Deloitte News
Marec 2017, Deloitte na Slovensku

Priame dane:
••

Správa podľa jednotlivých štátov („country-by-country report“)
V zmysle novely zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
a v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o medzinárodnej spolupráci“) vzniká rezidentom
Slovenskej republiky, ktorí sú členom nadnárodnej skupiny podnikov s konsolidovaným obratom
skupiny nad 750 000 000 EUR v lehote na podanie daňového priznania oznamovacia povinnosť.
Elektronický formulár pre oznámenie bol zverejnený na webovom sídle Finančnej správy Slovenskej
republiky v sekcii Daňové a colné formuláre.

••

Národný projekt Elektronické služby finančnej správy – oblasť daňová
Realizácia národného projektu Elektronické služby finančnej správy – oblasť daňová bola ukončená.
V rámci projektu boli zavedené služby, ktoré umožňujú obojsmernú elektronickú komunikáciu
daňovníka a finančnej správy.

••

Dohoda na smernici o hybridných nesúladoch s tretími krajinami - ATAD2
Na zasadnutí Rady Európskej únie pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) dosiahli členské
štáty dohodu na smernici ATAD2, ktorej cieľom je zabrániť medzinárodným spoločnostiam vyhýbať
sa férovému zdaneniu.

••

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní
z príjmov medzi Slovenskou republikou a Malajziou
Medzi Vládou Slovenskej republiky a Malajziou bola podpísaná Zmluva o zamedzení dvojitého
zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov (ďalej len „ZZDZ“), ktorá nadobúda
účinnosť od 1. januára 2017.

••

Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-464/14
Súdny dvor Európskej únie vydal rozsudok týkajúci sa voľného pohybu kapitálu v rámci vnútorného
trhu Európskej únie.

••

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky č. 9 Afs 144/2016 – 51
Najvyšší správny súd Českej republiky vydal rozsudok týkajúci sa odpočtu nákladov na výskum
a vývoj.
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••

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-283/15, ktorého predmetom je návrh na začatie
prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ podaný rozhodnutím Najvyššieho súdu
Holandska.
Návrh podaný v rámci sporu medzi štátnym tajomníkom pre financie a pánom X, ktorého predmetom
je odmietnutie holandských daňových orgánov odpočítať „záporné príjmy“ súvisiace s nehnuteľnosťou
v osobnom vlastníctve nachádzajúcou sa v Španielsku.

••

Metodický pokyn k výpočtu základu dane podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov.
Finančné riaditeľstvo SR aktualizovalo metodický pokyn k výpočtu základu dane podľa § 5 ods. 8
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenami
a doplneniami účinnými od 1. 1. 2017.

Nepriame dane:
••

Súdny dvor Európskej únie v oblasti DPH
C - 21/16 Euro Tyre – Neexistencia zápisu vo VIES
Vykonávanie predajov na území členského štátu prostredníctvom distribútora, ktorý bol v časoch
predajov zaregistrovaný ako zdaniteľná osoba pre DPH v tomto členskom štáte, ale nebol ešte
zapísaný v systéme VIES nebráni tomu, aby tieto dodávky boli oslobodené od DPH, ak boli splnené
hmotnoprávne podmienky oslobodenia.
C - 344/15 National Roads Authority – Existencia aktuálnej alebo potenciálnej hospodárskej
súťaže
Čisto hypotetická možnosť súkromného subjektu vstúpiť na trh nemôže byť stotožňovaná
s existenciou potenciálnej hospodárskej súťaže. Subjekt, ktorý sa riadi verejným právom a poskytuje
prístup k ceste po zaplatení mýta, nekonkuruje súkromným subjektom, ktoré vyberajú mýto
na iných spoplatnených cestách, a teda táto činnosť verejného subjektu nepodlieha DPH.

••

Najvyšší súd Slovenskej republiky v oblasti DPH
8 Sžf 26/2014 – Odpočet DPH
Pre odpočet DPH je podmienkou, aby uskutočnenie zdaniteľného plnenia, ktoré je deklarované
účtovným dokladom, faktúrou so všetkými zákonnými náležitosťami, bolo zároveň reálne materiálne
preukázané. Zákon o DPH vyžaduje na vznik nároku na odpočítanie dane súčasne splnenie
tak materiálnej, ako aj formálnej podmienky, teda daňový subjekt musí preukázať, že faktúry,
na základe ktorých si uplatňuje odpočet dane, sa presne zhodujú so skutočne realizovanými
plneniami.

Právne:
••

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore
Vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore na prístup do elektronickej
schránky.

••

Zákon o miestnom poplatku za rozvoj
Zákonom sa zavádza miestny poplatok za rozvoj, ktorého cieľom je úhrada kapitálových výdavkov
miest a obcí.
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Ostatné:
••

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny informovalo o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou
republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení.

••

Informácia Sociálnej poisťovne k oznamovaniu vylúčenia povinnosti platiť poistné
Sociálna poisťovňa vydala informáciu, podľa ktorej zamestnávateľ nemá povinnosť oznamovať
Sociálnej poisťovni skutočnosť ani obdobie, počas ktorého jeho zamestnanec nie je povinný platiť
poistné.

