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aktuálne informácie z oblasti daní, práva a hospodárstva
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V októbrovom čísle prinášame:
Novela Zákonníka práce
Záväzné stanovisko
Transferová dokumentácia
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OKTÓBER 2014
NÁVRH NOVELY ZÁKONNÍKA PRÁCE
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo návrh novely
Zákonníka práce. Táto novela bola vypracovaná za účelom riešenia
praktických problémov v oblasti dočasného prideľovania zamestnancov
a riešenia otázky skončenia pracovného pomeru štátneho zamestnanca,
ktorý už prekročil dôchodkový vek.

Z navrhovaných zmien vyberáme:
?
?
?

?

?

zrovnoprávnenie mzdových podmienok interných
a agentúrnych zamestnancov;
zákaz dočasného pridelenia zamestnanca na výkon
rizikovej práce (3. a 4. kategórie);
obmedzenie doby dočasného pridelenia zamestnanca na 24
mesiacov a obmedzenie počtu opätovných pridelení
a predĺžení;
zákaz možnosti užívateľského zamestnávateľa dočasne
prideliť už dočasne prideleného zamestnanca k inej
právnickej alebo fyzickej osobe;
zaviesť nový dôvod na výpoveď zo strany zamestnávateľa
v prípade skončenia dočasného pridelenia pred uplynutím
doby, na ktorú sa dohodlo a iné.

Robert Jex
e-mail: robert.jex@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-13

S novelou Zákonníka práce súvisí aj novela Zákona o cestovných náhradách.
Ruší sa povinnosť poskytovania cestovných náhrad pri dočasnom pridelení
vo výške ako pri pracovnej ceste.

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO
Od 1. septembra 2014 môže podnikateľom pri nejednoznačnom výklade
zákona pomôcť záväzné stanovisko Finančnej správy SR

Žiadosti o záväzné stanovisko by sa mali týkať predovšetkým náročných
problémov. Rozsah daňových predpisov, k uplatneniu ktorých budú vydávané
záväzné stanoviská, upravuje Vyhláška Ministerstva financií SR č.229/2014.
Ide napr. o posúdenie :
zdroju príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou
povinnosťou;
? predaja a kúpy podniku alebo jeho časti v reálnych
hodnotách v zmysle zákona o dani z príjmov;
? osoby povinnej platiť daň z pridanej hodnoty v zmysle
zákona o dani z pridanej hodnoty a pod.
?

Jana Princová
Žiadosť o záväzné stanovisko musí obsahovať podrobný popis skutočností,

e-mail: jana.princova@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-35
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ZÁVÄZNÉ STANOVISKO
ktoré nastanú alebo sú očakávané a ktoré budú podkladom na vydanie
záväzného stanoviska. V žiadosti daňový subjekt uvedie aj:
návrh na uplatnenie postupu podľa príslušných daňových
predpisov;
? právne posúdenie prípadu;
? sumu predpokladaného obchodného prípadu.
?

Záväzné stanovisko vydá Finančné riaditeľstvo SR daňovému subjektu v
lehote 60 dní od doručenia žiadosti alebo od jej doplnenia na základe výzvy.
Finančné riaditeľstvo SR záväzné stanovisko nevydá ak:
je na jeho vydanie potrebné uplatniť právny predpis iného
štátu;
? daňový subjekt žiada o záväzné stanovisko ku
skutočnostiam, ktoré nastali v zdaňovacom období, za
ktoré už bolo daňovým subjektom podané daňové
priznanie.
?

Jana Princová
e-mail: jana.princova@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-35

Daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko úhradu,
ktorá sa pohybuje vo výške od 1 % až do 3 % zo sumy predpokladaného
obchodného prípadu, najmenej však 4 000 eur, najviac 30 000 eur. Táto
výška úhrady závisí od toho, či ide o záväzné stanovisko k uplatneniu
jedného daňového predpisu, dvoch alebo viac daňových predpisov alebo o
záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov pri opakovaných
obchodných prípadoch.

NEPREHLIADNITE
Transferová dokumentácia
Ministerstvo financií SR vydalo nové usmernenie o určení obsahu
transferovej dokumentácie č. MF/8120/2012-721, ktoré nahrádza
pôvodné usmernenie č. MF/8288/2009-72.
Nové usmernenie sa použije za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr
1. januára 2014.
Transferová dokumentácia bola z pôvodnej základnej a zjednodušenej formy
rozšírená na základnú, skrátenú a úplnú formu.
Úplnú dokumentáciu vedú daňovníci, ktorí vykazujú výsledok hospodárenia
podľa IFRS alebo uskutočňujú transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sú
daňovníkmi nezmluvného štátu, alebo žiadajú správcu dane o vydanie
rozhodnutia o odsúhlasenie použitia metódy alebo žiadajú o úpravu základu
dane.

Martin Šiagi
e-mail: martin.siagi@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-14
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NÁVRH NOVELY ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV
NEPREHLIADNITE
Základnú dokumentáciu vedú daňovníci, ktorí nemajú povinnosť viesť úplnú
dokumentáciu a nespĺňajú definíciu mikro účtovnej jednotky.
Skrátenú dokumentáciu vedú daňovníci, ktorí sú mikro účtovnými
jednotkami.
V prípade Vášho záujmu o pomoc pri zostavovaní transferovej
dokumentácie, nás prosím kontaktujte.

Dôležité termíny
Prehľad dôležitých termínov na október až december 2014 môžete nájsť na
našej webovej stránke: http://www.mandat.sk

Martin Šiagi
e-mail: martin.siagi@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-14

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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