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Schválená novela zákona o DPH
1. Samozdanenie pri dovoze
tovaru

3. Nadobudnutie postavenia
platiteľa pri kúpe podniku

Samozdanenie pri dovoze tovarov z tretích

Pri kúpe podniku alebo časti podniku sa plati-

štátov sa odkladá z termínu 1.1. 2014 na 1. 1.

teľom DPH zo zákona stáva kupujúci len vte-

2017. To znamená, že do 1.1.2017 má platiteľ

dy ak podnik alebo predávaná orgavnizačná

nárok na odpočítanie DPH len vtedy ak bola

zložka podniku má majetok. Osoba, ktorá

daň zaplatená správcovi dane (colnému úra-

nadobudla podnik alebo organizačnú zlož-

du) v tuzemsku pri dovoze tovaru.

ku podniku musí podať oznámenie správcovi

(§ 49 a § 85l)

dane o uvedených skutočnostiach. V prípade,
že správca dane vydá rozhodnutie, že osoba

2. Zrušuje sa registrácia
združenia

nenadobudla postavenie platiteľa DPH vydá

Od 1.1. 2014 za spoločnú činnosť účastníkov

lanie.

združenia nesmie poverená osoba za združe-

(§4)

rozhodnutie voči ktorému nie je možné odvo-

V poslednom tohtoročnom vydaní
našej odbornej publikácie BDR
MOORE STEPHENS Vám opäť
prinášame najnovšie zmeny v
daňovej legislatíve, kde sa dočítate o veľkej novele zákona o DPH

nie vyhotovovať faktúry a podávať daňové priRegistrácia členov združenia sa bude posudzo-

4. Pristúpenie nového člena
do skupiny

vať od 1.1. 2014 samostatne. V združení teda

Ak zástupca skupiny podá žiadosť o zmenu re-

po 1.1.2014 môžu byť osoby, ktoré sú platite-

gistrácie z dôvodu pristúpenia nového člena

ľom DPH ale aj osoby, ktoré nie sú platiteľom

skupiny , správca dane vykoná registráciu aj v

DPH. V roku 2013 boli podľa zákona o DPH

priebehu roka.

všetci členovia platiteľom DPH.

(§4b)

znanie a súhrnný výkaz.

Vážení klienti,

platného od 1.1.2014. Nové témy
zamerané pre oblasť účtovníctva,
daní a práva pripravujeme pre
Vás do budúcoročných vydaní
publikácie.
Blížia sa vianočné sviatky, sviatky
pohody a pokoja, preto Vám

Poverená osoba podá za združenie posledné

chceme popriať všetko dobré,

daňové priznanie do 25.1.2014 a to za posled-

pevné zdravie a veľa pracovných

né zdaňovacie obdobie končiace 31.12.2013.

a osobných úspechov do nového

(§4 a §85kb)

roku.
Martin Kiňo
partner BDR, spol. s r.o.
1

Audit, dane, účtovníctvo, poradenstvo

PRECÍZNOSŤ, PREUKÁZATEĽNOSŤ, VÝKONNOSŤ

5. Rozširuje sa pôsobnosť zložiť zábezpeku
na DPH

8. Oprava základu dane

V prípade ak :

dane, rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom

•

právnická osoba, ktorá založila právnickú osobu má nedoplatky

dane uvedie v daňovom priznaní, v ktorom nastala skutočnosť, kto-

na DPH 1.000,- a viac EUR,

rá má za následok opravu základu dane. Jedná sa napríklad o opravu

ak osoba nadobudla postavenie platiteľa DPH zo zákona naprí-

základu dane pri nepriamych zľavách. Pri nich výrobca predá tovar

klad kúpou podniku, alebo právnym nástupníctvom alebo doda-

obchodníkovi a ten konečnému spotrebiteľovi. Ak konečný spotrebi-

ním stavby alebo stavebného pozemku a sú splnené podmienky

teľ na základe splnenia podmienok (kúpa určitého množstva tovaru)

stanovené doteraz platným zákonom o DPH na zloženie zábez-

predloží tieto informácie výrobcovi dostane zľavu. Výrobca teda dob-

peky,

ropisuje nie obchodníkovi ale konečnému spotrebiteľovi.

ak sa registrácia zahraničnej osoby podľa §5 zmení na registráciu

(§25)

•

•

Ak sa pri oprave základu dane nevyhotovuje doklad o oprave základu

osoby, ktorá ma v tuzemsku sídlo alebo má stálu prevádzkareň
podľa §4. Uvedenú skutočnosť je povinný platiteľ DPH oznámiť

9. Oprava odpočítanej dane

správcovi dane.

