Priame dane

Informácia k podávaniu daňového
priznania k dani z príjmov
právnickej osoby za zdaňovacie
obdobie 2017
FR SR v Informácii upozorňuje, že lehota na podanie
daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie
obdobie 2017 sa posúva na 3. apríla 2018, ktorý je
najbližším nasledujúcim pracovným dňom
po 31. marci.
Lehotu na podanie daňového priznania si môže každá
právnická osoba, okrem daňovníka v konkurze alebo
v likvidácii, predĺžiť podaním oznámenia príslušnému
správcovi dane. Oznámenie musí byť podané správcovi
dane najneskôr do 3. apríla 2018.
FR SR zároveň upozorňuje, že lehotu na podanie
daňového priznania je možné od 1. januára 2018
predĺžiť už iba prostredníctvom oznámenia, ktorého vzor
zverejnilo FR SR na svojom webovom sídle.

Marec 2018, Deloitte na Slovensku

Informácia k poskytovaniu podielu
zaplatenej dane právnickou osobou
v roku 2018 z daňovej povinnosti
za rok 2017 podľa § 50 zákona o dani
z príjmov
Daňovník, ktorý je právnickou osobou, je oprávnený
poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %
za podmienky, že v zdaňovacom období, ktorého sa
vyhlásenie týka, alebo najneskôr v lehote na podanie
tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky
najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane ním určeným
daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným
na podnikanie.
Ak daňovník neposkytne dar ním určenému daňovníkovi
nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie
aspoň vo výške 0,5 % zaplatenej dane (nemusí byť ten
istý ako prijímateľ podielu zaplatenej dane), je oprávnený
poukázať v daňovom priznaní podiel zaplatenej dane
len do výšky 1 %. Právnické osoby poukazujú podiel
zaplatenej dane prostredníctvom daňového priznania.
FR SR v Informácii upozorňuje, že identifikačné číslo
prijímateľa (IČO) sa v časti Vyhlásenie o poukázaní podielu
zaplatenej dane z príjmov právnických osôb zarovnáva
sprava.
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Informácia k odpočtu daňovej straty
a k vypĺňaniu tabuľky D tlačiva
daňového priznania k dani z príjmov
právnickej osoby za rok 2017
FR SR v Informácii okrem všeobecných informácií
k odpočtu daňovej straty upozorňuje, že v daňovom
priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie
2017 si môže daňovník uplatniť poslednú štvrtinu
zo súčtu neuplatnených daňových strát vykázaných
za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až
2013. Odpočet daňovej straty uplatňuje daňovník
v daňovom priznaní prostredníctvom tabuľky D –
Evidencia a odpočet strát. Strata vykázaná v aktuálnom
zdaňovacom období (2017) sa uvádza iba na riadku 400
tlačiva daňového priznania a v tabuľke D sa uvedie až
v nasledujúcom zdaňovacom období (2018).

Informácia k podávaniu daňových
priznaní k dani z príjmov fyzických
osôb (FO) typ B za zdaňovacie
obdobie 2017
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo
informáciu k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov
fyzických osôb typ B za zdaňovacie obdobie 2017.

Povinnosť podať daňové priznanie
Daňovníkovi vzniká povinnosť podať daňové priznanie,
ak dosiahol zdaniteľné príjmy vyššie ako 1 901,67 EUR.
Ak daňovník poberal len príjmy zo závislej činnosti, môže
svoju daňovú povinnosť vysporiadať prostredníctvom
ročného zúčtovania. Daňové priznanie je možné podať
na ktoromkoľvek daňovom úrade bez ohľadu na miestnu
príslušnosť daňovníka.

Lehota na podanie daňového priznania
Lehotou na podanie daňového priznania za zdaňovacie
obdobie 2017 je 3. apríl 2018. Fyzická osoba je zároveň
povinná v tejto lehote aj uhradiť daňovú povinnosť.
Túto lehotu je možné predĺžiť o 3 kalendárne mesiace
podaním oznámenia miestne príslušnému správcovi dane
a v novej lehote daň aj zaplatiť. Oznámenie o predĺžení
lehoty na podanie daňového priznania je možné podať
len na predpísanom tlačive s označením OZN493v17.
V prípade príjmov zo zdrojov v zahraničí je možné predĺžiť
lehotu na podanie daňového priznania najviac o 6
kalendárnych mesiacov.

