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V júnovom čísle prinášame:
Zdaňovanie dlhopisov a pokladničných poukážok
Zákon ochrane osobných údajov
Novela zákona o účtovníctve
Register účtovných závierok
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ZDAŇOVANIE DLHOPISOV A POKLADNIČNÝCH POUKÁŽOK
Poslanci NR SR schválili prostredníctvom novely Colného zákona nepriamu
novelu Zákona o dani z príjmov.
Dôvodom je zjednotenie spôsobu zdaňovania štátnych dlhopisov
a pokladničných poukážok s ostatnými formami dlhopisov.
Podľa súčasného znenia zákona o dani z príjmov, pokiaľ má výnos
z dlhopisu (okrem výnosov zo štátnych dlhopisov alebo pokladničných
poukážok) fyzická osoba, daň sa vyberá zrážkou.
Podľa novely si všetky fyzické osoby musia svoju daňovú
povinnosť vysporiadať podaním daňového priznania.
Dani vyberanej zrážkou budú kvôli špecifickému vyčísleniu základu dane
naďalej podliehať výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok plynúce
daňovníkom nezriadeným na podnikanie, Fondu národného majetku
a Národnej banke Slovenska.

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

Podľa Slovenskej bankovej asociácie sa tým zvyšuje administratívna záťaž
pre fyzické osoby a môže sa to negatívne prejaviť v úrokovej sadzbe
hypotekárnych úverov.
Novela zákona o dani z príjmov nadobúda účinnosť 1. júla 2013.

ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Od 1. júna 2013 nadobúda účinnosť nový zákon o ochrane osobných
údajov. Zákon okrem iného zavádza prehľadnejšiu úpravu prevádzkovateľa
a sprostredkovateľa a ich vzájomného vzťahu.
Podľa nového zákona je prevádzkovateľom každý, kto sám alebo
spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí
podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
Odstránil sa taxatívny výpočet týchto osôb, a rozšírilo sa konanie
prevádzkovateľa aj na spracúvanie. V doteraz platnom zákone boli ako
prevádzkovatelia uvedení len tí, ktorí určovali účel a podmienky spracúvania,
čo v praxi spôsobovalo problém.
Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v
rozsahu, za podmienok a na účel dohodnutý v zmluve s prevádzkovateľom
a spôsobom podľa tohto zákona.

Najdôležitejšie zmeny:
?

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

Poveriť sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov
bude možné len na základe písomnej zmluvy. Urobiť tak
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jednostranným písomným poverením už nebude možné.
Zmluva bude musieť byť podpísaná najneskôr v deň
začatia spracovania údajov sprostredkovateľom.
? Zmluva so sprostredkovateľom bude musieť obsahovať
náležitosti stanovené zákonom.
? Sprostredkovateľ bude môcť spracovávať osobné údaje
prostredníctvom subdodávateľa len v prípade, ak to bude
výslovne dohodnuté v zmluve.
?

Zverejňovanie osobných údajov zamestnancov
Zaujímavosťou je, že nový zákon o ochrane osobných údajov výslovne
oprávňuje zamestnávateľa - prevádzkovateľa sprístupniť alebo
zverejniť osobné údaje zamestnanca v rozsahu titul, meno, priezvisko,
pracovné, služobné alebo funkčné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu
práce, telefónne číslo, faxové číslo alebo elektronickú poštu na pracovisko a
identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením
pracovných či funkčných povinností zamestnanca.
Zamestnávateľ nesmie bez závažných dôvodov narúšať súkromie zamestnanca
na pracovisku a v spoločných priestoroch, tým že ho monitoruje, vykonáva
záznam telefonických hovorov a kontroluje elektronickú poštu odoslanú
z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho
na to vopred upozornil.

Poučenie oprávnených osôb
Nový zákon jasne stanovuje, že oprávnenou osobou (osobou, ktorá
prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného alebo
obdobného pomeru) sa daná osoba stáva až dňom jej poučenia. Zároveň
je presne určený obsah písomného záznamu, ktorým sa potvrdzuje vykonanie
poučenia a ustanovenie oprávnenej osoby.

Povinnosť zosúladenia s novým zákonom
Registrácie, a osobitné registrácie udelené podľa doterajšieho zákona sa
účinnosťou nového zákona automaticky rušia. Prevádzkovateľ je povinný
nanovo prihlásiť svoj informačný systém na registráciu v súlade s novým
zákonom do šiestich mesiacov odo dňa jeho účinnosti.
Zmluvný vzťah so sprostredkovateľom je prevádzkovateľ povinný dať do
súladu do jedného roka od účinnosti nového zákona.
Poučenie oprávnených osôb je potrebné zosúladiť do šiestich mesiacov od
účinnosti nového zákona.
Povinnosť nanovo písomne poveriť zodpovednú osobu a jej poverenie
oznámiť úradu je prevádzkovateľ povinný vykonať do jedného roka od
účinnosti nového zákona.
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Zosúladiť prijaté bezpečnostné opatrenia s novým zákonom sa vyžaduje do
deviatich mesiacov od účinnosti nového zákona.