Novinky v Deloitte:
••
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.
Viac informácií nájdete na www.taxcube.sk.
••

Analýza dát DPH
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.

••

Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku - Apríl, máj 2017 (http://kalendar.deloitte.sk/)

••

Pracovné právo 2017
4. apríla 2017
Bratislava, Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3
Zistite viac | Zaregistrujte sa

••

Slovensko – rakúska obchodná komora
4. apríla 2017
Bratislava, Einsteinova 23
Zistite viac

••

Summit Digital Hospital 2017
11. apríla 2017
Bratislava, Hotel NH Gate One, Ambrušova 7
Zistite viac | Zaregistrujte sa
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Novinky v Deloitte:
••

Banking and Insurance Forum 2017 - PSD 2: Big Bang vo finančných službách
27. apríla 2017
Bratislava, Sheraton Bratislava Hotel, Pribinova 12
Zaregistrujte sa

••

Deloitte DPH akadémia 2017 - 5 modulov
5., 12., 19., 22. a 26. máj 2017
Bratislava, Einsteinova 23
Zistite viac | Zaregistrujte sa

••

Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Deloitte Legal Dbriefs – živých webových prenosov (podcastov)
na aktuálne právne 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
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Priame dane

Správa podľa jednotlivých štátov
(country-by-country report)
Rezidentom Slovenskej republiky, ktorí nie sú materským
subjektom ani náhradným materským subjektom
v zmysle zákona o medzinárodnej spolupráci, vzniká
za zdaňovacie obdobie 2016 povinnosť oznámiť
identifikačné číslo oznamujúceho subjektu vrátane štátu,
v ktorom je oznamujúci subjekt rezidentom
na daňové účely. Formulár pre oznámenie bol zverejnený
na webovom sídle Finančnej správy SR v sekcii Daňové
a colné formuláre.

Národný projekt Elektronické služby
finančnej správy – oblasť daňová
V rámci národného projektu boli zavedené služby určené
občanom, podnikateľom či inštitúciám verejnej správy,
ktoré umožňujú obojsmernú elektronickú komunikáciu
daňovníka a finančnej správy. Každý daňovník má svoju
osobnú schránku a osobný účet daňovníka, čím by sa
mal zvýšiť komfort pri plnení daňových povinností. Ide
napríklad o služby registrovanie na Portál finančnej
správy, používanie osobnej schránky daňového
subjektu, registrovanie subjektu k dani, podávanie
daňových priznaní fyzickej alebo právnickej osoby, alebo
vyrubovanie daní.
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Dohoda na smernici o hybridných
nesúladoch s tretími krajinami
- ATAD2
Členské štáty dosiahli dohodu na smernici o hybridných
nesúladoch s tretími krajinami – ATAD2, ktorá by mala
nadobudnúť platnosť od 1. januára 2020. Prijatie
smernice súvisí s implementáciou globálnych štandardov
OECD proti erózii základu dane a presúvaniu ziskov.
Pokrok nastal aj vo vytvorení spoločného zoznamu
nespolupracujúcich tretích krajín (tzv. black list), ktoré
nedodržiavajú medzinárodné štandardy v oblasti
zdaňovania. Konečný zoznam týchto krajín by mal byť
schválený do konca roka 2017.

Zmluva o zamedzení dvojitého
zdanenia a zabránení daňovému
úniku v odbore daní z príjmov medzi
Slovenskou republikou a Malajziou
Zoznam štátov, s ktorými má Slovenská republika
uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení
dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu
o výmene informácií týkajúcich sa daní, sa
s účinnosťou od 1. januára 2017 rozširuje o Malajziu.

Priame dane
Rozsudok Súdneho dvora Európskej
únie vo veci C-464/14
Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „EÚ“) rozhodol, že
vnútroštátna právna úprava, ktorá umožňuje vykonať
úplný alebo čiastočný odpočet dividend od svojho
daňového základu, ak sú tieto dividendy vyplácané
spoločnosťou, ktorá je rezidentom toho istého členského
štátu, ale neumožňuje odpočet, ak je vyplácajúca
spoločnosť rezidentom tretieho štátu, je v rozpore
s právom EÚ garantujúcim voľný pohyb kapitálu.
Odmietnutie poskytnúť odpočet prijatých dividend
od základu dane je možné odôvodniť naliehavými
dôvodmi všeobecného záujmu založenými na potrebe
zabezpečiť účinnosť daňových kontrol. V súlade
s rozhodnutím Súdneho dvora EÚ skutočnosť, že tretí
štát neumožňuje overiť podmienky týkajúce sa zdanenia
dividend u vyplácajúcej spoločnosti, je v rozpore
so všeobecnými záujmom.

