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Čo je risk/cost sharing

Znamená rozloženie rizika spojeného s úhradou nákladov na liečbu a možnú úsporu
v zdravotnom systéme pri plánovanom uvedení liekov

Cost sharing - Dohoda viazaná na financovanie

Risk sharing - Dohoda viazaná na klinické parametre

V súčasnosti v Slovenskej republike chýba výslovne uzákonená možnosť uzatvárať risk/cost
sharingové zmluvy medzi držiteľom rozhodnutia o registrácii a zdravotnou poisťovňou

© 2017 Pre viac informácií kontaktuje Deloitte Legal s.r.o., advokátska kancelária.

3

Prijímanie platieb zdravotnými poisťovňami
v Slovenskej republike

• Interpretačné hľadisko – hospodárne
a účelné vynakladanie prostriedkov
verejného zdravotného poistenia.
• Príjmy zdravotných poisťovní nie sú
regulované.
• Neexistencia akejkoľvek regulácie tejto
otázky v súčasnosti na Slovensku je
ďalším argumentom na možnosť
uzatvorenia risk/cost-sharingovej
zmluvy a prijímanie z nej plynúcich
plnení.

Ak je uzatvorenie zmluvy a prijatie
plnenia:
v prospech zdravotnej poisťovne,
v prospech stability a limitácie nákladov
vynakladaných zdravotnou poisťovňou
zo systému verejného zdravotného
poistenia,
v prospech pacientov, keď napomáha
zabezpečiť dostupnosť jedinej možnej
liečby, máme za to, že je právne
prípustné a plnenie môže daná zdravotná
poisťovňa prijať.
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Risk/cost sharing v podmienkach ČR
Zákon č. 48/1997 Zb. o verejnom zdravotnom poistení (§ 39d)

V súvislosti s dočasnou úhradou vysoko inovatívnych liečivých prípravkov (VILP) – zabezpečenie limitácie
dopadu úhrady VILP na finančné prostriedky zdravotného poistenia alebo doliečenie pacientov po
uplynutí dočasnej úhrady. Právnym titulom príslušných zmlúv - inominátna zmluva uzatvorená podľa
civilnoprávnych predpisov.

V súvislosti so vstupom VILP do trvalej úhrady alebo v súvislosti s liečivými prípravkami, ktoré nie sú
vysoko inovatívne – bez explicitného verejnoprávneho podkladu.

V Českej republike sa cost-sharingové a risk-sharingové zmluvy často používajú aj v prípadoch, ktoré
právne predpisy neupravujú.

Zákon ani vykonávací predpis výslovne neuvádzajú plnenie poskytované zo strany držiteľa
rozhodnutia o registrácii poisťovni ako príjem zahrnuteľný do základného fondu zdravotných
poisťovní.
Napriek tomu však poisťovne v Českej republike platby plynúce zo zmluvných cost a risksharingových záväzkov prijímajú a zaraďujú ich do základného fondu tak, aby sa finančné prostriedky
vrátili späť do systému verejného zdravotného poistenia (ostatné príjmy).
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Zavedenie risk/cost sharingu do Slovenského
právneho poriadku

Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov („zákon o úhrade liekov“)

Novela v legislatívnom procese

Zavádza risk/cost sharing (v zákone ako „zmluva o podmienkach úhrady lieku zdravotnou poisťovňou“)

Navrhovaná účinnosť 1.január 2018 (pre niektoré ustanovenia posunutá účinnosť 1.január 2019)
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Čo prinesie risk/cost sharing?

Budú
dostupné
drahé a
inovatívne
lieky pre
pacientov?

Dosiahne sa
hranica
nákladovej
efektívnosti
pre zaradenie
väčšieho počtu
liekov do
zoznamu
kategorizovaných
liekov?
Je úmyslom
zákonodarcu
Čo znamená
zaviesť povinnosť
zľava vo
pre každého
forme lieku
držiteľa
v zmluve,
registrácie/výrobc
ktorú zákon
u uzatvoriť zmluvu
zavádza?
s poisťovňami? Je
táto povinnosť aj
na strane
poisťovní?
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Realizácia risk/cost sharingu

§7a

Držiteľ registrácie musí s každou zdravotnou poisťovňou uzatvoriť zmluvu ak:
•

podiel počtu poistencov na celkovom počte poistencov verejného zdravotného
poistenia je najmenej 15 %

•

najmenej jeden poistenec bol liekom, ktorého sa zmluva týka, liečený v období 12
mesiacov predchádzajúcich dňu kedy bola predložená žiadosť o zaradenie lieku
do zoznamu kategorizovaných liekov a liek bol použitý podľa návrhu indikačného
obmedzenia, ktorý je súčasťou žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu
kategorizovaných liekov.