Opravu základu odpočítanej dane vykoná platiteľ v tom zdaňovacom

(§4c)

období v ktorom :

6. Zmena registrácie zahraničných osôb

•
•

dostal doklad o oprave základu dane
ak nedostane doklad do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť

Ak sa u platiteľa registrovaného ako zahraničná osoba zmenia pod-

o oprave základu dane tak v daňovom období v ktorom získa

mienky napríklad tým, že si založí stálu prevádzkareň je povinný uve-

cenovú zľavu

denú skutočnosť nahlásiť správcovi dane. Správca dane zmení regis-

(§53)

tráciu zo zahraničnej osoby platiteľa podľa §5 na registráciu podľa §4

V tomto prípade je potrebné tiež túto povinnosť nahlásiť správcovi

10. Zmiernenie dôsledkov oneskorene doručenej faktúry pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu

dane, ktorý zmení registráciu z tuzemskej osoby podľa §4 na zahra-

Ak je platiteľ dane povinný v dôsledku oneskoreného doručenia faktú-

ničnú osobu podľa §5. Tuzemská osoba platiteľ DPH je povinný platiť

ry podať dodatočné daňové priznanie má právo vykonať odpočítanie

zábezpeku na daň podľa § 4c.

dane za zdaňovacie obdobie za ktoré podáva dodatočné daňové pri-

(§6a)

znanie. Jedná sa najmä o prípady kedy daňovník po niekoľkých mesia-

platnú pre tuzemského platiteľa DPH. Uvedená skutočnosť platí aj v
prípade registrácie podľa §4 a napríklad zániku stálej prevádzkarne.

coch obdrží faktúru s dátumom vystavenia pred niekoľkými mesiacmi.

7. Vypustenie povinnosti pre zahraničné
osoby registrovať sa pre DPH z titulu dovozu
tovaru

Jedná sa väčšinou o nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členské-

Zahraničná osoba sa nemusí registrovať za platiteľ DPH ak plánuje dovezený tovar len prenajímať zdaniteľnej osobe.

11. Úprava odpočítanej dane investičného
majetku

(§5)

V prípade právneho nástupníctva napríklad z dôvodu zlúčenia splynu-

ho štátu podľa §11a a následne §20. (§51)

tia rozdelenia alebo predaja podniku je povinný daňovník pokračovať
v už začatej lehote na úpravu odpočítanej dane z investičného majetku, ktorým je nehnuteľnosť. Predávajúci alebo postupca je povinný
kupujúcemu alebo nástupníkovi oznámiť údaje o dopočítanej DPH z
nadobúdacej nehnuteľnosti.
(§54b)
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12. Predaj umeleckých diel a zbierok

17. Zjednodušujúce opatrenia

Ak obchodník kúpi umelecké diela a zbierky alebo použitý tovar z

Zaokrúhľujú sa sumy :

iného štátu od zdaniteľnej osoby identifikovanej pre daň nemôže pri

•

nahradenie sumy 13.941,45 EUR sumou 14.000,- EUR pri zdani-

predaji uplatniť osobitnú úpravu uplatňovania dane, ak na faktúre nie

teľnej osobe, ktorá nie je platiteľom DPH a nadobudne v tuzem-

je slovná informácia o tom, že sa jedná o tovar zdaňovaný prirážkou.

sku tovar z iného členského štátu za viac ako 13.941,45 EUR, (§7,

(§66)

§11, §82)

•
13. Rozšírenie tuzemského reverse charge

propagačných predmetoch (§8)

•

Okrem dodania :

•
•
•
•

nahradenie sumy 16,60 EUR sumou 17,00 EUR pri reklamných a

kovového odpadu a kovového šrotu ,

osoba, ktorá nie je platiteľom DPH nie je povinná zaplatiť daň ak
daň na výstupe nie je viac ako 5,00 EUR (§78)

prevodu emisných kvót,
dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej po-

