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Nelegálne lieky

Pravosť lieku sa nedá spoľahlivo overiť.

Motivátor-zvýhodnené ceny na internete.

Najmä lieky z tretích krajín.

Potenciálne nebezpečné pre zdravie človeka.
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Legislatíva v oblasti overovania liekov
Nariadenie (EÚ) 2016/161 a Smernica 2001/83/ES

• Smernica a Nariadenie spoločne vymedzujú
opatrenia na zabránenie vstupu falšovaných
liekov na trh a zabezpečujú identifikáciu a
overovanie pravosti liekov.
• Nariadenie je účinné, uplatňovať sa začína od
9. februára 2019.
• Nariadenie dopĺňa smernicu 2001/83/ES o
ustanovenia týkajúce sa podrobných pravidiel
bezpečnostných prvkov uvádzaných na obale
liekov.
• Nariadenia je na rozdiel od smernice priamo
účinné a aplikovateľné vo všetkých štátoch
EÚ.
• Forma nariadenia bola zvolená z dôvodu
potreby harmonizácie právnej úpravy v tejto
oblasti v jednotlivých členských štátoch EÚ.
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Nariadenie (EÚ) 2016/161

Zavádza systém zaručujúci identifikáciu a overovanie pravosti liekov
• Tento systém smeruje aj k zaručeniu bezpečnosti lieku (preverenie
doby exspirácie lieku, stiahnutie lieku z trhu a pod.).
Nariadenie zavádza nové bezpečnostné prvky
• špecifický identifikátor - overovanie pravosti a
identifikáciu liekov,
• nástroj proti neoprávnenému manipulovaniu
– overovanie neoprávnenej manipulácie s liekom.
K overovaniu pravosti a neporušenosti
bezpečnostných prvkov na obale lieku by malo
dochádzať, keď je liek dodávaný
verejnosti.
Systém kontroly „od začiatku do konca“,
ktorý má zabezpečiť overenie toho, že liek
pochádza od oprávneného výrobcu a nebolo s
ním počas dodania neoprávnene
manipulované.
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Slovenská organizácia pre overovanie liekov
(SOOL)

Cieľom SOOL je vytvorenie, implementácia a prevádzka
systému na overovanie pravosti liekov

Ide o neziskovú organizáciu, náklady na ktorej prevádzku
znášajú držitelia povolenia na výrobu liekov opatrených
ochrannými prvkami

Bude určovať prístup k údajom, podmienky
kontroly a prevádzkové pravidlá Národného
registra, ako súčasti registračného systému v rámci
EÚ
Členmi SOOL sú – Asociácia inovatívneho
farmaceutického priemyslu, Asociácia
veľkodistribútorov liekov, Asociácia Generických
výrobcov a Slovenská lekárnická komora
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Zmluvy o úhradách – aktuálny stav

Nebola uzatvorená žiadna zmluva s výnimkou zmlúv podľa
§ 7 ods.9.

Ako najväčší problém je vnímaná dohoda o budgete na celé
obdobie zmluvy.

Proces uzatvárania zmlúv podľa § 7a ods.
ovplyvnený aj tým, že základné podmienky musia
byť dohodnuté so všetkými poisťovňami rovnako –
dosiahnutie dohody je podstatne zložitejšie.

Rokovania s poisťovňami stále prebiehajú.
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Úhradová vyhláška v ČR

Stanovuje pre každý rok:
- Hodnotu bodu,
- Výšku úhrad hradených služieb poskytovaných poistencom,
- Výšku úhrad hradených služieb poskytovaných poistencom z
ostatných členských štátov EU , EHS, Švajčiarska, a i.
- Regulačné obmedzenia.

Stanovuje referenčné a hodnotené obdobie.

Stanovuje niektoré špecifické pojmy napr. unikátny
poistenec, globálny unikátny poistenec.

Definuje kto je poskytovateľom podľa tejto vyhlášky.
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Naturálne rabaty

Vlastníctvo tovaru – názory sa rôznia.

V tomto zmluvnom vzťahu je zmluva medzi ZP a
držiteľom registrácie len o úhrade daného lieku, jej
obsahom nie sú ustanovenia o vlastníctve tovarov.

Otázka poskytnutia zľavy aj ZP, ak sa poskytne liek
zadarmo poskytovateľovi.

Zľavy v naturáliách môžu byt zúčastnenými
subjektami vnímané ako problematické:
- komplikované evidovanie dodávok,
- reportovanie,
- nutnosť posúdenia daňových aspektov.
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Novela zákona o DPH od
1.1.2019
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Dodanie nehnuteľnosti
Nové obmedzenie pri zdanení
Pri dodaní stavby alebo jej časti a stavebného pozemku,
na ktorom stavba stojí, dodanej po uplynutí 5 rokov
od kolaudácie alebo prvého užívania stavby, je oslobodené
od DPH. Platiteľ sa môže rozhodnúť, že dodanie takejto
nehnuteľnosti nebude oslobodené od DPH.

Navrhuje sa obmedziť právo voľby zdanenia
dodania stavby alebo jej časti nasledovne:
• platiteľ nebude mať možnosť zdaňovať
dodanie stavby, ktorá je určená na bývanie
(byt, rodinný dom, apartmán v bytovom
dome, nebytový priestor);
• ak platiteľ dodá stavbu, ktorá je určená
na bývanie a zároveň na účel iný ako
na bývanie, môže sa rozhodnúť zdaniť
dodanie len tej časti stavby, ktorá nie je
určená na bývanie.
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Dodanie nehnuteľnosti
Nové obmedzenie pri zdanení
Platiteľ, ktorý prenajíma byt, rodinný dom alebo apartmán
v bytovom dome (alebo ich časť) zdaniteľnej osobe, už nebude
môcť takýto prenájom zdaniť.