Povinnosť uzatvorenia zmluvy o úhrade pri dodržaní rovnakých podmienok týkajúcich
sa rozsahu úhrady
Ochrana obchodného tajomstva
Nastavenie pre každý prípad jednotlivo
Potrebné vždy zvážiť daňové aspekty
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Zmluva musí obsahovať

Označenie
lieku, ktorý je
predmetom
zmluvy

Maximálna výška
úhrady

Preskripčné
obmedzenia

Indikačné
obmedzenia

Podmienky delenia
terapeutického
rizika

Zmluva stratí platnosť ak je maximálna výška úhrady zdravotnou poisťovňou za liek,
indikačné obmedzenie alebo preskripčné obmedzenie v zmluve o podmienkach
úhrady lieku zdravotnou poisťovňou uvedená v rozpore s maximálnou výškou úhrady
zdravotnou poisťovňou za liek, indikačným obmedzením alebo preskripčným
obmedzením uvedeným v zozname kategorizovaných liekov

© 2017 Pre viac informácií kontaktuje Deloitte Legal s.r.o., advokátska kancelária.

9

Ostatné zmeny v zákone
o úhrade liekov
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Nové pojmy

Zavedenie nových pojmov do zákona
•

Špeciálny zdravotnícky materiál

•

Originálny liek

•

Generický liek

•

Biologický liek

•

Biologicky podobný liek
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Kritériá kategorizácie liekov

Do zoznamu kategorizovaných liekov môže byť liek zaradený ak nemá významný vplyv
na prostriedky verejného zdravotného poistenia a:
•

dodatočné náklady nepresiahnu prahovú hodnotu

•

dodatočné náklady nepresiahnu prahovú hodnotu na základe zmluvy o podmienkach
úhrady lieku zdravotnou poisťovňou

•

analýza minimalizácie nákladov preukáže, že náklady vynaložené z verejného
zdravotného poistenia pri použití posudzovaného lieku sú nižšie ako náklady
vynaložené z verejného zdravotného poistenia pri použití inej medicínskej intervencie,
ktorá má štatisticky nevýznamný rozdiel v účinnosti a bezpečnosti v porovnaní s
posudzovaným liekom

•

je určený na liečbu choroby, pri ktorej počet pacientov vhodných na liečbu liekom
podľa registrovanej indikácie a navrhovaného indikačného obmedzenia je v Slovenskej
republike nižší ako 1:50 000
Prahová hodnota posudzovaného lieku za
jeden získaný rok života štandardizovanej
kvality je násobok referenčnej priemernej
mesačnej mzdy (944 eur) a koeficientu
prahovej hodnoty, ktorý nesmie byť vyšší
ako 41.

© 2017 Pre viac informácií kontaktuje Deloitte Legal s.r.o., advokátska kancelária.

12

Kritériá kategorizácie liekov

Do zoznamu kategorizovaných liekov môže byť liek podmienene zaradený ak má
významný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia a:
•

dodatočné náklady nepresiahnu prahovú hodnotu

•

dodatočné náklady nepresiahnu prahovú hodnotu na základe zmluvy o podmienkach
úhrady lieku zdravotnou poisťovňou

•

liek spĺňa podmienku pre zaradenie do zoznamu kategorizovaných liekov a držiteľ
registrácie požiada o podmienené zaradenie

•

analýza minimalizácie nákladov preukáže, že náklady vynaložené z verejného
zdravotného poistenia pri použití posudzovaného lieku sú nižšie ako náklady
vynaložené z verejného zdravotného poistenia pri použití inej medicínskej intervencie,
ktorá má štatisticky nevýznamný rozdiel v účinnosti a bezpečnosti v porovnaní s
posudzovaným liekom

•

je určený na liečbu choroby, pri ktorej počet pacientov vhodných na liečbu liekom
podľa registrovanej indikácie a navrhovaného indikačného obmedzenia je v Slovenskej
republike nižší ako 1:50 000
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Podmienené zaradenie lieku do zoznamu
kategorizovaných liekov

•

Návrh maximálnej sumy úhrad zdravotných poisťovní za liek na 12 po sebe
nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia
o podmienenom zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov

•

Návrh maximálnej sumy úhrad zdravotných poisťovní za liek na 36 po sebe
nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia podmienene
zaradiť liek do zoznamu kategorizovaných liekov

•

Ak ministerstvo rozhodne podmienene zaradiť liek do zoznamu kategorizovaných
liekov, zaradí liek do zoznamu kategorizovaných liekov zverejneného najneskôr
do 180 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do 60 dní od začatia konania
z vlastného podnetu
Ak ministerstvo rozhodne podmienene zaradiť liek do zoznamu kategorizovaných
liekov, v rozhodnutí určí maximálnu výšku úhrad zdravotných poisťovní za tento
liek alebo za spoločne posudzované lieky na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia

•

•

Ministerstvo rozhodne o žiadosti a rozhodnutie doručí účastníkom
konania do 180 dní od doručenia žiadosti
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Hranica nákladovej efektívnosti
pre zaradenie lieku
do zoznamu kategorizovaných
liekov

•

definovaná skupina liekov s výrazným
vplyvom na prostriedky verejného
zdravotného poistenia, ktoré nemôžu byť
zaradené do zoznamu kategorizovaných
liekov

•

zvýšenie dostupnosti liekov na liečbu
ochorení s nízkou prevalenciou výskytu je
úprava limitu na 1:50 000

•

spresnenie pravidiel podmienenej
kategorizácie-významný vplyv na prostriedky
verejného zdravotného poistenia
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Vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia
Celková suma úhrad
zdravotných poisťovní
za posudzovaný liek alebo
za spoločne posudzované
lieky za obdobie 12 mesiacov
najmenej 1 500 000 eur.