Rozsudok Najvyššieho správneho
súdu Českej republiky č. 9 Afs
144/2016 – 51
Predmetom sporu v tomto prípade v Českej republike
bolo, či osobné a prevádzkové náklady daňového subjektu
boli skutočne vynaložené na projekty výskumu a vývoja,
pri ktorých je možné dodatočne odpočítať od základu dane
100 % vynaložených nákladov. Finančné orgány a krajský
súd argumentovali, že tieto náklady neboli evidované
oddelene od ostatných nákladov. Daňový subjekt vyčíslil
náklady na materiál, spotrebu, opravy, poistenie a odpisy
automobilov, ale z podkladovej dokumentácie nie je jasné,
že tieto náklady súviseli s projektmi výskumu a vývoja.
Na základe poskytnutej evidencie neboli výdaje
špecifikované dostatočne konkrétne. V evidencii nákladov
by mohli byť zahrnuté aj náklady, ktoré boli vynaložené
na akékoľvek cesty uskutočnené danými automobilmi.
Daňový subjekt pri prevádzkových nákladoch nevyhovel
požiadavke na oddelené evidovanie nákladov vynaložených
na realizáciu projektov výskumu a vývoja a nebola
preukázaná ich súvislosť s projektmi výskumu a vývoja.
ajvyšší správny súd Českej republiky potvrdil dodatočné
vyrubenie dane z príjmov právnických osôb vrátane
penále a odvolanie daňového subjektu zamietol. V prípade
osobných (mzdových) nákladov vynaložených v súvislosti
s projektmi výskumu a vývoja, ktoré neboli evidované
na osobitných analytických účtoch ani na osobitnom
nákladovom stredisku, ale existovala podkladová evidencia
preukazujúca súvislosť s projektmi výskumu a vývoja,
nebol odpočet mzdových nákladov spochybnený, aj keď
bolo uvedené, že aj evidencia týchto nákladov by mala byť
podrobnejšia.
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Rozsudok Súdneho dvora Európskej
únie v oblasti dane z príjmov
fyzickej osoby
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-283/15, ktorého
predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho
konania podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní EÚ
podaný rozhodnutím Najvyššieho súdu Holandska.
Návrh podaný v rámci sporu medzi štátnym tajomníkom
pre financie a pánom X, ktorého predmetom je
odmietnutie holandských daňových orgánov odpočítať
„záporné príjmy“ súvisiace s nehnuteľnosťou v osobnom
vlastníctve nachádzajúcou sa v Španielsku.
V Holandsku sa podľa zákona z roku 2001 daň z príjmov
fyzických osôb vzťahuje nielen na príjmy z pracovnej
činnosti, ale tiež na príjmy „pochádzajúce z nehnuteľnosti
určenej na bývanie“. Ak je táto nehnuteľnosť „v osobnom
vlastníctve“, zakladá nárok na priznanie výhod
vypočítaných ako percento hodnoty nehnuteľnosti. Tieto
„výhody“ sa započítavajú s odpočítateľnými výdavkami,
medzi ktoré patria úroky a náklady súvisiace s dlhmi
vyplývajúcimi zo zmlúv na nadobudnutie nehnuteľnosti
určenej na bývanie. Pokiaľ výška týchto nákladov
presiahne výšku „výhod“, je daňovník v situácii „záporných
príjmov“. To bol v roku 2007 prípad pána X, ktorý je
holandským štátnym príslušníkom, pokiaľ ide o jeho
nehnuteľnosť určenú na bývanie v Španielsku.
Pán X mal v roku 2007 príjmy z dvoch spoločností,
v ktorých mal väčšinové majetkové účasti. Sídlo prvej
spoločnosti bolo v Holandsku, tieto príjmy predstavovali
60 %, a sídlo druhej spoločnosti bolo vo Švajčiarsku, kde
príjmy predstavovali 40 % uvedeného príjmu. Žiadny
príjem teda nebol dosiahnutý v Španielsku, a to ani v roku
2007 ani v nasledujúcich štyroch rokoch, na konci ktorých
prestal byť španielskym rezidentom.
Podľa uplatniteľnej dvojstrannej dohody sa príjmy
zo švajčiarskeho zdroja zdanili vo Švajčiarsku a príjmy
z holandského zdroja v Holandsku.
Pán X sa najprv rozhodol pre režim pre rezidentov
v Holandsku, v rámci ktorého podlieha neobmedzenej
daňovej povinnosti v Holandsku. Z tohto dôvodu
holandský daňový úrad zohľadnil „záporný príjem“
vzťahujúci sa na nehnuteľnosť určenú na bývanie
v Španielsku.
Celková výška takto vymeranej dane bola ale vyššia ako
suma, ktorú by musel pán X zaplatiť, ak by si nezvolil
režim pre rezidentov a ak by sa mu okrem iného
umožnilo odpočítať všetky záporné príjmy z nehnuteľnosti
v Španielsku.