Toto ustanovenie v znení účinnom od 1. januára 2019 sa uplatní
na zmluvy o nájme nehnuteľnosti uzavreté po 31. decembri 2018.
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Dodanie nehnuteľnosti
Nové obmedzenie pri oslobodení
Pri zmene účelu využitia alebo podmienok užívania stavby, ak náklady
na stavebné práce predstavujú viac ako 40 % hodnoty stavby, ktorú mala
pred začatím stavebných prác, bude dodanie takejto stavby alebo jej časti
oslobodené od dane po uplynutí piatich rokov od:
• kolaudácie, ktorou sa povolí zmena účelu užívania stavby, ku ktorej
došlo v dôsledku vykonaných stavebných prác;
• kolaudácie, ktorou sa povolí užívanie stavby po vykonaní stavebných
prác, v dôsledku ktorých došlo k podstatnej zmene podmienok
doterajšieho užívania stavby.

Hodnotou stavby pred začatím stavebných prác bude hodnota,
ktorá nie je nižšia ako cena porovnateľnej stavby na voľnom trhu
v čase pred začatím stavebných prác.
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Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu
Druhy poukazov
Poukaz je nástroj, s ktorým je spojená povinnosť prijať ho ako protihodnotu
alebo jej časť za dodanie tovaru alebo dodanie služby a na ktorom alebo
v súvisiacej dokumentácii k nemu, je uvedený tovar alebo služba, ktoré
sa majú dodať, alebo totožnosť možných dodávateľov vrátane podmienok
použitia tohto nástroja.

•

•
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Jednoúčelový poukaz – v čase jeho
vystavenia je známe miesto dodania
tovaru/služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje,
a suma splatnej dane z dodania tohto tovaru
alebo služby.
Viacúčelový poukaz – v čase jeho vystavenia
nie je známa skutočnosť podstatná
pre jednoznačné DPH posúdenie.
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Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu
Jednoúčelový poukaz
Za dodanie tovaru alebo dodanie služby, na ktoré sa jednoúčelový
poukaz vzťahuje, sa považuje:
• každý prevod poukazu uskutočnený zdaniteľnou osobou, ktorá koná
vo vlastnom mene;
• prevod poukazu uskutočnený zdaniteľnou osobou, ktorá koná
v mene inej zdaniteľnej osoby (tento prevod sa považuje za dodanie
tovaru alebo dodanie služby uskutočnené touto inou zdaniteľnou
osobou, v mene ktorej zdaniteľná osoba koná).

Skutočné odovzdanie tovaru alebo skutočné poskytnutie služby za jednoúčelový
poukaz, ktorý dodávateľ tovaru alebo dodávateľ služby prijme ako protihodnotu
alebo časť protihodnoty, sa nepovažuje za samostatnú transakciu.
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Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu
Viacúčelový poukaz

Za dodanie tovaru alebo dodanie služby, na ktoré sa viacúčelový poukaz
vzťahuje, sa považuje:
• skutočné odovzdanie tovaru alebo skutočné dodanie služby
za viacúčelový poukaz, ktorý dodávateľ tovaru/služby prijme
ako protihodnotu alebo jej časť.

Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby pri použití viacúčelového
poukazu je protihodnota zaplatená za poukaz znížená o daň, ak
dodávateľ nemá informáciu o tejto protihodnote, základom dane je
nominálna hodnota uvedená na poukaze alebo v súvisiacej
dokumentácii, znížená o daň vzťahujúcu sa na dodaný tovar alebo
službu.
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Ostatné dôležité zmeny

Pri cezhraničnom prenájme tovaru s dojednaným právom kúpy prenajatej veci
sa navrhuje vypustiť ustanovenia, ktoré zdaňujú dodanie/nadobudnutie
takéhoto tovaru, ak sa v druhom členskom štáte považuje predmetný nájom
za dodanie tovaru.

Nová povinnosť uvádzať v DPH záznamoch:
• poskytnutie služieb s miestom dodania
v treťom štáte;
• poskytnutie služby s miestom dodania
podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte,
ktorá je oslobodená od dane
• poskytnutie služby s miestom dodania
podľa § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11
v inom členskom štáte;
• dodanie tovaru s inštaláciou alebo
montážou s miestom dodania v inom
členskom štáte, ak sa preprava tohto
tovaru začala v tuzemsku.
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Návrh novely zákona o dani
z príjmov od 1.1.2019
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Navrhované zmeny

Zavedenie oslobodenia peňažného a nepeňažného plnenia prijatého z
dôvodu udelenia čestného štátneho titulu „zaslúžilý majster športu“
športovému reprezentantovi a odmeny športovému reprezentantovi za
dosiahnutý výsledok na významnej súťaži.

Zavedenie oslobodenia nepeňažného plnenia pre kmeňového
zamestnanca v podobe poskytnutého ubytovania zamestnávateľom za
podmienky, že oslobodenie bude maximálne do výšky 60 eur mesačne.
Týka sa výrobných spoločností s viaczmennou prevádzkou.

Upravuje prechod bánk na nový účtovný štandard IFRS 9.
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Otázky ?
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Ďakujeme za pozornosť!
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