Základný
koeficient
prahovej hodnoty
je rovný 35.

Hodnotiace kritériá pre výpočet koeficientu:
- klinický prínos
- dostupnosť iných medicínskych intervencií
- vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia
- počet získaných rokov života
- skutočnosť, či ide o liek zaradený do registra
spoločenstva pre lieky na ojedinelé ochorenia
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Úprava kategorizačného procesu – lieky

© 2017 Pre viac informácií kontaktuje Deloitte Legal s.r.o., advokátska kancelária.

•

dopĺňajú sa postupy pri procese
podávania žiadosti o úradné učenie
ceny lieku, ktorý nie je zaradený
v zozname kategorizovaných liekov

•

podmienky pre vstup generických
liekov do zoznamu kategorizovaných
liekov

•

podmienky pre vstup biologicky
podobných liekov do zoznamu
kategorizovaných liekov
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Rozhodovanie o vyrovnacom rozdiele
•

§ 21a

•

Rozhoduje ministerstvo

•

Ak suma úhrad zdravotných poisťovní za liek alebo
za spoločne posudzované lieky za 12 mesiacov
od vykonateľnosti rozhodnutia o podmienenom zaradení lieku
do zoznamu kategorizovaných liekov alebo za 12 mesiacov
od vykonateľnosti rozhodnutia o určení podmienenej úhrady
v posudzovanom období (ďalej len „reálna úhrada“) bola
vyššia ako podmienená úhrada, držiteľ registrácie tohto lieku
je povinný uhradiť zdravotnej poisťovni rozdiel medzi reálnou
úhradou a podmienenou úhradou (ďalej len „vyrovnací
rozdiel") vo výške, o ktorej rozhodne ministerstvo.

•

Ak ministerstvo rozhoduje o vyradení podmienene
zaradeného lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov alebo
ak ministerstvo rozhoduje o žiadosti o zaradenie podmienene
zaradeného lieku do zoznamu kategorizovaných liekov podľa
§ 10, vyrovnací rozdiel sa určí za obdobie od vykonateľnosti
posledného rozhodnutia, ktorým ministerstvo rozhodlo
o spôsobe uhradenia vyrovnacieho rozdielu do dňa začatia
konania o vyradení podmienene zaradeného lieku zo zoznamu
kategorizovaných liekov alebo do dňa začatia konania
o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov.

•

Lehota splatnosti nie kratšia ako 30 dní
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Rozhodovanie o určení podmienenej úhrady
•

§ 21b

•

Rozhoduje ministerstvo

•

Konanie ministerstvo môže začať najskôr 5 mesiacov
pred uplynutím obdobia, na ktoré bola určená
podmienená úhrada

•

Ministerstvo v oznámení o začatí konania určí podmienenú
úhradu vo výške reálnej úhrady za liek alebo za spoločne
posudzované lieky za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
(ďalej len „referenčné obdobie“), navýšenej o rozdiel reálnej
úhrady za liek alebo za spoločne posudzované lieky za rok
predchádzajúci referenčnému obdobiu a reálnej úhrady
za liek alebo za spoločne posudzované lieky za referenčné
obdobie
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Limit spoluúčasti

Do výpočtu
limitu
spoluúčasti sa
zaraďujú aj ZP
aj dietetické
potraviny

Snaha o
zníženie
doplatku
u vysoko
nákladových
liekov?
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Do úhrnnej
výšky úhrad
poistenca sa
započítavajú
doplatky
poistenca za
najlacnejšie
náhradné
lieky, ZP a
dietetické
potraviny

12 eur- ZŤP,
invalidný
dôchodok
30 eur- starobný
dôchodok, dovŕšil
dôchodkový vek
10 eur- deti <6
0 eur- deti
<6+ZŤP
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§ 88

Návrh zákona limituje výšku dobrovoľnej úhrady zdravotnej starostlivosti, na ktorú nie je nárok
z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, na maximálny podiel 90% z požadovanej úhrady, pričom
percento úhrady sa znižuje v súvislosti s dĺžkou času od prvého predaja lieku, zdravotníckej pomôcky
a dietetickej potraviny.
-90% - od prvého predaja najviac 12 mesiacov;
-80% - od prvého predaja viac ako 12 ale menej ako 24 mesiacov;
-75% - od prvého predaja viac ako 24 mesiacov.

