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V januárovom čísle prinášame:
Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
Koncesionárske poplatky
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NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY
Zmeny v stavebníctve
Od 1. januára 2016 je účinná novela zákona o dani z pridanej hodnoty.
Jednou z najdôležitejších zmien je zavedenie prenosu daňovej povinnosti na
príjemcu plnenia pri dodaní stavebných prác, tzv. tuzemské
samozdanenie v stavebníctve. Cieľom novely je zabrániť firmám
v stavebníctve, fiktívne si v rámci reťazca neoprávnene nárokovať DPH od
štátu. Zároveň eliminuje riziko druhotnej platobnej neschopnosti.
Novela zavádza prenos daňovej povinnosti pri poskytovaní stavebných prác
z platiteľa – poskytovateľa stavebných prác na platiteľa - príjemcu
stavebných prác. Uvedené znamená, že poskytovateľ stavebných prác,
platiteľ dane, bude fakturovať svoje dodávky bez DPH, a príjemca
stavebných prác, platiteľ dane, prizná daň a súčasne si uplatní odpočítanie
dane, ak spĺňa podmienky na odpočítanie dane.
Režim prenosu daňovej povinnosti sa týka dodania stavebných prác, dodania
stavby alebo časti stavby na základe zmluvy o dielo alebo obdobnej zmluvy
a taktiež sa vzťahuje aj na dodania tovarov, ktoré sú dodané dodávateľom
spolu s montážou alebo inštaláciou, ak táto montáž alebo inštalácia patrí do
sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) 2015.

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

Podmienky pre uplatnenie prenosu daňovej povinnosti:
predmetom dodania sú zákonom stanovené stavebné práce a
tovary,
? miesto dodania tovaru alebo služby je na území SR,
? dodávateľ a odberateľ sú platitelia dane v tuzemsku,
? služby spadajúce do sekcie F.
?

O novele zákona o dani z pridanej hodnoty vás budeme podrobnejšie
informovať v budúcom čísle nášho newslettra.

KONCESIONÁRSKE POPLATKY
Do 31. januára 2016 je potrebné uskutočniť úhradu za služby verejnosti
poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska - tzv. koncesionárske
poplatky. Úhradu za služby je potrebné urobiť bez výzvy a bez faktúry.

Vznik a zánik povinnosti platiť koncesionárske poplatky:
Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca,
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zamestnávateľ evidoval
aspoň troch zamestnancov a zaniká posledný deň mesiaca, v ktorom
zamestnávateľ zamestnával aspoň troch zamestnancov.

MANDAT CONSULTING, k.s., Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava, www.mandat.sk

1
2

JANUÁR 2016
KONCESIONÁRSKE POPLATKY
Mesačné sadzby, ktoré platí zamestnávateľ v závislosti
od počtu zamestnancov:
4,64 € ak zamestnáva od 3 do 9 zamestnancov
18,58 € ak zamestnáva od 10 do 49 zamestnancov
? 79,66 € ak zamestnáva od 50 do 249 zamestnancov
? 199,16 € ak zamestnáva od 250 do 999 zamestnancov
? 464,71 € ak zamestnáva od 1000 a viac zamestnancov
?
?

Spôsob úhrady:
Úhrady je potrebné uhrádzať v zákonom stanovej výške a podľa zvolenej
periodicity platiteľa na číslo účtu v Štátnej pokladnici.
Úhradu možno zaplatiť jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok; platiteľ je
povinný zaplatiť úhradu do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca
obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.
Číslo účtu:

7000 333 333/ 8180

IBAN:

SK86 8180 0000 0070 0033 3333

konštantný symbol:

0558

SWIFT:

SPSRSKBA

Variabilný symbol:

88xxxxxxxx

Dátum úhrady:

Do 31.01.2016

Marian Vojtek
e-mail: marian.vojtek@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-22

(za čísla 88 sa doplní osemmiestne IČO zamestnávateľa – ak je IČO len
šesťmiestne, doplnia sa medzi číslo 88 a IČO dve nuly, napr. 8800xxxxxx),
Pri úhradách je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, v opačnom prípade
nebude úhrada správne priradená príslušnému platiteľovi.

NEPREHLIADNITE
Dôležité termíny
Prehľad dôležitých termínov na január až marec 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

Roman Ferjanc
e-mail: roman.ferjanc@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-12

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.
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