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V júnovom čísle prinášame:
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
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JÚN 2016
ZÁKON O TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB
Od 1. júla 2016 nadobúda účinnosť zákon o trestnej zodpovednosti
právnických osôb, ktorý zavádza do nášho právneho systému priamu trestnú
zodpovednosť právnických osôb.
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len „ Zákon
o trestnej zodpovednosti PO“), na rozdiel od doterajšej nepriamej
trestnoprávnej zodpovednosti, zavádza priamu trestnú zodpovednosť
právnických osôb.
Prijatie Zákona o trestnej zodpovednosti PO vychádza najmä
z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, ale aj z potreby
legislatívne sa priblížiť k ostatným členským štátom Európskej únie.
Zákonodarca uprednostnil riešenie prostredníctvom osobitného zákona,
ktorý rieši tak hmotnoprávne ako aj procesnoprávne aspekty, namiesto
novelizácie Trestného zákona a Trestného poriadku.
Zákon o trestnej zodpovednosti PO presne vymedzuje, na ktoré trestné činy
sa viaže trestná zodpovednosť. Ide napríklad o:
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niektoré majetkové trestné činy,
daňové trestné činy (napr. skrátenie alebo nezaplatenie dane a
poistného),
trestné činy súvisiace s drogami, omamnými látkami a prekurzormi,
trestné činy obchodovania s ľuďmi,
trestné činy týkajúce sa životného prostredia a nakladania
s odpadmi,
korupčné trestné činy,
poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie,
neoprávnené zamestnávanie a iné.

V zmysle tohto zákona je najprísnejším trestom, trest zrušenia právnickej
osoby. Právoplatnosťou rozhodnutia o uložení trestu zrušenia právnickej
osoby, vstupuje táto právnická osoba do likvidácie.
Ďalšími trestami sú:

?
?
?
?
?
?
?
?

trest prepadnutia majetku,
trest prepadnutia veci,
peňažný trest od 1500 EUR až do výšky 1 600 000 EUR,
trest zákazu činnosti,
trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov
Európskej únie,
trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,
trest zverejnenia odcudzujúceho rozsudku.
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ZÁKON O TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB
V súvislosti s prípadným konkurzným konaním alebo likvidáciou spoločnosti
je nutné poznamenať, že trestná zodpovednosť právnickej osoby nezaniká
vyhlásením konkurzu na takúto spoločnosť, jej vstupom do likvidácie, jej
zrušením alebo zavedením nútenej správy.
Zákon o trestnej zodpovednosti PO súčasne novelizuje iné súvisiace predpisy
ako Trestný zákon, Trestný poriadok a zároveň novelizuje aj administratívne
zákony týkajúce sa rôznych povolení, registrácií a licencií pre právnické
osoby, kde v rámci týchto konaní bude potrebné preukázať bezúhonnosť
právnickej osoby.

Novinky v zozname dlžníkov
V zmysle zákona o správe daní (daňového poriadku) platného do 30. apríla
2016, Finančné riaditeľstvo SR zverejňovalo zoznam daňových dlžníkov raz
ročne podľa stavu k 31.12. predchádzajúceho roka (teda do 30. 6. 2015
zverejnilo dlžníkov k 31. 12. 2014). Na zoznam sa dostali daňovníci, ktorých
úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzických osôb 17 000 EUR
a u právnických osôb 170 000 EUR a nezaniklo právo na ich vymáhanie.
Súčasne platný zoznam je uverejnený na portáli finančnej správy v časti:
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https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejnesluzby/zoznamy/zoznam-danovych-dlznikov
Podľa novely daňového poriadku, ktorá začala platiť od 1. mája 2016 je
Finančné riaditeľstvo SR povinné aktualizovať zoznam daňových dlžníkov na
mesačnej báze. Zverejnení budú tí, ktorých úhrnná výška daňových
nedoplatkov presiahla 170 EUR, a to podľa stavu k poslednému dňu
kalendárneho mesiaca. Aktualizované zoznamy budú zverejňované vždy do
konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za
ktorý sa zoznam vyhotovuje. Prvý zoznam za mesiac máj 2016 bude
zverejnený do 30. júna 2016.

NEPREHLIADNITE
Dôležité termíny
Prehľad dôležitých termínov na jún 2016 môžete nájsť na našej webovej
stránke: http://www.mandat.sk
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O SPOLOČNOSTIACH MANDAT
MANDAT CONSULTING, k.s. a MANDAT AUDIT, s.r.o. boli založené
v roku 2004 ako daňovoporadenská a audítorská spoločnosť. Počas celej
doby našej existencie poskytujeme služby v oblasti daní, účtovníctva
a auditu menším, stredným aj nadnárodným spoločnostiam podnikajúcim na
území Slovenskej republiky. Dlhoročná spolupráca so zahraničnými
poradenskými spoločnosťami spojená s kompetenciou slovenských
daňových poradcov a audítorov umožňuje poskytovať poradenstvo pre
klientov pochádzajúcich z radov zahraničných investorov.
V oblasti nami ponúkaných služieb, daňového poradenstva a auditu, pracuje
v súčasnosti 41 kvalifikovaných pracovníkov.
Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy.
MANDAT CONSULTING, k.s. nepreberá zodpovednosť za rozhodnutia,
ktoré si čitateľ urobí na základe tohto vydania.
Ak si by ste chceli pridať meno inej osoby z vašej spoločnosti do zoznamu
prijímateľov MANDAT správy, prosím kontaktujte nás na e-mail adrese:
news@mandat.sk
V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.
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