Za prvý predaj lieku zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny v Slovenskej republike sa
považuje predaj v mesiaci, v ktorom bola evidovaná prvá spotreba lieku, zdravotníckej pomôcky alebo
dietetickej potraviny podľa hlásení Národnému centru zdravotníckych informácií.
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa musí podieľať na úhrade uvedenej poskytovanej zdravotnej
starostlivosti vo výške 5% zo sumy uvedenej v žiadosti. Výnimkou majú byť lieky, ktoré budú v procese
kategorizácie posúdené z hľadiska medicínskeho prínosu pre pacienta, avšak nesplnia požiadavky
na nákladovú efektívnosť a nebudú preto zaradené do zoznamu kategorizovaných liekov.
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Novela zákona o lieku
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Všeobecne o novele zákona

Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch
implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014
zo 16. apríla 2014 o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie
odstraňuje pripomienku Európskej komisie vyjadrenú v prípade EU Pilot (2016)
8727  potreba rozlíšenia, či ide o použitie zdravotníckej pomôcky pre ľudí
§2 ods. 19 v pojme „zdravotnícka pomôcka“ sa dopĺňa:

•

určená výrobcom na použitie pre ľudí

•

hlavný účinok v tele človeka alebo na jeho povrchu
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Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Príslušným orgánom pre úlohy súvisiace s klinickým skúšaním humánneho lieku
Po novom sa budú nasledovné žiadosti podávať na Štátny ústav pre kontrolu liečiv
(predtým Ministerstvo zdravotníctva SR):
•

Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu humánnych liekov;

•

Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu humánnych skúšaných liekov; a

•

Žiadosť o vydanie povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv bude vykonávať:
•

vstupnú inšpekciu miest výkonu činnosti; a

•

zároveň vydávať požadovaný druh povolenia na zaobchádzanie s liekmi
a zdravotníckymi pomôckami.

Zriadenie Národného elektronického portálu (pre lepšiu komunikáciu s etickou komisiou
a zadávateľom klinického skúšania)
© 2017 Pre viac informácií kontaktuje Deloitte Legal s.r.o., advokátska kancelária.
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Etická komisia pre klinické skúšanie

Nariadenie č. 536/2014 upravuje zabezpečenie etického preskúmania klinického
skúšania členskými štátmi
Za týmto účelom má byť Ministerstvom zdravotníctva SR zriadená etická komisia
pre klinické skúšanie
Etická komisia MZ SR bude posudzovať spolu so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv:
• žiadostí o povolenie klinického skúšania liekov;

• žiadosti o povolenie podstatnej zmeny klinického skúšania; a
• pridanie SR do klinického skúšania povoleného v iných členských štátoch EÚ
predložené prostredníctvom elektronického EÚ portálu klinického skúšania.
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Ostatné zmeny

Zruší sa možnosť prevádzkovania verejnej lekárne fyzickou osobou, ktorá nespĺňa
požiadavky odborného zástupcu
Regulácia prevádzkovania verejnej lekárne PO:
• Predpoklad, že odborný zástupca lekárne je zároveň jej štatutárom.
Za takúto PO ďalej môže konať len farmaceut, ako člen štatutárneho orgánu.
• Lekárenskú starostlivosť môže vykonávať aj PO, ktorá uskutočňuje
vysokoškolské vzdelanie v odbore farmácia alebo PO, ktorá je založená
takouto právnickou osobou alebo PO, ktorá je držiteľom povolenia
na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v nemocnici.
Emergentný systém: ak koniec 48 hodinovej lehoty pripadne na sobotu alebo deň
pracovného pokoja, možnosť dodania humánneho lieku najbližší nasledujúci pracovný
deň.

© 2017 Pre viac informácií kontaktuje Deloitte Legal s.r.o., advokátska kancelária.
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Právne posúdenie jednotlivých prípadov
Príprava zmlúv
Príprava právnych stanovísk
Príprava daňových stanovískhere

Náš
prístup

Daňové posúdenie jednotlivých prípadov
Právne a daňové poradenstvo

© 2017 Pre viac informácií kontaktuje Deloitte Legal s.r.o., advokátska kancelária.
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Otázky ?
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Ďakujeme za pozornosť!

© 2017 Pre viac informácií kontaktuje Deloitte Legal s.r.o., advokátska kancelária.

29

Kontakty
Deloitte Legal s.r.o., advokátska kancelária
Dagmar Yoder
Associate Partner, Legal
Tel: +421 905 253 844
E-mail: dyoder@deloittece.com

© 2017 Pre viac informácií kontaktuje Deloitte Legal s.r.o., advokátska kancelária.

30

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej
spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských
firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej
štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jeho členských firiem sa uvádza na adrese
www.deloitte.com/sk-onas.
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

Robotic Process Automation
Michal Lichner
Bratislava, October 2017

Otázky, ktorými sa zaoberáme v mene klienta – Deloitte Digital

Čo znamená pojem „digitálny“ pre našu firmu?

Ako získať atraktívnych zákazníkov z dig.kanálov?

Ako vytvoriť úspešnú digitálnu stratégiu?
Ako vlastne vstúpiť na digitálny trh?

Ako automatizovať veľké množstvo úloh?
Ako pomôcť obchodu pomocou automatizácie?
Ako zvýšiť pozornosť na úlohy s pridanou hodnotou?

© 2017 Deloitte na Slovensku

Ako nastaviť, riadiť a merať správny mix?

KEY
QUESTIONS
WE ANSWER
FOR YOU?

Ako kontinuálne zvýšiť digitálny obrat?

Ako zvýšiť profitabilitu a rentabilitu?
Ako zvýšiť výkon tímu a výkonnosť jednotlivcov?
Ako zlepšiť dobu reakcie a tým získať lojalitu klientov?

