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Danko uznal všetky ospravedlnenky

Droba chce byť župan

Zatiaľ všetkým poslancom Národnej rady SR, ktorí sa od marcových
parlamentných volieb ospravedlnili z rokovania pléna, boli ich absencie uznané ako oprávnené. Konečné slovo má predseda Národnej rady
SR Andrej Danko, ktorý všetky ospravedlnenky uznal. Poslanci do letných prázdnin odpracovali
v pléne 24 dní, ktoré boli rozdelené do ôsmich riadnych
či mimoriadnych schôdzí.
Danko doteraz vydal rozhodnutia o ospravedlnení
neúčasti v troch blokoch,
a to za apríl (v zastúpení ho
podpísal podpredseda NR
SR Béla Bugár za máj a jún.

Poslanec Národnej rady SR Juraj Droba (SaS) zvažuje kandidovať v budúcoročných voľbách do orgánov samosprávnych krajov na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. „Do konca tohto roka by som
sa mal rozhodnúť,“ povedal pre TASR. Droba by mal zrejme kandidovať
s politickou podporou opozičných strán SaS a OĽaNO-NOVA, ktoré už v utorok (19. 7.) ohlásili, že pôjdu do budúcoročných volieb
do vyšších územných celkov
(VÚC) spoločne. Uvažovať
sa má o podpore iných pravicových strán, medzi ktorými by mali byť OKS či SMK.

9,45

percenta je miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku
v júni. V porovnaní s májom sa teda v percentuálnom vyjadrení
nezmenila, keďže aj vtedy predstavovala 9,45 percenta.
V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa znížila o 2,1
percentuálneho bodu, keďže v júni 2015 predstavovala 11,55
percenta. Na tlačovej konferencii v Bratislave o tom informoval
minister práce Ján Richter (Smer-SD).

Náhrada za daňové kontroly
je podľa odborníkov primalá
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Úrok by podľa daňových poradcov mal vyskočiť zo sľubovaného 1,5 percenta aj na pätnásť.
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Štát by mal
v takomto prípade
tiež uplatniť úrok
vo výške 15
percent.

Bratislava – Štát po dlhodobej kritike ustúpil a rozhodol, že odškodní
firmy pri vratkách DPH. Aspoň naoko. Za blokovanie peňazí pri nadmerných odpočtoch počas daňovej
kontroly ponúka úrok 1,5 percenta
zo sumy. Daňoví poradcovia tvrdia,
že to je veľmi málo.
Ak si podnikateľ uplatní nárok
na vratku DPH a príde mu daňová
kontrola, prostriedky mu zadrží.
Vyplatia sa mu až po jej skončení,
a na to si podnikatelia môžu počkať niekedy aj rok. Firmy preto tlačili na vznik opatrenia, vďaka ktorému by ich za to štát odškodnil.
To sa má stať skutočnosťou od januára, no má to háčik. Daňová kontrola musí trvať viac ako šesť mesiacov od splatnosti nadmerného
odpočtu.

Silvia Hallová,
Grant Thornton

Pol roka bez odškodnenia

Minister Kažimír predložil po 100 dňoch sériu daňových opatrení. Odborníci majú výhrady.

Daňový poradca V4 Group Tomáš Janoušek si myslí, že štát sa
firmám takto snaží „zalepiť oči“,
lebo väčšina menších kontrol sa
u nás do pol roka stihne. Návrh
opatrenia navyše nie je v súlade
s rozhodnutiami európskeho súdu, ktorý už jednotlivé prípady
slovenských firiem a kompenzácií riešil. „Je možné očakávať, že
šesťmesačnú bezúročnú lehotu
bude Európska komisia žiadať v
slovenskom DPH zákone upraviť,“

povedala daňová poradkyňa Alica
Orda Oravcová. Európsky súdny
dvor totiž stanovil úročenie už odo
dňa splatnosti.
Výhrady majú odborníci aj k samotnej výške úroku. 1,5 percenta,
ktoré firmy dostanú, je podľa daňovej partnerky Grant Thornton
Silvie Hallovej len symbolická suma. Po prerátaní napríklad vychádza, že ak firme štát zadržiava prostriedky vo výške 100-tisíc eur, pri
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daňovej kontrole, ktorá trvá rok a nikateľskej aliancie Slovenska Peter
začala v deň splatnosti odpočtu, Kremský.
podnikateľ dostane len 750 eur.
Koľko presne by to bolo, závisí od
viacerých faktorov, ako rating firmy,
jej veľkosť alebo zabezpečenie daDva pohľady na úrok
Pohľadov na to, aký vysoký by mal ného úveru. „V závislosti od týchúrok byť, je viacero. „Mala by sa sta- to faktorov by sa sadzba mohla pre
noviť diskontná sadzba plus nejaké väčšinu firiem pohybovať v rozmepercento, aby bol zhruba rovnaký, dzí blízko hodnote, ktorú využíva
za aký si firmy môžu tieto viazané daňové riaditeľstvo až po štyri perfinancie krátkodobo požičať z ban- centá,“ odhadol analytik Tatra banky,“ povedal výkonný riaditeľ Pod- ky Boris Fojtík. Daňový poradca zo

spoločnosti V4 Group Tomáš Janoušek v tejto situácii odporúča štátu
jednoducho zrealizovať benchmarking trhu, za koľko si v priemere firmy požičiavajú v rámci nezabezpečených preklenovacích úverov a stanoviť výšku úroku podľa toho.
Niektorí odborníci by však šli ešte
ďalej a žiadali úrok až pätnásť percent. Je to preto, že keď sa karta obráti a podnikateľ dlhuje peniaze štátu, ten od neho chce kompenzáciu
minimálne práve toľko. Ide o situácie pri nezaplatení dane alebo neodvedení preddavku. „Keďže v prípade nadmerných odpočtov nemešká
daňovník, ale mešká správca dane
s vrátením peňažných prostriedkov, ktoré je povinný vrátiť daňovníkovi. A ak by sme mali byť spravodliví, tak by mal štát v takomto
prípade tiež uplatniť úrok vo výške 15 percent z oneskorene zaplatenej sumy,“ povedala Silvia Hallová z Grant Thornton.