V prípade daňovníka v konkurze je potrebné o predĺženie
lehoty požiadať správcu dane najneskôr do 20. 3. 2018,
pričom je možné predĺžiť lehotu najviac o 3 kalendárne
mesiace.

Spôsob platenia dane a aktuálny vzor daňového
priznania k dani z príjmov FO typ B
Opatrením MF SR bol ustanovený nový vzor daňového
priznania k dani z príjmov FO typ B s označením
DPFOv17, ktoré je platným tlačivom od 1. 1. 2018.
Daňovník platí daň z príjmov na účet vo formáte IBAN,
pre jeho zistenie je potrebné poznať OÚD (osobný účet
daňovníka), ktorý daňový úrad oznamuje daňovníkovi,
resp. daňovník si ho môže overiť prostredníctvom
aplikácie na stránke finančnej správy; predčíslie účtu
je 500208 pre daňovníka s neobmedzenou daňovou
povinnosťou a 500216 pre daňovníka s obmedzenou
daňovou povinnosťou. Ak daňovníkovi nebol jeho OÚD
oznámený do lehoty na podanie daňového priznania, je
povinný daň uhradiť do 8 dní po doručení oznámenia
o čísle účtu.
V prípade, ak daň na úhradu nepresiahne 5 EUR,
daňovník nie je povinný túto daň zaplatiť, platí to aj
v prípade, ak daňovník poukazuje 2 %, resp. 3 %
zaplatenej dane.

Vyplňovanie tlačiva a prílohy daňového priznania
k dani z príjmov FO typ B
Informácia uvádza postup vypĺňania jednotlivých oddielov
a riadkov daňového priznania.
Prílohy č. 1 až č. 3 sú súčasťou daňového priznania, ktoré
musí daňovník predložiť spolu s daňovým priznaním aj
v prípade, že nie sú vyplnené. Do počtu príloh na strane
12 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou
daňového priznania (vrátane Príloh č. 1 až 3).
PRÍLOHA č. 1 – Odpočet výdavkov (nákladov
na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu
a vývoja podľa § 30c zákona. Predmetnú prílohu vypĺňa
daňovník, ktorý vykonáva výskum a vývoj a od základu
dane odpočítava výdavky podľa § 30c zákona. V prílohe je
daňovník povinný uviesť aj ciele projektu.
PRÍLOHA č. 2 – Podiely na zisku (dividendy) a ostatné
príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane
podľa § 51e zákona. V nadväznosti na legislatívne zmeny
účinné od 1. januára 2017 sa doplnila Príloha č. 2, v ktorej
sa vypočíta daň z osobitného základu dane podľa § 51e
zákona. Zároveň sa v tejto prílohe zamedzuje dvojitému
zdaneniu príjmov, ktoré sú súčasťou osobitného základu
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dane podľa § 51e zákona. Daň z osobitného základu dane
podľa § 51e zákona uvedená v riadku 28 Prílohy č. 2 sa
následne prenesie do riadku 105 v IX. oddiele.

PRÍLOHA č. 3 – Údaje na účely sociálneho poistenia
a zdravotného poistenia. Prílohu vypĺňa každý
daňovník, ktorý:
•

dosahuje príjmy z osobnej asistencie,

•

každý daňovník s príjmami zo závislej činnosti,
z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej
činnosti, ktorý si uplatňuje ako daňový výdavok
povinne platené poistné na sociálne a zdravotné
poistenie.

Povinnými prílohami daňového priznania typy B
sú aj:
•

kópie potvrdení o príjmoch dosiahnutých
z vyplatenia podielových listov obstaraných
do 31. decembra 2003 a o sume preddavku
vybratého pri vyplatení podielového listu,

•

kópia zmluvy o združení (u daňovníka, ktorý je
účastníkom združenia bez právnej subjektivity),

•

kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých sa daň vybrala
zrážkou podľa § 43 zákona,

•

písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej
činnosti podľa zákona č. 406/2011 Z. z.
o dobrovoľníctve.

Prílohu č. 3 podpisuje daňovník iba v prípade, že ju vyplnil.

