona o rozsahu
a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych
pomôcok a dietetických potravín na základe verejného
zdravotného poistenia („novela“). Cieľom novely je
bližšie upraviť podmienky úradného určenia cien
liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
(„liekov“), úpravu nákladov na liečbu, zlepšiť nákladovú
efektívnosť liečby uhrádzanej verejným zdravotným
poistením, zrýchliť vstup nových liekov na trh a zvýšiť
transparentnosť procesu kategorizácie a úradného
určenia cien.

Za týmto účelom novela zavádza tieto novinky
a doplnenia:
•

Zavádza sa nový systém posudzovania
nákladovej efektívnosti liekov: lieky
s významným vplyvom na prostriedky verejného
zdravotného poistenia môžu byť zaradené do
zoznamu kategorizovaných liekov len podmienene
(celkové ročné náklady vyššie ako 1,5 milióna eur).
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•

Mení sa úprava limitu spoluúčasti pacienta:
v prípade, že pacient spĺňa súčasne kritériá dvoch
alebo viacerých platných limitov spoluúčasti,
uplatní sa limit spoluúčasti výhodnejší
pre pacienta.

•

Novelizujú sa podmienky stanovovania
maximálnych cien generických a biologicky
podobných liekov.

•

Zmluva o podmienkach úhrady lieku
zdravotnou poisťovňou („Zmluva“): zavádza
sa možnosť dosiahnutia hranice nákladovej
efektívnosti pre zaradenie lieku do zoznamu
kategorizovaných liekov prostredníctvom Zmluvy
uzavretej medzi držiteľom registrácie
a zdravotnou poisťovňou (tzv. cost sharingové
a risk sharingové zmluvy). Inovatívne a vysoko
nákladné lieky budú pre pacientov dostupnejšie
Novela má zabezpečiť rovnakú dostupnosť liekov
pre poistencov všetkých zdravotných poisťovní,
čo bude podmienené rovnocenným postavením
všetkých poisťovní pri vyjednávaní Zmluvy
s držiteľom registrácie, pričom Zmluva musí byť
uzatvorená so všetkými poisťovňami za rovnakých
podmienok. Maximálna výška úhrady za liek
zo strany poisťovne musí byť rovnaká pre všetky
zdravotné poisťovne s ktorými je uzatvorená
rovnako.

Právne
Zmluvu bude možné uzatvárať aj na iný účel ako je
zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
a to napríklad na účel poskytnutia zliav na cene lieku
pri osobitných prípadoch úhrady podľa § 88 zákona.
Novela je účinná od je 1. januára 2018, pričom niektoré
časti novely nadobúdajú účinnosť až 1. januára 2019.
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Ostatné

Informácia o nároku na predčasný
starobný dôchodok, ktorý vzniká
najskôr v deň podania žiadosti
Sociálna poisťovňa informuje svojich poistencov, ktorí
sa rozhodnú požiadať o predčasný starobný dôchodok,
že nárok na tento dôchodok po splnení zákonom
stanovených podmienok vzniká najskôr odo dňa podania
žiadosti. O predčasný starobný dôchodok a jeho výplatu
tak nie je možné žiadať Sociálnu poisťovňu spätne.
Keď predčasný dôchodca dovŕši dôchodkový vek (v roku
2017 je to 62 rokov a 76 dní; pre rok 2018 platí 62 rokov
a 139 dní), predčasný starobný dôchodok sa automaticky
považuje za starobný dôchodok a výška dôchodku sa mu
neprepočíta.

Sociálna poisťovňa stanovuje novú
dôchodkovú hodnotu pre rok 2018
Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu na rok
2018 na 11,9379 EUR. Dôchodková hodnota je jednou
zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v
danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije
aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom

roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok
na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2018, použije sa
dôchodková hodnota 11,9379 EUR.
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Predvyplnené daňové priznania
k dani z motorových vozidiel
Pre elektronicky komunikujúcich daňovníkov zabezpečí
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky predvyplnenie
daňových priznaní k dani z motorových vozidiel. Budú
dostupné v časti Prijaté dokumenty v osobnej internetovej
zóne daňového subjektu na portáli finančnej správy.
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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 Petra Takácsa na ptakacs@deloittece.com.
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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
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Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku – Február 2018
http://kalendar.deloitte.sk/
DPH seminár – reťazové transakcie – Bratislava
28. február 2018
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava
Registrácia | Bližšie informácie

Novinky v Deloitte
Plánované webcasty spoločnosti Deloitte na Slovensku – Február 2018
• Riadenie DPH rizika a kontrolne opatrenia
• TOP 10 zmien v zákone o dani z príjmov | Zmeny od 1. januára 2018
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:
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