Priame dane
Pán X vzal späť svoju pôvodnú žiadosť o uplatnenie
režimu zdanenia a na holandských súdoch napadol
daňový výmer, pričom tvrdil, že ustanovenia práva Únie
o voľnom pohybe sa majú vykladať v tom zmysle, že
nerezidentom umožňujú uplatniť si odpočet „záporných
príjmov“ z nehnuteľnosti určenej na bývanie, a to bez
toho, aby im tým vznikla povinnosť zvoliť si daňový režim
pre rezidentov.
Jeho podanie bolo zamietnuté a následne pán X podal
opravný prostriedok na Najvyšší súd Holandska, ktorý sa
v tejto záležitosti obrátil na Súdny dvor. Súdny dvor sa
vyjadril nasledovne:
„Článok 49 zmluvy o fungovaní EÚ sa má vykladať
v tom zmysle, že bráni tomu, aby členský štát,
ktorého daňová právna úprava umožňuje odpočítať
„záporné príjmy“ súvisiace s nehnuteľnosťou určenou
na bývanie, odmietol priznať tento odpočet SZČO,
ktorá je nerezidentom, ak na území tohto štátu
dosiahla 60 % celkového objemu svojich príjmov
a na území členského štátu, v ktorom sa nachádza
jej nehnuteľnosť, nedosiahla príjem, ktorý by jej
umožňoval uplatniť rovnocenné právo na odpočet.“
Zákaz sa týka každého členského štátu zamestnania,
na ktorého území samostatne zárobkovo činná osoba
dosahuje príjmy, ktoré jej umožňujú uplatniť rovnocenné
právo na odpočet, a to v pomere zodpovedajúcom
uvedeným príjmom dosiahnutým na území každého
z členských štátov zamestnania. V tejto súvislosti je
„členským štátom zamestnania“ každý členský štát,
ktorý má právomoc zdaniť príjmy z činnosti nerezidenta
dosiahnuté na jeho území nezávisle od miesta, kde
konkrétne túto činnosť vykonával.
Okolnosť, že dotknutý daňovník nerezident nedosahuje
časť svojich príjmov na území členského štátu, ale
na území tretieho štátu, nemá vplyv na rozhodnutie
súdu.

Metodický pokyn k výpočtu základu
dane podľa § 5 ods. 8 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov
Finančné riaditeľstvo SR aktualizovalo metodický
pokyn k výpočtu základu dane podľa § 5 ods. 8
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) v súvislosti
so zmenami a doplneniami účinnými od 1. 1. 2017.
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Výpočet základu dane podľa § 5 ods. 8 ZDP
V zmysle § 5 ods. 8 ZDP základom dane (čiastkovým
základom dane) sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti
znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť
zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie
zamestnanca, na ktoré sa vzťahuje povinné zahraničné
poistenie rovnakého druhu. Podľa § 5 ods. 7 písm. e) ZDP
poistným a príspevkami sa rozumejú poistné na verejné
zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie,
poistné na sociálne zabezpečenie a príspevky
na starobné dôchodkové sporenie alebo poistné
a príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu.
Uplatnenie dobrovoľného príspevku na starobné
dôchodkové sporenie bolo pre roky 2013 až 2016 riešené
formou nezdaniteľnej časti základu dane a z tohto
dôvodu nebola možnosť v uvedených rokoch dobrovoľný
príspevok na starobné dôchodkové sporenie odpočítavať
od zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti pri výpočte
čiastkového základu dane. Za zdaňovacie obdobie 2017
si daňovník môže dobrovoľný príspevok na starobné
dôchodkové sporenie uplatniť podľa § 5 ods. 8 ZDP
pri výpočte čiastkového základu dane z príjmov podľa
§5 ZDP.
Podľa § 5 ods. 8 ZDP pri výpočte čiastkového základu
dane podľa § 5 ZDP sa zdaniteľné príjmy zo závislej
činnosti znižujú len o to poistné a príspevky, ktoré je
povinný platiť zamestnanec, čiže daňovník s príjmami
zo závislej činnosti.
Dobrovoľne platené poistné
Daňovník s príjmami podľa § 5 ZDP, ktorý je, resp. je
aj dobrovoľne poistenou osobou, si môže pri výpočte
čiastkového základu dane podľa § 5 ZDP uplatniť
zaplatené dobrovoľné poistné, a to buď u zamestnávateľa
v priebehu zdaňovacieho obdobia alebo až po skončení
zdaňovacieho obdobia v rámci ročného zúčtovania
preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, resp.
pri podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej
osoby. Daňovník si pri výpočte čiastkového základu dane
podľa § 5 ZDP uplatní len to preukázateľné zaplatené
poistné, ktoré bol povinný platiť v období, počas ktorého
poberal príjmy zo závislej činnosti.
Poistné platené z príjmov, ktoré nie sú
zdaniteľnými príjmami
Zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti možno ponížiť len
o také poistné a príspevky, ktoré sa viažu k zdaniteľným
príjmom zo závislej činnosti. Poistné platené z príjmov,

Priame dane
ktoré sú oslobodené od dane alebo z príjmov, ktoré nie
sú predmetom dane, nie je možné uplatniť pri výpočte
čiastkového základu dane podľa § 5 ZDP, a to ani v takom
prípade, ak niektorý všeobecne záväzný právny predpis
ustanovuje povinnosť platiť poistné z takýchto príjmov.