Ostatné povinné prílohy daňového priznania
Povinnou prílohou daňového priznania k dani z príjmov
sú kópie všetkých potvrdení o príjmoch zo závislej
činnosti (Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO
zo závislej činnosti, Ročné zúčtovanie preddavkov na
daň z príjmov FO) a potvrdenie o zaplatenom povinnom
poistnom.
Ak si daňovník uplatňuje nárok na daňový bonus podaním
daňového priznania, prílohou daňového priznania sú aj
doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového
bonusu (kópia rodného listu, potvrdenia o návšteve školy,
potvrdenia príslušného úradu o poberaní prídavku
na vyživované dieťa, potvrdenia príslušného úradu o tom,
že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za
vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať
na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť
pre chorobu alebo úraz).
Ak daňovník znižuje základ dane o príspevky
na doplnkové dôchodkové sporenie, nie je povinný
k daňovému priznaniu prikladať doklad, ktorým by
preukazoval nárok na uplatnenie týchto nezdaniteľných
častí základu dane.
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Schvaľovanie IFRS v Európskej únii
Dodatky k štandardu IFRS 2
Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo
(EFRAG) aktualizovala dňa 27. februára 2018 správu,
v ktorej sa uvádza stav schvaľovania IFRS, t. j. štandardov,
interpretácií a ich dodatkov. Dňa 26. februára 2018
Európska komisia schválila na použitie v Európskej únii
dodatky k IFRS 2 Platby na základe podielov: Klasifikácia
a oceňovanie transakcií s platbami na základe podielov.
Tieto dodatky boli zverejnené v Úradnom vestníku EÚ
(Official Journal of the European Union) dňa 27. februára
2018. Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB)
vydala dodatky k IFRS 2 dňa 20. júna 2016.

Aké zmeny prinášajú dodatky?
Účtovanie o vplyvoch podmienok nároku na platby
na základe podielov vysporiadané peňažnými
prostriedkami
IFRS 2 uvádza, že v prípade transakcií vysporiadaných
peňažnými prostriedkami musí účtovná jednotka: (i)
oceniť nadobudnutý tovar alebo služby a vzniknutý
záväzok v reálnej hodnote záväzku; (ii) vykonať precenenie

reálnej hodnoty záväzku na konci každého účtovného
obdobia až do vysporiadania záväzku; a (iii) uplatniť opčný
oceňovací model berúc do úvahy vzťahy a podmienky,
na základe ktorých boli platby na základe podielov
vysporiadané peňažnými prostriedkami poskytnuté
a rozsah služieb poskytnutých zamestnancami k danému
dňu. Doteraz však IFRS 2 neposkytoval usmernenie, ako
začleniť podmienky nároku (vesting conditions)
a podmienky bez nároku (non-vesting conditions)
do ocenenia záväzku.
Dodatky k IFRS 2 vysvetľujú, že pri účtovaní o vplyvoch
podmienok nároku a podmienok bez nároku
na platby na základe podielov vysporiadaných peňažnými
prostriedkami by sa mal dodržiavať rovnaký prístup,
ako v prípade transakcií s platbou na základe podielov
vysporiadaných akciami. To znamená, že:
••

trhové podmienky a podmienky bez nároku sa berú
do úvahy pri stanovení odhadu reálnej hodnoty
platby na základe podielov vysporiadanej peňažnými
prostriedkami, zatiaľ čo

••

podmienky služby a netrhové podmienky sa neberú
do úvahy pri stanovení odhadu reálnej hodnoty, ale
berú sa do úvahy upravením počtu plnení zahrnutých
do ocenenia záväzku.
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Vplyvy všetkých podmienok sa budú prehodnocovať
na konci každého účtovného obdobia (na rozdiel
od platieb na základe podielov vysporiadaných akciami,
pri ktorých je reálna hodnota stanovená pevne k dátumu
udelenia), čo znamená, že vykázaný kumulatívny záväzok
sa rovná prípadne vyplateným peňažným prostriedkom.

(so spätnou platnosťou) len vtedy, ak je to možné
bez použitia spätného pohľadu. Ak účtovná jednotka
uplatňuje tieto dodatky retrospektívne, musí tak urobiť
v prípade všetkých vyššie uvedených dodatkov.

Klasifikácia transakcií s platbami na základe podielov
s charakteristikami čistého vysporiadania

Dodatky k štandardu IAS 40

Dodatky k IFRS 2 sa vzťahujú špeciálne na okolnosti,
keď daňový zákon alebo predpis vyžaduje od účtovnej
jednotky zraziť v mene svojich zamestnancov určitý
počet nástrojov vlastného imania na splnenie daňového
záväzku zamestnanca, ktorý sa následne odvádza
správcovi dane (zvyčajne v hotovosti). V dodatkoch sa
uvádza, že takáto dohoda by sa mala klasifikovať ako
vysporiadané akciami v plnom rozsahu za predpokladu,
že platba na základe podielov sa klasifikuje ako
vysporiadaná akciami, ak nezahŕňa charakteristiky
čistého vysporiadania. Dodatky tiež zavádzajú požiadavku
zverejniť odhadovanú výšku hotovosti, ktorá sa má
previesť na správcu dane v dôsledku takejto dohody.

