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V májovom čísle prinášame:
Daň z finančných transakcií
Návrh zákona o elektronickom výkone verejnej moci
Doklad pri dodaní tovaru do EÚ
Neprehliadnite
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DAŇ Z FINANČNÝCH TRANSAKCIÍ
Slovenská republika sa spolu s 10 krajinami Európskej únie
rozhodla zaviesť novú daň z finančných transakcií.
Hlavným dôvodom pre zavedenie dane z finančných transakcií má byť
spolupodieľanie sa finančného sektora na vzniknutých nákladoch finančnej
krízy.
Daň z finančných transakcií sa bude týkať štátnych dlhopisov a
pokladničných poukážok, cenných papierov, podielových a hypotekárnych
záložných listov.
Ľudia a štát ju pocítia cez nižšie výnosy v 2. a 3. pilieri, nižšie výnosy
v podielových fondoch, drahšie životné poistky a drahší štátny dlh.
Sadzba dane by pritom podľa návrhu Európskej komisie mala predstavovať
0,1 % pre akcie a 0,01 % pre deriváty.

Martin Šiagi

Daň z finančných transakcií by mala začať platiť od začiatku roka 2014.

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

NÁVRH ZÁKONA O ELEKTRONICKOM VÝKONE VEREJNEJ MOCI
Zákon o elektronickom výkone verejnej moci navrhuje zavedenie
elektronickej komunikácie so všetkými orgánmi verejnej moci na
všetkých úrovniach verejnej správy (ústrednej, regionálnej
a miestnej).
Elektronická komunikácia by mala byť povinná pre všetkých podnikateľov,
vrátane fyzických osôb, ako aj pre všetky formy právnických osôb
a nepovinná pre fyzické osoby, ktoré nepodnikajú. Teda akákoľvek
komunikácia adresovaná orgánom verejnej moci alebo prijatá od nich
(žiadosti, povolenia, rozhodnutia a iné dokumenty) by mala byť
v elektronickej forme (ak osobitný predpis nevyžaduje inú formu).
Navrhovaný dátum účinnosti je 1. septembra 2013. Elektronické schránky
by mali byť vytvorené pre všetkých povinných používateľov do 1. decembra
2013. Orgány verejnej moci budú mať trojročné prechodné obdobie, aby
zaviedli elektronickú komunikáciu.

Robert Jex
e-mail: robert.jex@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-13
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DOKLAD PRI DODANÍ TOVARU Z TUZEMSKA DO INÉHO
ČLENSKÉHO ŠTÁTU
V praxi často dochádza k problémom súvisiacich s preukazovaním
oslobodenia od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu
v zmysle zákona o DPH.
Od októbra 2012 sa totiž sprísnili podmienky na preukázanie oslobodenia od
dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, pričom sa
väčšie povinnosti kladú na dodávateľa v prípade, ak prepravu
tovaru z tuzemska do iného členského štátu vykonáva sám
dodávateľ alebo odberateľ.V praxi môžu nastať nasledovné
prípady:
V praxi môžu nastať nasledovné prípady:

Marian Vojtek
Preprava tovaru vykonaná poštovým podnikom
Ak prepravu tovaru z tuzemska do iného členského štátu zabezpečuje
dodávateľ alebo odberateľ poštovým podnikom, dodávateľ musí
preukázať splnenie podmienok oslobodenia od dane v zmysle zákon o DPH
dokladom o odoslaní tovaru. (zoznam poštových podnikov môžete
nájsť na http://www.posturad.sk/article.php?id=24)

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

Preprava tovaru vykonaná inou osobou ako
poštovým podnikom
Ak prepravu tovaru z tuzemska do iného členského štátu zabezpečuje
dodávateľ alebo odberateľ inou osobou ako poštovým podnikom,
dodávateľ musí preukázať splnenie podmienok oslobodenia od dane
kópiou dokladu o preprave tovaru, v ktorom je potvrdené odberateľom
alebo osobou ním poverenou prevzatie tovaru v inom členskom štáte
(takýmto odkladom môže byť CRM, CIM a pod. ).

Vlastná preprava vykonaná dodávateľom alebo
odberateľom
Ak prepravu z tuzemska do iného členského štátu vykonáva dodávateľ
alebo odberateľ, dodávateľ musí preukázať, že sú splnené podmienky
oslobodenia od dane v zmysle zákona o DPH potvrdením o prijatí tovaru
odberateľom alebo inou osobou ním poverenou.
Potvrdenie o prijatí tovaru musí obsahovať:
1. meno a priezvisko odberateľa alebo názov odberateľa a adresu jeho
sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu
miesta, kde sa obvykle zdržiava,
2. množstvo a druh tovaru,
3. adresu miesta a dátum prevzatia tovaru v inom členskom štáte, ak
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ČLENSKÉHO ŠTÁTU
prepravu tovaru vykoná dodávateľ, alebo adresu miesta a dátum
skončenia prepravy, ak prepravu vykoná odberateľ,
4. meno a priezvisko vodiča pozemného motorového vozidla
uvedené paličkovým písmom a jeho podpis,
5. evidenčné číslo pozemného motorového vozidla, ktorým sa
uskutočnila preprava.

Ak platiteľ dane vyhotoví za viac dodaní tovarov do iného členského štátu
v priebehu kalendárneho mesiaca jednu súhrnnú faktúru, oslobodenie od
dane musí pri každom jednotlivom dodaní tovaru preukázať potvrdením
o prijatí tovaru odberateľom, ktoré obsahuje vyššie uvedené náležitosti.
Zákon neustanovuje presnú formu potvrdenia o prijatí tovaru odberateľom,
predpisuje len povinné náležitosti tohto potvrdenia. Potvrdenie o prijatí
tovaru odberateľom môže byť vyhotovené ako samostatný doklad, alebo
môže byť napríklad súčasťou dodacieho listu.
Doklad o prijatí tovaru musí mať dodávateľ k dispozícií do konca šiesteho
kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca,
v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru.
Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu
sa môže preukázať aj inými dokladmi, najmä zmluvou o dodaní tovaru,
dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar, príp. dokladom o platbe
za prepravu tovaru.
V prípade otázok alebo nejasností ohľadom vyššie uvedenej problematiky
nás prosím kontaktujte.

NEPREHLIADNITE
Dôležité termíny
Prehľad dôležitých termínov na máj až august 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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