Preplatky a nedoplatky z ročného zúčtovania
na zdravotnom poistení
Zdravotná poisťovňa za zákonom stanovených
podmienok je povinná vykonať ročné zúčtovanie
poistného na verejné zdravotné poistenie
za predchádzajúci kalendárny rok za svojho poistenca,
t.j. aj za zamestnanca. V prípade ak je výsledkom
ročného zúčtovania poistného nedoplatok a tento
zrazí zamestnávateľ zo mzdy zamestnanca, potom
takýto nedoplatok zamestnávateľ uplatní pri výpočte
čiastkového základu dane podľa § 5 ZDP.
Ak nedoplatok zaplatí zdravotnej poisťovni
zamestnanec sám, môže si preukázateľne zaplatený
nedoplatok uplatniť u zamestnávateľa buď v mesiaci,
v ktorom ho zaplatil alebo po skončení zdaňovacieho
obdobia pri ročnom zúčtovaní preddavok na daň
z príjmov zo závislej činnosti alebo pri podaní
daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.
Finančné riaditeľstvo SR v metodickom pokyne uvádza
praktické príklady k výpočtu základu dane podľa
§ 5 ods. 8 ZDP.
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Nepriame dane

Súdny dvor Európskej únie v oblasti
DPH
C - 21/16 Euro Tyre – Neexistencia zápisu vo VIES
Euro Tyre („Euro Tyre PT“) je portugalskou pobočkou
holandskej spoločnosti Euro Tyre BV. Vykonáva činnosť
v oblasti dovozu, vývozu a predaja pneumatík pre
maloobchodných predajcov v Portugalsku a Španielsku.
Na španielskom trhu vykonáva svoje predaje čiastočne
priamo a čiastočne prostredníctvom distribútora,
a to obchodnej spoločnosti Euro Tyre Distribución de
Neumáticos SL („Euro Tyre ES“).
Euro Tyre ES bola zaregistrovaná ako zdaniteľná osoba
na účely DPH v Španielsku, ale v čase nákupov od Euro
Tyre PT, t. j. v období 2010 – 2012 ešte nepodliehala
režimu zdanenia nadobudnutí v rámci Spoločenstva, a ani
nebola zapísaná v systéme VIES. Do tohto systému bola
zapísaná 19. marca 2013 s účinkom od 1. júla 2012. Euro
Tyre PT deklarovala uvedené predaje ako oslobodené
intrakomunitárne dodávky.
Portugalský daňový úrad vyrubil DPH na výstupe
s odôvodnením, že podmienky pre oslobodenie od dane
neboli splnené, keďže v čase predmetného predaja
Euro Tyre ES nebola v Španielsku zaregistrovaná na
vykonávanie intrakomunitárnych transakcií, ani zapísaná
v systéme VIES. Na druhej strane, portugalský daňový
úrad uznal, že zo strany Euro Tyre PT nejde o daňový únik.
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SD EÚ sa zaoberal otázkou, či daňová správa môže
odoprieť oslobodenie od DPH z dôvodu, že v čase tejto
dodávky nadobúdateľ so sídlom na území členského štátu
určenia a držiteľ identifikačného čísla pre DPH platného
pre operácie v tomto štáte, nie je zapísaný do systému
VIES. SD EÚ konštatoval, že pridelenie IČ DPH, ako aj jeho
zapísanie v systéme VIES je iba formálnou požiadavkou,
pričom k uplatneniu oslobodenia dodania tovaru od dane
dôjde len vtedy, keď bolo právo nakladať s týmto tovarom
ako vlastník prevedené na nadobúdateľa – zdaniteľnú
osobu a keď dodávateľ preukáže, že uvedený tovar bol
odoslaný alebo prepravený do iného členského štátu,
a že ten istý tovar v dôsledku tohto odoslania alebo tejto
prepravy fyzicky opustil územie členského štátu dodania
tzv. hmotnoprávne podmienky.
SD EÚ tiež uviedol, že existujú iba dva prípady, v ktorých
nedodržanie formálnej požiadavky môže spôsobiť stratu
práva na oslobodenie. Prvou je účasť na daňovom
podvode a druhou je situácia, v ktorej porušenie
formálnej požiadavky znemožnilo predložiť jasný dôkaz
o tom, že hmotnoprávne požiadavky boli splnené.
SD EÚ teda rozhodol, že daňová správa členského
štátu nemôže odoprieť oslobodenie od dane pre
intrakomunitárnu dodávku z jediného dôvodu, že v čase
tejto dodávky nadobúdateľ nie je zapísaný do systému
VIES, keď neexistuje žiadna vážna indícia naznačujúca,
že ide o daňový únik a je preukázané, že sú splnené
hmotnoprávne podmienky pre oslobodenie od dane.