Účtovanie o úprave podmienok transakcie s platbou
na základe podielov, ktorá mení transakciu
z transakcie vysporiadanej peňažnými prostriedkami
na transakciu vysporiadanú akciami
V dodatkoch k IFRS 2 sa vysvetľuje, že o úprave platby
na základe podielov, ktorá mení transakciu z transakcie
vysporiadanej peňažnými prostriedkami na transakciu
vysporiadanú akciami, sa bude účtovať takto:
i.

ukončenie vykazovania pôvodného záväzku,

ii.

platba na základe podielov vysporiadaná akciami
sa vykáže k dátumu úpravy reálnej hodnoty
poskytnutého nástroja vlastného imania v prípade, že
služby boli poskytnuté do dátumu úpravy, a

Slovenské znenie dodatkov nájdete kliknutím na túto
stránku http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK

Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo
(EFRAG) aktualizovala dňa 15. marca 2018, správu,
v ktorej sa uvádza stav schvaľovania IFRS, t. j. štandardov,
interpretácií a ich dodatkov. Dňa 14. marca 2018
Európska komisia schválila na použitie v Európskej únii
dodatky k štandardu IAS 40 Investície do nehnuteľností:
Prevody investícií do nehnuteľností. Tieto dodatky boli
zverejnené v Úradnom vestníku EÚ (Official Journal of the
European Union) dňa 15. marca 2018. Rada
pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) vydala
dodatky k štandardu IAS 40 dňa 8. decembra 2016.

Kontext
Výbor pre IFRS interpretácie dostal žiadosť na vyjasnenie
uplatnenia odseku 57 štandardu IAS 40 Investície
do nehnuteľností, ktorý obsahuje pokyny ohľadom
prevodu nehnuteľnosti do a z kategórie investície
do nehnuteľností. Otázkou bolo predovšetkým to, či
nehnuteľnosť vo výstavbe alebo rekonštrukcii, ktorá
bola pôvodne klasifikovaná ako zásoby, možno previesť
do investícií do nehnuteľností, pokiaľ existuje evidentná
zmena vo využití nehnuteľností.

Zmeny
Dodatky k IAS 40 Prevody investícií do nehnuteľností
zahŕňajú:
••

Odsek 57 po novom uvádza, že účtovná jednotka
prevedie nehnuteľnosť do a z kategórie investície
do nehnuteľností iba vtedy, ak existuje dôkaz
o zmene využitia. K zmene využitia dôjde vtedy,
keď nehnuteľnosť splní alebo prestane spĺňať
definíciu investície do nehnuteľností. Zmena zámeru
vedenia účtovnej jednotky o využití nehnuteľností
automaticky nepredstavuje dôkaz o zmene využitia.

••

Zoznam dôkazov uvedených v odseku 57 (a) – (d) bol
uvedený ako zoznam vybraných príkladov, nie ako
úplný zoznam, ako tomu bolo pred úpravou.

iii. akýkoľvek rozdiel medzi účtovnou hodnotou záväzku
k dátumu úpravy a sumou vykázanou vo vlastnom
imaní, by sa mal okamžite vykázať vo výkaze ziskov
a strát.

Dátum platnosti a požiadavky na prechod
Všetky tieto dodatky sú platné pre ročné účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr s možnosťou
skoršieho uplatnenia. Dodatky sa budú uplatňovať
prospektívne s určitými prechodnými požiadavkami.
Účtovné jednotky môžu uplatniť dodatky retrospektívne

Účtovníctvo
Dátum platnosti a požiadavky na prechod
Dodatky sú platné pre ročné účtovné obdobia začínajúce
sa 1. januára 2018 alebo neskôr s možnosťou skoršieho
uplatnenia. Účtovná jednotka uplatní dodatky na zmeny
využitia, ku ktorým dôjde na začiatku alebo po začiatku
ročného účtovného obdobia, v ktorom účtovná jednotka
prvýkrát uplatní dodatky. Retrospektívne uplatnenie je
tiež povolené, ak je to možné bez použitia spätného
pohľadu.
Slovenské znenie dodatkov nájdete kliknutím na túto
stránku http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK
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Transferové oceňovanie