Robotic Process Automation

2

Portfólio – Deloitte Digital

Digital Strategy

•
•
•
•

Omni-channel Commerce

•

Innovations and Transformation

Web Content Monetization Tools

•

Concepts and Prototypes

Social Media & 360° Analytics

•

Trends and Roadmaps

e-/ m-Commerce Platform

Market Entry

Digital Customer - Salesforce

•
•

Robotic Process Automation

•
•

•
•

Rule based processes’ automation
Cross-functional & cross-application service

© 2017 Deloitte na Slovensku

•

Sales CRM, productivity rise

Marketing, leads automation

Community, chatter, collaboration

Customer Care, processes speed up

Service & Support, performance tracking

Robotic Process Automation
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Robotic Process Automation (RPA)

Robotic Process Automation

•
•

Rule based processes’ automation
Cross-functional & cross-application service

© 2017 Deloitte na Slovensku
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Roboty sú konfigurované podľa potrieb biznisu a vyvíjané pod dohľadom IT
Čo je Robotické Automatizovanie Procesov (RPA)?
RPA nie je

RPA je

Chodiace, hovoriace roboty

Fyzicky existujúce stroje
spracúvajúce listiny

Umelá inteligencia, softvér
rozpoznávania hlasu a
interakcie

© 2017 Deloitte na Slovensku

Nakódovaný počítačový softvér

vs.

Softvér vykonávajúci repetitívne
úlohy, založené na jasne
definovaných pravidlách

Makrá pracujúce naprieč
rôznymi aplikáciami a funkciami

Robotic Process Automation
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RPA spočíva v nakonfigurovanom softvéri vykonávajúcom úlohy s presne
definovanými pravidlami
Čo dokáže robotika?
RPA
Otváranie emailov a príloh
Prihlasovanie na internet a do
podnikových aplikácií
Presúvanie súborov a priečinkov
Kopírovanie súborov a priečinkov
Vypĺňanie formulárov
Čítanie a zápis do/z databáz

© 2017 Deloitte na Slovensku

Zbieranie dát z webu
Extrahovanie štruktúrovaných dát z
dokumentov
Spájanie so systémovým
interface-om (API)
Realizovanie výpočtov
Zhromažďovanie dát zo štatistík
sociálnych médií
Riadenie sa tzv. „if/then“ pravidlami a
rozhodnutiami

Robotic Process Automation
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Každý klient je jedinečný a vyžaduje rôzne benefity – implementačná
stratégia RPA je tomu prispôsobiteľná
Výhody a benefity
Zvýšenie rýchlosti

Personálna efektivita

Zníženie doby výkonu úlohy (až do 80%),
>5-násobne vyššia efektívnosť

Ľudia nemusia plytvať časom na rutinne úlohy

Kvalita výstupu

Bezpečnosť

Roboty disponujú vlastným prístupom k
užívateľskému rozhraniu, procesy sa nemenia a
údaje ostávajú uložené a spracovávané na
pôvodnom umiestnení

Vystopovateľnosť

RPA zahŕňa ISO, protokoly na účely auditu,
podrobnosti, poverenia o vložených hodnotách a
použitých dokumentoch

Rozšíriteľnosť

Rast počtu robotických pracovníkov na základe licencie,
menenie práce skrz kontrolné centrum
© 2017 Deloitte na Slovensku

Kvalita zvyčajne stúpne na 99,5 (záleží od %
prípadov pokrytých RPA), všetky chyby (výnimky) v
RPA sú systematické.

Výhody
RPA

Úspora nákladov

Realistický odhad úspory nákladov je 30%, tzv.
Break-point dosiahnuteľný v rámci 3-6 mesiacov,
ROI v období do 1 ½ roka.

Prevádzka 24/7

Softvér nepotrebuje spať alebo oddychovať

Robotic Process Automation
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RPA spočíva v nakonfigurovanom softvéri vykonávajúcom úlohy s presne
definovanými pravidlami
Príklady použitia v rámci Pharma biznisu
•

Príkaz na úhradu – notifikácia pred uskutočnením platby

•

Aktualizácia pravidiel pre nákladové strediská – každá faktúra je preladiteľná k nákladovému stredisku – inak ju SW nezaúčtuje; RPA znamená

•

Zaradenie majetku na príslušné účty – na základe preddefinovaných kritérií sa majetok automaticky priradí napr. na účet: stroje, budovy, drobný

•

Previerka doby životnosti majetku – na základe ukazovateľov napr. ak boli vykonane opravy, tak je to indikátor, že sa doba použiteľnosti predlžuje a

•
•
•

automatické priradenie + ak je potrebne zvýšiť limit nákladového strediska aby sa tam „zmestila“ ďalšia faktúra
hmotný majetok, software a pod.

teda aj doba odpisovania pre účtovne účely

Vytvorenie registra majetku – keďže účtovný systém má často len svoj jeden template, dokáže RPA vytvoriť zoznam v požadovanej