Nepriame dane
C - 344/15 National Roads Authority – Existencia
aktuálnej alebo potenciálnej hospodárskej súťaže
Väčšinu spoplatnených ciest v Írsku postavili a
spravujú súkromné subjekty na základe dohôd
o verejno‑súkromnom partnerstve uzavretých s National
Roads Authority („NRA“), írskym orgánom, ktorý sa
riadi verejným právom a je zodpovedný za správu
verejnej siete štátnych ciest. Aktuálne existuje v Írsku
osem spoplatnených ciest spravovaných súkromnými
subjektami, pričom vyberané mýto je zdanené DPH. NRA
spravuje dve spoplatnené cesty – Westlink a Dublinský
tunel. Diaľnica Westlink bola predtým spravovaná
súkromným subjektom, ale keďže bolo potrebné
realizovať dodatočné investície na modernizáciu, prevzal
správu uvedenej diaľnice NRA.
Mýto vyberané NRA bolo oslobodené od DPH, avšak
daňový orgán rozhodol, že táto činnosť podlieha DPH,
keďže jej oslobodenie od dane by viedlo k závažnému
narušeniu hospodárskej súťaže.
SD EÚ preskúmaval otázku, či NRA v danej veci vystupuje
ako orgán verejnej moci, pričom narúša alebo by mohla
narušiť hospodársku činnosť, a teda mýto vyberané NRA
by malo podliehať DPH. SD EÚ konštatoval, že súkromný
subjekt môže vstúpiť na trh, len ak mu to NRA povolí.
Rovnako, konečnú zodpovednosť za cesty nesie NRA,
nie súkromný subjekt. SD EÚ tiež uviedol, že jednotlivé
spoplatnené cesty v Írsku sú od seba dostatočne
vzdialené a z pohľadu spotrebiteľov slúžia na uspokojenie
rôznych potrieb, preto si navzájom nekonkurujú. Z toho
vyplýva, že výška mýta nemá nijaký vplyv na rozhodnutie
spotrebiteľa, či uprednostní jednu spoplatnenú cestu
pred inou. Zároveň neexistuje reálna možnosť, aby
súkromný subjekt vstúpil na trh s cieľom poskytovania
služieb v oblasti spoplatnených ciest tým, že by vybudoval
spoplatnenú cestu, ktorá by konkurovala diaľnici Westlink
alebo Dublinskému tunelu.
SD EÚ ďalej uviedol, že neexistuje a nemôže existovať
skutočná hospodárska súťaž medzi NRA a súkromnými
prevádzkovateľmi a neexistuje dôkaz o tom, že je reálne
možné, aby súkromný prevádzkovateľ vstúpil na trh,
vybudoval a prevádzkoval spoplatnenú cestu, ktorá by
konkurovala spoplatnenej ceste prevádzkovanej NRA.
SD EÚ teda rozhodol, že čisto hypotetická možnosť
súkromného subjektu vstúpiť na trh, ktorá nie je
podložená nijakým skutkovým údajom ani nijakou
analýzou trhu, nemôže byť stotožňovaná s existenciou
potenciálnej hospodárskej súťaže, a teda subjekt, ktorý
sa riadi verejným právom a poskytuje prístup k ceste
po zaplatení mýta, nekonkuruje súkromným subjektom,
ktoré vyberajú mýto na iných spoplatnených cestách.
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Najvyšší súd Slovenskej republiky
v oblasti DPH
8 Sžf 26/2014 – Odpočet DPH
Krajský súd SR sa zaoberal dodaním tovaru, z ktorého
si žalobca uplatňoval nárok na odpočet DPH, konkrétne
išlo o dodávky bieleho rafinovaného cukru. Podľa tvrdení
malo ísť o reťazový obchod, pričom spoločnosť WTI mala
uskutočňovať tuzemské dodávky cukru pre žalobcu,
ktorý mal ďalej predávať tento cukor spoločnosti Marzon
do Maďarska. Samotná spoločnosť WTI mala cukor
nakupovať od spoločnosti Štúdio zdravia
na Slovensku, ako aj od ďalších dvoch českých
spoločností.
Súd dospel k záveru, že žalobca žiadnym spôsobom
nepreukázal dodávky tovaru od WTI. Listinné dôkazy
predložené žalobcom, teda faktúry, dodacie listy,
pokladničné doklady, aj keď obsahovali pečiatku
a podpis, ešte samé o sebe nepreukazovali, že došlo
k reálnemu zdaniteľnému plneniu a že sú splnené
hmotnoprávne podmienky na odpočet DPH.
Podľa krajského súdu žalobca navyše deklaroval, opäť
len listinnými dokladmi, že tento tovar priamo zo skladu
dodal daňovému subjektu do Maďarska, spoločnosti
Marzon. Z tohto dôvodu správca dane preveroval
obchodný reťazec od prvého dodávateľa až
po konečného odberateľa.
Týmto preverovaním zistil, že spoločnosť WTI mala
nadobudnúť tovar od spoločnosti Štúdio zdravia.
Bývala konateľka spoločnosti Štúdio zdravia potvrdila,
že spoločnosť s kryštálovým cukrom neobchodovala,
predložené faktúry nikdy nevystavila, podpis ani pečiatka
na nich nie je jej. Reálna existencia tovaru, ktorý malo
Štúdio zdravia dodať spoločnosti WTI, ktorá mala ďalej
dodať tovar žalobcovi teda nebola preukázaná. Žalobca
namietal, že spoločnosť WTI cukor nakupovala aj
od ďalších dvoch českých spoločností. Konatelia WTI boli
vypočutí ako svedkovia, ale k svojim tvrdeniam
o nákupe od iných spoločností nepredložili žiadne
doklady.
Krajský súd uviedol, že v prípade, ak žalobca nepreukázal
nadobudnutie tovaru, nie je schopný preukázať ani
jeho ďalšie dodanie. Spoločnosť Marzon, ktorá aj keď
je registrovaná na účely DPH v Maďarsku, nepriznala
intrakomunitárne nadobudnutie tovaru a nezaplatila DPH
v Maďarsku, čo jednoznačne potvrdila maďarská daňová
správa.