Najvyšší súd
tvrdí, že
Harabin klame
Bratislava – Najvyšší súd SR zverejnil mzdové listy sudcu Štefana
Harabina za roky 2009 a 2010,
ktoré ukazujú, že si ako predseda
súdu vyplatil mimoriadne odmeny v celkovej výške 113-tisíc eur.
Podľa vedenia súdu Harabin klamal a nemal by vykonávať žiadnu
verejnú funkciu.
Súd už v utorok informoval, že
jeho predsedníčka Daniela Švecová vyzvala Harabina, aby vrátil odmeny, ktoré si vyplatil počas
svojho druhého funkčného obdobia predsedu Najvyššieho súdu.
Harabin v reakcii na to uviedol, že
nešlo o odmeny, ale o príplatok za
agendu špeciálneho sudcu, ktorú
mal na starosti.
„Štefan Harabin klame a zavádza, pokiaľ tvrdí, že suma 113 000
eur predstavuje príplatok sudcovi, ktorý rozhoduje o opravných
prostriedkoch, proti rozhodnutiam Špecializovaného trestného
súdu,“ uviedlo v tlačovej správe
Oddelenie komunikácie s verejnosťou Najvyššieho súdu SR.
V anonymizovaných mzdových listoch, ktoré súd zverejnil,
je mimoriadna odmena osobitnou položkou. Podľa súdu o nej
rozhodol Harabin sám a bola mu
vyplatená nad rámec jeho základného platu a príplatku. Harabinova hrubá mzda za sedem mesiacov roka 2009 (od júna) bola
74 591,08 eura. Mimoriadna odmena vyplatená v mesiaci december 2009 predstavovala sumu 40
000 eur. O rok neskôr už Harabin
zarobil v hrubom 139 151,96 eura. Mimoriadna odmena predstavovala z toho sumu 73 000 eur.
Harabin si ju nechal podľa súdu vyplatiť v dvoch častiach – 33
000 eur v máji 2010 a 40 000 v júli 2010.
(TASR)

INZERCIA

EURÓPA V KOCKE

Európsky ombudsman

HN13760

Európska únia potrebuje na svoje
fungovanie množstvo inštitúcií,
orgánov, úradov a agentúr. V prípade, že niektorá z nich pochybí, nájde každý občan členského
štátu Únie pomoc u európskeho
ombudsmana. Jeho funkciu zastáva od roku 2013 Emily O'Reilly z Írska a jej úrad sídli v Štrasburgu. Rieši sťažnosti občanov,
podnikov aj ľudí, ktorí v Únii
sídlia.
Dokáže vyriešiť nespravodlivosť, diskrimináciu, zneužitie
právomoci, omeškanie a rôzne
chyby v administratíve únijných
orgánov. Nemôže však zasahovať do vnútroštátnych záležitostí, nefunguje ani ako nadriadená pre národných ombudsmanov. Jediný európsky úrad,
ktorý ombudsman nemôže kontrolovať, je Súdny dvor Európskej
únie. Možnosť podať sťažnosť
ombudsmanovi považujú európ-
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ski občania za tretiu najdôležitejšiu funkciu celej Únie.
Orgán bol založený Maastrichtskou zmluvou v roku 1992
a prvý ombudsman bol Európskym parlamentom zvolený v roku 1995. Jeho volebné obdobie je
päť rokov a môže byť obnovené.
Žiadosť o prešetrenie postupu
inštitúcie môže byť podaná cez
internet alebo poštou. Problém
sa žiadateľa nemusí týkať pria-

mo, žiadosť však musí podať do
dvoch rokov od vzniku problému a až po tom, ako sa s vecou
obrátil na inštitúciu, ktorá chybu urobila.
Tá nie je povinná s rozhodnutím ombudsmana súhlasiť, až
v 90 percentách prípadoch tak
však urobí. V poslednom roku
úrad spracoval viac ako dvetisíc sťažností, z ktorých polovica smerovala na Európsku komisiu. Zo Slovenska pochádzalo
25 sťažností, na vyšetrovanie ich
bolo posunutých päť.
Priemerná dĺžka vyšetrovania
predstavovala desať mesiacov.
Najčastejšie sa vyšetrovanie týkalo inštitúcií, ktoré odmietli dať
prístup k informáciám, a chýb
v administratívnom postupe.
Väčšina vecí, s ktorými sa ľudia
na ombudsmana obrátili, však
presahovala jeho kompetencie.
Preto poskytuje na svojich internetových stránkach interaktívnu
príručku, ktorá dá žiadateľovi vedieť, na ktorý kontrolný orgán sa
má obrátiť, aby mu bola poskytnutá pomoc.
Barbara Zmušková