štruktúre

Uzávierkové operácie – príprava a vytváranie automatických reportov, prehľadov, preúčtovanie konečných zostatkov

jednotlivých účtov a ich rekonsiliácia

Vytvorenie dodávateľa – automatické nahratie základných údajov o dodávateľovi z interného, resp. externého dokladu,

príp. robot natiahne údaje z relevantných zdrojov (napr. ORSR)

•

Aktualizácia údajov dodávateľa – automatické zaznamenávanie zmien

•

Riadenie dodávateľského reťazca – napr. automatické odsúhlasenie vyskladnenia /
naskladnenia tovaru ak príde doklad; automatické notifikácie

© 2017 Deloitte na Slovensku
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Spracovanie transakcií a reportovanie predstavujú ideálne aktivity pre
automatizáciu-sú repetitívne a založené na pravidlách
Tepelná mapa finančných procesov
Uzavretie, konsolidácia a vykazovanie

Spracovávanie transakcií
Debetné účty
•
•

•
•
•
•

Spravovanie základných klientskych
údajov
Spravovanie klientskej miery
úverového rizika
Spracovávanie faktúr
Záverečné spracovávanie a
reportovanie
Vykonávanie platieb
Spravovanie inkás

Spracovávanie cestovných
a repre výdavkov
• Prijímanie a zhromažďovanie žiadosti
o refundáciu
• Auditovanie a dokumentovanie
výkazov
• Autorizovanie a spracovávanie platieb

© 2017 Deloitte na Slovensku

Kreditné účty

Mzdy

• Spravovanie základných údajov
dodávateľov
• Záverečné spracovávanie a
reportovanie
• Spracovávanie faktúr
• Uhrádzanie platieb

• Spravovanie hlavných údajov
zamestnancov
• Spracovávanie miezd
• Autorizovanie a spracovávanie platieb

Účtovníctvo stálych aktív

Finančné účtovníctvo
• Spravovanie údajov hlavnej knihy
• Vykonávanie vnútropodnikových
transakcii
• Zaznamenávanie procesov

Účtovníctvo zásob
• Vykonávanie účtovníctva zásob
• Záverečné spracovávanie a
reportovanie
• Účtovanie vnútropodnikových
transakcii

Interné vykazovanie

• Vykonávanie účtovníctva stálych aktív
• Záverečné spracovávanie a
reportovanie

Riadenie hotovosti
• Banková a hotovostná správa aktivít
• Spravovanie cudzích mien

• Vykonávanie vykazovania pre intern.
partnerov

Právne a externé vykazovanie
• Vykonanie právneho a ext.
vykazovania pre regulačný orgán

Účtovná uzávierka
• Vykonanie uzávierky
• Vykonanie konsolidácie

Daňové účtovníctvo
• Vykonávanie daňového účtovníctva

Projektové účtovníctvo
• Vykonávanie projektového účtovníctva

Potenciál pre automatizáciu

Nízky

Stredný

Vysoký

Robotic Process Automation
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Profil RPA tímu v Deloitte CE

200+

Implementovaných
procesov

30

Hlavných
vývojárov

3

RPA
architekti

8

Školiteľov /
trénerov

4

Roky existencie
tímu

50+ klientov
(Finančné služby, Energetika, Pharma,
Telekomunikácie, Spotrebné tovary,
Produkty, Služby)
• Centrum kvality pre RPA v rámci
siete Deloitte.
• Podpora klientov po celom svete
• Interné Blue Prism, AA a UIPath
možnosti výcviku.
• RPAaaS (plne manažovaná služba,
BPO forma).
Projekty dodané Deloitte CE RPA tímom
© 2017 Deloitte na Slovensku
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Ďakujem za pozornosť
Deloitte Digital | RPA
Michal Lichner
Lead Manager, Deloitte Digital | RPA
mlichner@deloitteCE.com
www.linkedin.com/in/michallichner
+421 911 585 689

www.deloittedigital.sk
www.deloitte.sk
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Navrhované zmeny v novele ZDP a v oblasti DPH od
1. januára 2018
Janka Farkašová
Katarína Mikovínyová

október 2017

Navrhované zmeny v
novele ZDP od 1. januára
2018
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Navrhované zmeny v novele ZDP od 1.1.2018
Zmeny v zdaňovaní príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
•

Rozšírenie oslobodenia podľa §9 (2) (y) ZDP vzťahujúceho sa na hodnotu stravy
poskytnutej držiteľom PZS na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávací účel:
− Oslobodenie hodnoty stravy v plnej výške
− Účinnosť ustanovenia aplikovateľná už na hodnotu stravy poskytnutej na odborných
podujatiach konaných v roku 2017
− Poskytnutá strava sa nebude uvádzať ako súčasť nepeňažných príjmov
oznamovaných správcovi dane držiteľom / PZS

•

Zavedenie novej nezdaniteľnej časti základu dane na uhradené služby (strava,
ubytovanie, kúpeľné procedúry, ktorý nie sú preplácané zo zdravotného poistenia)
v kúpeľných zariadeniach, vo výške 50 eur ročne na daňovníka

© 2017 Deloitte na Slovensku
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Navrhované zmeny v novele ZDP od 1.1.2018
Zmeny v zdaňovaní príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
•