Pokuty
Podľa nového zákona o ochrane osobných údajov, Úrad na ochranu
osobných údajov už nebude môcť zvážiť, či pokutu uloží alebo nie ako
mohol podľa pôvodného znenia zákona, ale vždy pri zistení porušenia
zákona bude v zákonom presne stanovených prípadoch povinný
uložiť pokutu najmenej vo výške 1 000 eur.
Úrad uloží pokutu od 1 000 eur do 300 000 eur prevádzkovateľovi, ktorý si
nesplnil alebo porušil povinnosť:
poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa
na základe písomnej zmluvy,
? mať vypracovaný bezpečnostný projekt,
? osobitnej registrácie informačného systému a pod.
?

NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE
Ministerstvo financií SR dalo do pripomienkového konania novelu zákona
o účtovníctve.
Zámerom novely zákona o účtovníctve je prijatie legislatívnych opatrení na
zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov účtujúcich v sústave
podvojného účtovníctva, pre účtovné jednotky nezriadené na účely
podnikania a tiež pre fyzické osoby podnikateľov účtujúcich v sústave
jednoduchého účtovníctva.
Predmetom novely zákona je:
zavedenie pojmu mikro účtovná jednotka. Mikro účtovná
jednotka je účtovná jednotka, ktorá po sebe idúce účtovné
obdobia nebude prekračovať dve z týchto troch
podmienok:
- Objeme majetku neprekročí 350 000 EUR;
- Čistý obrat neprekročí 700 000 EUR;
- Počet zamestnancov 10.
? zostavenie účtovnej závierky v skrátenej forme pre mikro
účtovné jednotky – súvaha a výkaz ziskov a strát sa
zostavujú v skrátenej forme, poznámky obsahujú len
minimum údajov. Obsah účtovnej závierky je vymedzený
tak, aby obsahoval všetky základné údaje potrebné pre
používateľa účtovnej závierky.
?

Marian Vojtek
e-mail: marian.vojtek@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-22
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zverejňovanie údajov účtovnej závierky prostredníctvom
registra účtovných závierok – do registra sa budú ukladať
aj výročné správy a zaniká povinnosť ukladania
priebežných účtovných závierok.
? zaniká povinnosť ocenenia cenných papierov a derivátov
reálnou hodnotou pre mikro účtovné jednotky.
? znižuje sa periodicita na inventarizáciu majetku. Dlhodobý
majetok sa bude musieť inventarizovať len raz za štyri
roky a peňažné prostriedky v hotovosti len ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
?

Zmierňujú sa povinnosti pri vedení účtovníctva pre účtovné jednotky, ktoré
neboli zriadené na účely podnikania. Medzi tieto úpravy patrí:
?
?

?

?
?

rušenie povinnosti účtovania zásob spôsobom A, ak majú
povinný audit.
možnosť uplatniť v účtovníctve daňové odpisy, ak tento
spôsob vyhovuje účtovnej jednotke na požiadavky
vykázania základu dane.
možnosť účtovania opravných položiek a rezerv v súlade
s ustanoveniami zákona o dani z príjmov a so zohľadnením
významnosti hodnôt rezerv a opravných položiek.
zrušenie povinnosti oceňovania cenných papierov
a derivátov reálnou hodnotou.
umožniť účtovnej jednotke účtovať na účtoch časového
rozlíšenia podľa hladiny významnosti týchto položiek
a podľa toho, či ide o každoročne sa opakujúce plnenia.

O ďalšom vývoji novely zákona o účtovníctve vás budeme informovať
v budúcich číslach nášho mesačníka MANDAT správy.

NEPREHLIADNITE
Daň z príjmov
V júlovom čísle nášho mesačníka MANDAT správy vás budeme informovať
o navrhovanej novele zákona o dani z príjmov.

Register účtovných závierok
Dovoľujeme si Vás upozorniť na portál Ministerstva financií SR Register
účtovných závierok: http://www.registeruz.sk
Databáza registra je zatiaľ v testovacej prevádzke a je naplnená údajmi
spoločností za roky 2009 až 2011, pričom priebežne bude dopĺňaná
o účtovné závierky podané za rok 2012.
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NEPREHLIADNITE
Od 1. januára 2014 budú podnikatelia predkladať účtovné závierky len
finančnej správe. Vďaka novému portálu všetky ostatné štátne inštitúcie
tieto informácie získajú bez toho, aby si ich pýtali od samotných
podnikateľských subjektov, pričom prístup k nim bude mať aj verejnosť, čo
prispeje k zvýšeniu transparentnosti.

Dôležité termíny
Prehľad dôležitých termínov na máj až august môžete nájsť na našej
webovej stránke http://www.mandat.sk

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.

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

5

