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Priame dane:
••

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň
z príjmov právnickej osoby od 1. 1. 2017.

••

Informácia o určení nových vzorov tlačív o oznámení a zrazení dane
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu o určení nových vzorov tlačív o oznámení
a zrazení dane.

••

Metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
od držiteľa podľa ZDP
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov plynúcich
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa podľa ZDP.

••

Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C - 593/14
Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C - 593/14 sa týka oslobodenia od dane pre príjmy
z úrokov v nadväznosti na pravidlá nízkej kapitalizácie.

••

Informácia k zápočtu daňovej licencie a k odpočtu daňovej straty na účely vyplnenia tlačiva
daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k zápočtu daňovej licencie a informáciu
k odpočtu daňovej straty.

••

Informácia k zdaňovaniu preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
zamestnancov a zamestnávateľov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k zdaňovaniu preplatkov z ročného
zúčtovania zdravotného poistenia zamestnancov a zamestnávateľov.

••

Informácia k plateniu dane z príjmov z podaného daňového priznania za rok 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k plateniu dane z príjmov z podaného
daňového priznania za rok 2016.

••

Usmernenie k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2017
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo usmernenie k sumám potrebným pre výpočet
daňovej povinnosti fyzických osôb pre rok 2017.

Nepriame dane:
••

Usmernenie k vráteniu nadmerného odpočtu v prípade zaslania výzvy na odstránenie
nedostatkov v podanom daňovom priznaní, dodatočnom daňovom priznaní, kontrolnom
výkaze a v dodatočnom kontrolnom výkaze po 1. 1. 2017
Na stránke Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky bolo zverejnené usmernenie, ktoré upravuje
prerušenie lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu DPH v prípade zaslania výzvy na odstránenie
nedostatkov v podanom daňovom priznaní, dodatočnom daňovom priznaní, kontrolnom výkaze alebo
dodatočnom kontrolnom výkaze alebo zaslania výzvy na podanie kontrolného výkazu.

••

Metodický pokyn k zrušeniu registrácie pre daň podľa zákona o dani z pridanej hodnoty
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo aktualizovaný metodický pokyn k postupu
pri zrušení registrácie pre DPH osôb registrovaných za platiteľov DPH.

••

Informácia k postupu zahraničnej osoby pri oneskorenej registrácii pre daň z titulu dodania
stavebných prác v tuzemsku inej zahraničnej osobe
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k postupu zahraničnej osoby v prípade
nesplnenia si registračnej povinnosti, resp. pri oneskorenej registrácii pre DPH z titulu dodania
stavebných prác v tuzemsku inej zahraničnej osobe.

••

Súdny dvor Európskej únie v oblasti DPH
C - 208/15 Stock ‘94 Szolgáltató Zrt. – Vedľajšie plnenie a hlavné plnenie
Poskytnutie pôžičky zriaďovateľom pre poľnohospodára, ktorá slúži výlučne na nákup obežného
majetku od tohto zriaďovateľa, predstavuje iba vedľajšie plnenie k hlavnému plneniu, ktorým je
samotné dodanie obežného majetku. Z tohto dôvodu sa má aj na vedľajšie plnenie (fakturáciu
úrokov k pôžičke) použiť sadzba DPH prislúchajúca hlavnému plneniu (dodaniu obežného majetku).

Právne:
••

Novela Obchodného zákonníka
Novelou sa zavádza nový typ kapitálovej obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie.

••

Zákon o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej
porušením práva hospodárskej súťaže
Transponovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých pravidlách upravujúcich žaloby
podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva
hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie do nášho právneho poriadku.

••

Novela Zákonníka práce
Podľa novely nebude možné zamestnancovi nariadiť prácu v maloobchode počas taxatívne
vymedzených dní s výnimkou niektorých typov maloobchodného predaja.

Účtovníctvo:
••

Vzorová účtovná závierka podľa IFRS 2016
Globálne oddelenie IFRS spoločnosti Deloitte zverejnilo Vzorovú konsolidovanú účtovnú závierku
za rok končiaci sa 31. decembra 2016. Táto účtovná závierka uľahčí spoločnostiam zostaviť účtovnú
závierku za rok 2016.

••

Nová interpretácia IFRIC 22 Transakcie v cudzích menách a vopred uhradené protiplnenie
Dňa 8. decembra 2016 vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) interpretáciu IFRIC 22
„Transakcie v cudzích menách a vopred uhradené protiplnenie“, ktorú vypracoval Výbor
pre interpretácie IFRS s cieľom objasniť účtovanie o transakciách, ktoré zahŕňajú prijatie alebo úhradu
protiplnenia v cudzej mene. Interpretácia je účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa
1. januára 2018 alebo neskôr. Táto interpretácia ešte nebola prijatá Európskou úniou.

••

Rada IASB vydala úpravy štandardu IAS 40
Dňa 8. decembra 2016 vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) dodatky k IAS 40
Investície do nehnuteľností: Prevody investícií do nehnuteľností, ktoré vyjasňujú prevody nehnuteľností
do kategórie a z kategórie investície do nehnuteľností. Dodatky sú účinné pre ročné účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr. Tieto dodatky ešte neboli prijaté Európskou úniou.

••

Rada IASB vydala Ročný projekt zvyšovania kvality IFRS (cyklus 2014 – 2016)
Dňa 8. decembra 2016 vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) dodatky k trom
štandardom (IFRS 5, IFRS 12 a IAS 28) v rámci ročného projektu zvyšovania kvality IFRS. Tieto dodatky
ešte neboli prijaté Európskou úniou.

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.
••

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.

Novinky v Deloitte:
••

Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku - Február 2017 (http://kalendar.deloitte.sk/)
Pracovné raňajky – Strategické HR
Bratislava, Einstainova 23, 9. február 2017
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

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom informácií uvedených v tejto publikácii sa, prosím, spojte so svojou
kontaktnou osobou z daňového oddelenia spoločnosti Deloitte alebo s jedným z nasledujúcich odborníkov:
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