Nepriame dane
Námietka žalobcu, že nemôže niesť zodpovednosť
za iný daňový subjekt, s ktorým riadne obchoduje, bola
zamietnutá s odôvodnením, že pri nadobudnutí tovaru
v rámci EU, nie je pohyb cez hranice monitorovaný,
a preto nemožno vylúčiť riziko vzniku daňových
podvodov. Z tohto dôvodu by sa mal dodávateľ uistiť, že
plnenie, ktoré uskutoční, nebude viesť
k jeho účasti na daňovom podvode.
Žalobca sa domáhal preskúmania zákonnosti
rozhodnutia, ktorým správca dane po daňovej kontrole
nepriznal žalobcovi nadmerný odpočet. Krajský súd túto
žalobu zamietol a žalobca podal proti predmetnému
rozsudku odvolanie. Najvyšší súd SR dospel k záveru, že
odvolanie žalobcu nie je dôvodné a stotožnil sa
s právnym posúdením veci krajským súdom.
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Právne

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o alternatívnom
autentifikátore
Ministerstvo vnútra Slovenskej republike vydalo vyhlášku
č. 29/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o alternatívnom autentifikátore (ďalej len „vyhláška“).
Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o e-Governmente“) je štatutár právnickej osoby alebo
vedúci organizačnej zložky zapísanej v obchodnom registri
oprávnený na prístup a disponovanie s elektronickou
schránkou prostredníctvom:
•

občianskeho preukazu s elektronickým čipom
a bezpečnostného osobného kódu, alebo

•

dokladu o pobyte s elektronickým čipom
a bezpečnostného osobného kódu.

Zahraničný štatutár mal doteraz prístup do elektronickej
schránky len vtedy, ak mal doklad o pobyte, alebo ak
na to splnomocnil inú osobu, ktorá používala svoj
občiansky preukaz alebo doklad o pobyte.
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Od účinnosti vyhlášky sa do elektronickej schránky môže
dostať zahraničný štatutár sám, a to v prípade, ak požiada
o vydanie alternatívneho autentifikátora, ktorým je karta
s elektronickým čipom a šesťmiestnym bezpečnostným
osobným kódom. Prvé vydanie tejto karty je bezodplatné
a karta platí tri roky.
Žiadosť je možné podať na ktoromkoľvek oddelení
cudzineckej polície v Slovenskej republike. Alternatívny
autentifikátor je možné vybaviť len osobne a nie je možné
na to splnomocniť žiadnu tretiu osobu. K žiadosti sa
pripája aj výpis spoločnosti z obchodného registra
a doklad totožnosti zahraničného štatutára.
Vyhláška je účinná od 1. marca 2017.

Zákon o miestnom poplatku
za rozvoj
Koncom minulého roka bol prijatý zákon č. 447/2015
Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť
1. novembra 2016 a bol novelizovaný zákonom
č. 375/2016 Z. z. účinným od 31. decembra 2016 (ďalej
len „zákon“). Cieľom zákona je umožniť mestám a obciam

Právne
vlastným všeobecne záväzným nariadením dobrovoľne
zaviesť miestny poplatok za rozvoj (ďalej len „poplatok“).
Mestá a obce zavádzajú poplatok na svojom území
všeobecne záväzným nariadením. V hlavnom meste
Bratislava vykonáva správu a rozhodovanie vo veciach
poplatku mestská časť. Mestské časti na tento účel príjmu
všeobecne záväzné nariadenia.
Predmetom poplatku je pozemná stavba na území obce:
1.

na ktorú je vydané právoplatné stavebné
povolenie,

2.

ktorá je ohlásená stavebnému úradu,

3.

na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení
stavby pred jej dokončením, alebo

4.

ktorá je dodatočne povolená.

Zákon zároveň taxatívne vymenúva druhy stavieb, ktoré
sú vyňaté z predmetu poplatku (napr. údržba, oprava,
rekonštrukcia, modernizácia, stavba alebo časť stavby
slúžiaca na športové účely, významná investícia, určené
poľnohospodárske stavby a iné).
Ak je poplatok v obci zavedený, poplatková povinnosť
vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, resp.
príslušného rozhodnutia stavebného úradu a zaniká
dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak
súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať. Poplatok je
príjmom rozpočtu obce.
Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorej
bolo ako stavebníkovi vydané stavebné povolenie alebo
iné rozhodnutie uvedené v zákone. Poplatok sa vypočíta
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ako súčin výmery nadzemnej časti podlahovej plochy
realizovanej stavby v m2 znížený o 60 m2 a sadzby
poplatku platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti.
Poplatok vyrubí obec rozhodnutím.
Zákon v znení novely je účinný od 31. decembra 2016.
prvého a posledného klienta určeného zamestnávateľom.
Týka sa to však len zamestnancov, ktorí nemajú stále
alebo obvyklé pracovisko.