Predĺženie lehoty pre vyberanie dane zrážkou a oznamovacích povinností
pre nepeňažné plnenia

Platiteľ dane (prijímateľ NP)

Držiteľ

Súčasné znenie
zákona ZDP

Novela zákona
o ZDP

Súčasné znenie
zákona ZDP

Novela zákona
o ZDP

Oznamovacia
povinnosť voči
správcovi dane pri
začatí poberania NP

do konca KM

do 15 dní
nasledujúceho KM

-

-

Povinnosť odviesť
daň vyberanú
zrážkou

do konca KM
po uplynutí
kalendárneho roka

do 3 KM po uplynutí
kalendárneho roka

-

Oznamovacia
povinnosť voči
správcovi dane

do konca KM
po uplynutí
kalendárneho roka

do 15 dní
do 3 KM po uplynutí
po uplynutí
kalendárneho roka
kalendárneho roka

do konca KM
po uplynutí
kalendárneho roka

do 15 dní
po uplynutí
kalendárneho roka

do konca KM
po uplynutí
kalendárneho roka

Oznamovacia
povinnosť voči
prijímateľovi NP

© 2017 Deloitte na Slovensku

-

-

4

Navrhované zmeny v novele ZDP od 1.1.2018
Ďalšie zmeny
•

Rozšírenie definície závislých osôb pri transferovom oceňovaní o osobu alebo subjekt, ktorý je na účely
konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku

•

Zavedenie nových definícií:
− Subjekt – právne usporiadanie majetku (trust) alebo osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu (napr. partnership –
združenie)
− Konečný príjemca prijmu – osoba, ktorá ktorej plynie príjem v jej vlastný prospech a má právo tento príjem
využívať neobmedzene
− Ústredie – zriaďovateľ stálej prevádzkarne
− Digitálna platforma – hardvérová platforma alebo softvérová platforma potrebná na vytvorenie aplikácií
a správu aplikácií

•

Doplnenie zdaniteľných príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území SR (§16 (1)
písm. e) ZDP) o:
− Príjem z úhrad od daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorými sú:
− odplaty za poskytnutie služieb obchodného, technického alebo iného poradenstva, za spracovanie dát,
za marketingové služby, z riadiacej a sprostredkovateľskej činnosti vo výške, v akej je táto odplata súčasne
uznaná za daňový výdavok podľa §19
− Podiel na zisku, likvidačnom zostatku a vyrovnací podiel VOS, KS a tichého spoločníka

•

Rozšírenie definície stálej prevádzkarne (§16 (2) ZDP):
− rozšírenie pojmu „výkon činnosti s trvalým miestom na území SR“ o opakované sprostredkovanie služieb
prepravy a ubytovania, a to aj prostredníctvom digitálnej platformy
− spresnenie podmienok vzniku stálej prevádzkarne v nadväznosti na činnosť zástupcu/agenta pri uzatváraní
zmlúv

© 2017 Deloitte na Slovensku
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Navrhované zmeny v novele ZDP od 1.1.2018
Ďalšie zmeny
•

•

Zavedenie tzv. „patent box“ (§13a, §13b) - oslobodenie 50% príjmov
§13a

§13b

ČO?

z odplát za poskytnutie práva na/za použitie:
• vynálezu/technického riešenia
chráneného patentom/úžitkovým
vzorom, ktoré sú výsledkom výskumu
a vývoja vykonávaného daňovníkom
• počítačového programu (softvéru), ktorý
je výsledkom vlastnej činnosti daňovníka

z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa
úplne alebo čiastočne využil
vynález/technické riešenie chránené
patentom/úžitkovým vzorom, ktoré sú
výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného
daňovníkom

KTO?

Právnická osoba s neobmedzenou/obmedzenou daňovou povinnosťou

KEDY?

Počas zdaňovacích období zahrnovania odpisov z aktivovaných nákladov na vývoj

Zvýšenie odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj z 25% na 100%100%

© 2017 Deloitte na Slovensku
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Navrhované zmeny v novele ZDP od 1.1.2018
Ďalšie zmeny
•

Podnikové kombinácie (nepeňažný vklad, zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie
obchodných spoločností alebo družstiev)
− od 1.1.2018 už iba v reálnych hodnotách (okrem výnimiek)

•

Zavedenie zdanenia pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune
podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia – tzv. „exit tax“

•

Zavedenie pojmu „kontrolované zahraničné spoločnosti“ a vymedzenie pravidiel
výpočtu ich základu dane, ktorý bude priradený (pripočítaný) k základu dane daňovníka
(materskej spoločnosti) na území SR

© 2017 Deloitte na Slovensku
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Hlavné navrhované zmeny
v oblasti DPH od 1. januára
2018

© 2017 Deloitte na Slovensku
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Dodanie nehnuteľnosti
(§ 38, ods. 1)
•

Doplnenie povinnosti dodávateľa informovať nadobúdateľa nehnuteľnosti
o uplatnení DPH pri predaji