Aktualizovaný globálny prehľad
informácií o transferovom
oceňovaní
Súhrnný prehľad informácií ohľadom dokumentácií
k transferovému oceňovaniu, ktorý je priebežne
aktualizovaný, bol zverejnený na portáli „Global TP
Portal“ a je dostupný aj na stránkach spoločnosti
Deloitte.com.
Nová verzia aktualizuje základné informácie o správe
podľa jednotlivých krajín (CbC report), informácie
o dokumentácii transferového oceňovania (vrátane
všeobecnej a špecifickej časti) a zahŕňa celkovo
66 krajín.
Radi by sme upozornili, že aktualizovaný globálny
prehľad informácií o transferovom oceňovaní je určený
ako rýchla referenčná príručka a nie je vyčerpávajúcim
súhrnom všetkých dôležitých podrobností týkajúcich sa
pravidiel vykazovania správ CbC a dokumentácie
o transferovom oceňovaní v uvedených 66 jurisdikciách.
Pre podrobnejšie informácie sa, prosím, spojte so svojou
kontaktnou osobou z daňového oddelenia spoločnosti
Deloitte.

OECD aktualizovalo dňa 8. februára
2018 usmernenie týkajúce sa
implementácie správ podľa
jednotlivých štátov (tzv. Country by
Country report – CbC správa)
V záujme dôslednej implementácie a istoty daňových
správ a daňových poplatníkov aktualizovala OECD dňa
8. februára 2018 usmernenie týkajúce sa implementácie
CbC správ. Aktualizované usmernenie sa dodatočne
zaoberá dvomi špecifickými otázkami:
••

Sú mimoriadne príjmy a zisky z investičných činností
zahrnuté do celkových konsolidovaných výnosov
skupiny (750 mil. EUR)?
•• Ak sú podľa platných účtovných zásad zahrnuté
do celkových konsolidovaných príjmov skupiny,
tak áno.

••

V prípade ak sa zistí, že jurisdikcia nedodržiava
zásady dôvernosti, vhodného používania
a konzistencie, či sú iné jurisdikcie oprávnené
pozastaviť výmenu CbC správ.
•• Príslušný orgán musí zohľadniť faktory zlyhania,
vrátane ich frekvencie a závažnosti a či sú
k dispozícii iné nápravné opatrenia ako dočasne
pozastaviť výmenu informácií.

Transferové oceňovanie
•• Pred prvým takýmto pozastavením výmeny musí
prvý príslušný orgán svoj zámer pozastavenia
výmeny CbC správ konzultovať s druhým
príslušným orgánom.
•• Dočasné pozastavenie výmeny informácií
nepredstavuje systémové zlyhanie.
Úplné znenie aktualizovaného usmernenia je možné nájsť
na uvedenom odkaze.

Metodické usmernenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky
č. MF/020525/2017-724 k postupom
v rámci procedúry vzájomnej
dohody bolo zverejnené dňa
26. februára 2018
Ako sme informovali v Deloitte News február 2018,
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo
do medzirezortného pripomienkového konania
metodické usmernenie č. MF/020525/2017-724
k postupom v rámci procedúry vzájomných dohôd.
Uvedené usmernenie bolo následne zverejnené
dňa 26. februára 2018 a je možné ho nájsť po prekliknutí
na uvedený odkaz.
Metodické usmernenie sa venuje otázkam, ktoré
vyplývajú z riešení prípadov a situácií z praxe, keď môže
dochádzať medzi zmluvnými štátmi k sporom ohľadom
výkladu jednotlivých ustanovení zmluvy o zamedzení
dvojitého zdanenia (ďalej len „ZZDZ“). Takéto situácie
môžu viesť k dvojitému zdaneniu napriek existencii
platnej ZZDZ. V Slovenskej republike je príslušným
orgánom na riešenie prípadov dohodou podľa ZZDZ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
Metodické usmernenie sa vzťahuje najmä na procedúry
vzájomných dohôd na základe ZZDZ, pričom sa zaoberá
aj Arbitrážnym dohovorom, ako aj formálnymi a vecnými
náležitosťami danej procedúry v SR. Rieši predmet a účel
procedúry vzájomných dohôd a taktiež jej postup začatia
resp. ukončenia. Ďalej rozoberá náležitosti žiadosti
o začatie predmetnej procedúry, lehoty, odporúčané
kroky pre daňovníka, ktoré majú napomôcť procedúre
a rieši aj znášanie nákladov spojených s procedúrou.

Martin Sabol
msabol@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
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