1. legislatívne opatrenia týkajúce sa eliminácie daňových podvodov a únikov na dani z
pridanej hodnoty od 1.10.2012
- povinnosť zložiť zábezpeku na daň pri registrácii za platiteľa dane v prípadoch, kedy
žiadateľ o registráciu je rizikovým daňovým subjektom
- preukazovanie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu EÚ (doklady o
preprave tovaru, potvrdenie prijatia tovaru príjemcom tovaru v inom členskom štáte)
- zabezpečenie dane pri dovoze tovaru v colnom režime 4200, kedy po dovoze tovaru nasleduje
dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane
- zavedenie samozdanenia pri predaji nehnuteľností a pri výkone záložného práva a zabezpečovacieho
prevodu práva predajom tovaru
- ručenie príjemcu plnenia za nezaplatenú daň na výstupe u dodávateľa, ak príjemca
plnenia vedel alebo vedieť mohol alebo mal, že dodávateľ splatnú daň nezaplatí (cideľom je eliminovať
zdaniteľné obchody, ktorých jediným cieľom je zneužitie práva a dosiahnutie vyplatenia
neoprávneného nadmerného odpočtu, pričom častokrát ide o obchodovanie so službami, pri ktorých sa
skutočnosť, či ide o fiktívny obchod s cieľom získať daňovú výhodu zneužitím práva, ťažko zisťuje.
- povinnosť predkladať záznamy o nákupe motorových vozidiel z iného členského štátu
EÚ
- zmena zdaňovacieho obdobia, povinné mesačné zdaňovacie obdobie pre nových
platiteľov dane, zníženie obratu pre voľbu štvrťročného zdaňovacieho obdobia
- zmeny v zrušení registrácie platiteľa dane z úradnej moci pri neplnení povinností daňového subjektu
nadobudnutie postavenia platiteľa dane na základe zákona (nie registráciou) pri predaji nových
nehnuteľností
2. Ďalšie legislatívne zmeny týkajúce sa fakturácie účinné od 1.1.2013
- zavedenie povinnosti viesť a doručovať (elektronicky) daňovému úradu evidenciu o nákupe
ojazdených motorových vozidiel z iných členských štátov EÚ
- zníženie limitu na 1000 EUR, do ktorého sa doklad vyhotovený elektronickou
registračnou pokladnicou pri platbe v hotovosti považuje za plnohodnotnú faktúru na účely
uplatnenia odpočítania dane,
- nové fakturačné pravidlá na základe smernice 2010/45/EÚ
- elektronická fakturácia
- náležitosti faktúry
- lehoty na vyhotovenie faktúry
- nové zjednodušené faktúry
3. Ostatné zmeny účinné od 1.1.2013
- zmena miesta dodania pri dlhodobom nájme dopravných prostriedkov pre nezdaniteľnú osobou
- opakované dodávky tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane
- posun zavedenia samozdanenia pri dovoze tovaru z tretích štátov na 1. január 2014
- rozšírenie tzv. „tuzemského samozdanenia“ (povinnosť platiť DPH z transakcie nemá dodávateľ, ale
má príjemca plnenia) na prípady predaja nehnuteľnosti, pri predaji ktorej sa dodávateľ rozhodne
uplatniť zdanenie, a ďalej pri predaji nehnuteľnosti v rámci exekučného konania a konkurzného
konania,
- rozšírenie tzv. „tuzemského samozdanenia“ na prípady predaja hnuteľných vecí v rámci výkonu
záložného práva a zabezpečovacieho prevodu práv,
- spresnenie situácií, ktoré budú dôvodom na zrušenie registrácie z úradnej moci.

4. Novela Obchodného zákonníka a novela Trestného zákona účinné od 1.10.2012
- sprísnenie možnosti založenia nových s.r.o.
- súhlas správcu dane s prevodom väčšinového obchodného podielu v s.r.o.
- nové trestné činy – daňový podvod, marenie výkonu správy daní
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