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V májovom čísle prinášame:
Novela Obchodného zákonníka
Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Neprehliadnite
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MÁJ 2014
NOVELA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA
Poslanci NRSR predložili návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
Obchodný zákonník v oblasti oneskorených platieb v obchodných
transakciách.
Predkladaný návrh zákona sprísňuje doterajšiu právnu úpravu. V súčasnosti
je pre záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi definovaná maximálna lehota
splatnosti, ktorú je možné zmluvne dohodnúť v trvaní 60 dní. Existuje aj
možnosť individuálneho dojednania dlhšej lehoty splatnosti peňažného
záväzku dlžníka, ktorá je však podmienená tým, že takéto dojednanie
nebude značne nevýhodné pre veriteľa.
Predkladaný návrh novely Obchodného zákonníka sprísňuje súčasnú právnu
úpravu tak, že zmluvne určená lehota na splnenie peňažného záväzku
dlžníka z dodania tovaru alebo poskytnutia služby nesmie v prípade veriteľa,
ktorým je fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia,
presiahnuť 30 dní odo dňa doručenia dokladu, alebo 30 dní odo dňa, keď
veriteľ plnil, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Toto ustanovenie
sa nepoužije, ak osobitný zákon ustanovuje kratšiu lehotu splatnosti.

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

Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. augusta 2014.

NOVELA ZÁKONA O OCHRANE, PODPORE A ROZVOJI
VEREJNÉHO ZDRAVIA
Vláda SR predložila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, na základe požiadaviek
európskej rámcovej smernice Rady o zavádzaní opatrení na podporu
zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci.
Podľa platného znenia zákona je zamestnávateľ v súčasnosti povinný
zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu len pre zamestnancov
vykonávajúcich rizikové práce zaradené do kategórie 3 a 4 (práca kde je
významná a vysoká miera zdravotného rizika). Podľa stanoviska Európskej
komisie sa však povinnosť zamestnávateľa chrániť zdravie, týka
všetkých zamestnancov, bez ohľadu na kategóriu práce a rizika pre
zdravie.
Novelou je povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zdravotný dohľad pre
všetkých zamestnancov upravená diferencovane podľa miery zdravotného
rizika vyplývajúceho z pracovných podmienok:
?

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

zamestnávateľ si môže vybrať v rámci kategórie 1 a 2 (práca, kde
nie je žiadne zdravotné riziko a práca, kde je únosná miera
zdravotného rizika), či vytvorí pracovnú zdravotnú službu z
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vlastných zamestnancov, pokiaľ spĺňajú kvalifikačné požiadavky,
alebo si najme externú službu;
? pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce, musí pracovnú
zdravotnú službu v celom rozsahu vykonávať výlučne tím pracovnej
zdravotnej služby, tak ako doteraz platnej legislatívy.
Novela ustanovila aj povinnosti pre pracovné zdravotné služby, ktoré budú
následne kontrolované regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva
a v prípade ich nedodržania aj sankcionované.
Účinnosť novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sa
navrhuje od 1. júla 2014. Zamestnávatelia však podrobili novelu kritike,
pretože chýbajú údaje o tom, koľko bude jej aplikácia v praxi stáť.
O ďalšom vývoji návrhu zákona vás budeme informovať v budúcich číslach
nášho mesačníka Mandat správy.

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

NEPREHLIADNITE
Z portálu Finančnej správy SR
Finančná správa SR na svojej webovej stránke uverejnila informáciu
o úspešnom zavedení kontrolného výkazu DPH. Finančná správa spárovala
milióny transakcií, ktoré získali na základe údajov v kontrolnom výkaze,
pričom za obdobie január a február považuje dva milióny transakcií za
podozrivé. Na základe analýz kontrolných výkazov sa finančná správa chystá
preveriť 824 podnikateľských subjektov.
Vo firmách bude Finančná správa SR kontrolovať:
nadmerné odpočty DPH,
optimalizáciu vlastnej daňovej povinnosti,
? vybrané obchodné transakcie na základe kontrolného výkazu
?
?

Podľa Finančnej správy patria medzi najčastejšie chyby kontrolného výkazu:
uvedenie subjektu s neplatnou registráciou na DPH,
? uvedenie nesprávneho IČ DPH,
? uvedenie neexistujúceho IČ DPH.
?

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

Dôležité termíny
Prehľad dôležitých termínov na máj 2014 až jún 2014 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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