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloittece.com

Dagmar Yoder
dyoder@deloittece.com

Ostatné

Zmluva medzi Slovenskou
republikou a Japonskom o sociálnom
zabezpečení
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
informovalo o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou
republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení
dňa 30. januára 2017.
Na základe uvedenej zmluvy sa budú vzájomne
započítavať nadobudnuté doby dôchodkového
poistenia a vyplácať dávky dôchodkového
zabezpečenia na území Japonska a SR. Zmluva sa
vzťahuje na všetky osoby, ktoré podliehajú alebo
podliehali právnym predpisom jedného alebo
oboch zmluvných štátov, a na ostatné osoby, ktoré
odvodzujú svoje práva od týchto osôb.

Informácia Sociálnej poisťovne
k oznamovaniu vylúčenia povinnosti
platiť poistné
Sociálne poisťovňa vydala informáciu, podľa ktorej
zamestnávateľ nemá povinnosť oznamovať Sociálnej
poisťovni skutočnosť ani obdobie, počas ktorého jeho
zamestnanec nie je povinný platiť poistné. V mesačnom
výkaze poistného a príspevkov zamestnávateľ uvedie
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v kolónke počet kalendárnych dní, za ktoré poistné
platí. Poistné následne odvedie len za dni, na ktoré sa
vylúčenie platiť poistné nevzťahovalo. Vylúčenie platí
pre zamestnávateľa aj pre zamestnanca s výnimkou
úrazového poistenia.
Zamestnanec a zamestnávateľ neplatia poistné
na sociálne poistenie v období, počas ktorého sa
zamestnancovi poskytuje materská dávka, počas prvých
desiatich dní potreby ošetrovania blízkej osoby, počas
obdobia, kedy je uznaný za dočasne práceneschopného
a ani v období počas, ktorého má ospravedlnenú
neprítomnosť v práci z dôvodu účasti na štrajku.
Vylúčenie platiť poistné platí aj pre samostatne zárobkovo
činnú osobu a dobrovoľne poistenú osobu v prípadoch
uvedených vyššie. Dobrovoľne poistená osoba neplatí
počas práceneschopnosti poistné na sociálne poistenie
len v tom prípade, ak poberá dávku nemocenské
uplatnenú priamo z dobrovoľného poistenia. Ani tieto
skupiny poistencov neoznamujú Sociálnej poisťovni
vylúčenie platiť poistné.

Katarína Povecová
kpovecova@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.
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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 - Apríl, máj 2017
(http://kalendar.deloitte.sk/)
Pracovné právo 2017
4. apríla 2017
Bratislava, Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3
Zistite viac | Zaregistrujte sa
Slovensko – rakúska obchodná komora
4. apríla 2017
Bratislava, Einsteinova 23
Zistite viac
Summit Digital Hospital 2017
11. apríla 2017
Bratislava, Hotel NH Gate One, Ambrušova 7
Zistite viac | Zaregistrujte sa
Banking and Insurance Forum 2017 - PSD 2: Big Bang vo finančných službách
27. apríla 2017
Bratislava, Sheraton Bratislava Hotel, Pribinova 12
Zaregistrujte sa
Deloitte DPH akadémia 2017 - 5 modulov
5., 12., 19., 22. a 26. máj 2017
Bratislava, Einsteinova 23
Zistite viac | Zaregistrujte sa

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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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

Zdaňovanie spoločností

Slovenské účtovníctvo a IFRS

Jana Farkašová
jafarkasova@deloitteCE.com

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloitteCE.com

Zdaňovanie fyzických osôb

Korean Desk

Ľubica Dumitrescu
ldumitrescu@deloitteCE.com

Kyu-Mann Huh
kmhuh@deloitteCE.com

DPH a clá

Právne oddelenie

Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloitteCE.com

Transferové oceňovanie
Martin Sabol
msabol@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
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Žilina
Komenského 8854/19
010 01 Žilina
Tel.: +421 905 365 282
Fax: +421 910 828 333

Košice
Štúrova 28
040 01 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
na Vaše financie alebo podnikanie. Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí alebo vykonaním krokov, ktoré môžu mať vplyv na Vaše financie alebo podnikanie, by ste mali požiadať
o poradenstvo kvalifikovaného odborného poradcu. Žiadny subjekt zo siete Deloitte nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli akejkoľvek osobe v dôsledku spoliehania sa
na túto publikáciu.
***
Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej privátnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou, a jej členských firiem.
Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry spoločnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jej členských firiem sa
uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/o-nas.
Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora.
Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim
klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 244 000 odborníkov spoločnosti Deloitte sa usiluje konať tak, aby vytvárali hodnoty, na ktorých záleží.
© 2017 Deloitte na Slovensku
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