•

pri dodaní stavby alebo jej časti a stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí (dodanej
po uplynutí 5 rokov od prvej kolaudácie)
•

oslobodenie od dane

•

možnosť zdanenia – ak príjemca plnenia je platiteľ dane, osobou povinnou platiť DPH je
príjemca

•

Navrhuje sa doplniť povinnosť dodávateľa, ktorý sa rozhodne dodanie nehnuteľnosti
zdaniť, oznámiť túto skutočnosť nadobúdateľovi nehnuteľnosti
− písomne
− v lehote na vystavenie faktúry

© 2017 Deloitte na Slovensku

9

Oslobodenie od dane pri trojstrannom obchode
(§ 45, ods. 1 a § 80)
Zosúladenie znenia DPH zákona s DPH Smernicou

•
•

Pre uplatnenie oslobodenia nadobudnutia tovaru z EÚ prvým odberateľom
pri trojstrannom obchode musí byť splnené (okrem ďalších podmienok), že
− prvý odberateľ nie je identifikovaný pre daň v členskom štáte druhého odberateľa

•

Navrhuje sa upraviť túto podmienku v zmysle, že
− prvý odberateľ nemá v členskom štáte druhého odberateľa sídlo, miesto podnikania,
prevádzkareň, bydlisko alebo sa obvykle v členskom štáte druhého odberateľa
nezdržiava
Súhrnný výkaz

•
•

Navrhuje sa rozšíriť povinnosť podávať súhrnný výkaz aj na osoby registrované pre daň
podľa §7 a §7a, ktoré sa zúčastnia trojstranného obchodu ako prvý odberateľ

− Pravidlá by mali byť rovnaké ako pre platiteľov dane

© 2017 Deloitte na Slovensku
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Úprava odpočítanej DPH pri investičnom majetku
•

Širšia aplikácia na všetky stavby

•

Investičným majetkom na účely úpravy odpočítanej DPH už nebudú len budovy, ale
všetky stavby, s odvolávkou na stavebný zákon.

•

20-ročné obdobie na úpravu odpočítanej dane sa tým pádom bude vzťahovať aj
na inžinierske stavby.

•

Základné členenie stavieb:
− pozemné stavby (bytové budovy a nebytové budovy);

− inžinierske stavby (cesty, dráhy, mosty, energetické vedenia, komunikačné siete,
banské stavby, rafinérie, vysoké pece, ihriská, reklamné stavby,…).
•

Nová úprava sa bude vzťahovať len na stavbu, pri ktorej si platiteľ dane odpočítal DPH
po 31. decembri 2017.
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Osobitná úprava uplatňovania DPH pre cestovné
kancelárie
(§ 65)
•

Povinnosť uplatňovať osobitnú úpravu sa bude vzťahovať na všetky predaje balíkov
cestovných služieb cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami, ktoré tieto balíky
predávajú vo svojom mene.

•

Služby cestovného ruchu obstarané zdaniteľnou osobou od iných zdaniteľných osôb sa
považujú za dodanie jednej služby zákazníkovi a táto služba je predmetom DPH
v členskom štáte poskytovateľa.

•

Cestovná kancelária a cestovná agentúra nebude môcť štandardne zdaňovať jednotlivé
služby cestovného ruchu a kupujúci, platiteľ dane, si nebude môcť uplatniť z týchto
služieb odpočítanie DPH.

•

Vychádza sa z rozsudku C-291/03 (Mytravel plc.), podľa ktorého usporiadateľ zájazdov,
ktorý poskytuje služby poskytnuté tretími osobami a vlastné služby, v zásade musí
oddeliť časť balíka služieb predstavujúcu jeho vlastné služby. Cestovná kancelária
do základu dane pre výpočet prirážky nezahrnie vlastné služby, ale tieto zdaní bežným
režimom.
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Ďalšie vybrané navrhované zmeny v zákone o DPH
•

Navrhuje sa

•

zaviesť možnosť osobitného daňového zastúpenia pre zahraničnú osobu, ktorá
nadobúda tovar v tuzemsku z iného členského štátu a to na účely jeho dodania do iného
členského štátu, vývozu alebo dodania formou zásielkového predaja s miestom dodania
v inom členskom štáte.

•

zrušiť limit 5 000 eur na poľnohospodárske plodiny, ktoré patria do kapitoly 10
a 12 Spoločného colného sadzobníka, na kovy a polotovary z kovov patriace
do kapitoly 72 a špecifických položiek Spoločného colného sadzobníka. Prenos daňovej
povinnosti na príjemcu plnenia sa uplatní bez ohľadu na výšku základu dane za dodanie
tovarov uvedenú na faktúre. Pri dodaniach mobilných telefónov a integrovaných obvodov
výška minimálneho základu dane pre uplatnenie prenosu daňovej povinnosti zostáva.

•

vypustiť zo zákona ustanovenie týkajúce sa ručenia odberateľa tovaru alebo služby
za DPH z predchádzajúceho stupňa, ak odberateľ uzatvoril zdaniteľný obchod
s dodávateľom, u ktorého nastali dôvody na zrušenie DPH registrácie a bol zverejnený
v zozname Finančného riaditeľstva SR.
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Otázky ?
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Ďakujeme za pozornosť!
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