18. Predĺženie lehoty na podanie súhrnného
výkazu

hľadávky veriteľa pri zabezpečovacom prevode práva

Z lehoty do 20-teho dňa po skončení zdaňovacieho obdobia na 25-

dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti,

je platiteľ , ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa povinný pla-

ty deň po skončení zdaňovacieho obdobia. Touto skutočnosťou sa

tiť daň aj z :

zjednotili termíny na podanie daňového priznania, súhrnného výkazu

•

vybraných poľnohospodárskych produktov, ktoré nie sú bežne

a kontrolného výkazu do 25-teho dňa po skončení zdaňovacieho ob-

určené na konečnú spotrebu v nezmenenom stave

dobia.

dodanie integrovaných obvodov,

(§80)

•
•

dodanie mobilných telefónov

a to vtedy ak je základ dane väčší ako 5.000,- EUR.

19. Zrušenie registrácie skupiny

(§69ods.12)

Ak správca dane zistí, že skupina prestane spĺňať podmienky zruší registráciu skupiny z úradnej moci.

14. Spoločné ručenie za daň

(§81a)

Doplňuje sa podmienka ručenia, v zmysle ktorej ak sa uskutočnil

vedenie záznamov o dodaní tovaru na osobnú spotrebu

20. Zrušenie registrácie osôb podľa §7 (zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH a
nadobudla v tuzemsku tovar z iného členského štátu) a podľa § 7a (zdaniteľná osoba,
ktorá nie je platiteľom DPH a nadobudla v
tuzemsku službu od zahraničnej osoby z iného členského štátu)

(§8 ods. 3)

Osoba registrovaná podľa §7 a podľa §7a je povinná bezodkladne

premiestnení tovaru do iného členského štátu (§8 ods. 4)

požiadať o zrušenie registrácie pre daň keď skončí v tuzemsku pod-

dodaní služby na osobnú spotrebu (§9 ods. 2 a ods. 3)

nikanie.

zdaniteľný obchod s platiteľom DPH počas obdobia, v ktorom bol
tento platiteľ zverejnený v zozname rizikových platiteľov.
(§69 ods. 14)

15. Doplnenie informácií vo vedení záznamov
Do evidencie záznamov sa doplňuje :

•
•
•

(§70)

Daňový úrad zruší registráciu pre daň ak zistí že sú splnené podmienky
na jej zrušenie. Daňový úrad zruší registráciu podľa §7 a a podľa § 7a

16. Lehota na vyhotovenie opravnej faktúry

aj vtedy ak sa zdaniteľná osoba stane platiteľom DPH.

Do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť roz-

(§82)

hodná na vykonanie opravy základu dane.
(§73)
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21. Kontrolný výkaz § 78a

Druh kontrolného výkazu

Subjekty povinné podať kontrolný výkaz :

Platiteľ dane vyznačí, aký druh kontrolného výkazu podáva.

•
•
•

tuzemský platiteľ DPH registrovaný podľa §4,

Riadny - podáva platiteľ dane do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po

zahraničný platiteľ DPH registrovaný podľa §5,

skončení kalendárneho mesiaca alebo kalendárneho štvrťroka.

ahraničná osoba platiteľ DPH, ktorý dodáva formou zásielkového

Opravný – podáva platiteľ dane, ak pred uplynutím lehoty na podanie

predaja tovar do tuzemska, ktorého hodnota presiahne v kalen-

kontrolného výkazu zistí, že údaje uvedené v podanom kontrolnom

dárnom roku 35.000,- EUR registrovaná podľa §6.

výkaze sú neúplné alebo nesprávne.

Subjekty ktoré sú registrované podľa §7 a podľa §7a nie sú povin-

Dodatočný – podáva platiteľ dane, ak po uplynutí lehoty na podanie

né podať kontrolný výkaz.

kontrolného výkazu zistí, že údaje uvedené v podanom kontrolnom

•

výkaze sú neúplné alebo nesprávne.

Lehota na podanie kontrolného výkazu :

•
•

do 25-teho dňa po skončení zdaňovacieho obdobia,
Štruktúra kontrolného výkazu :

ak sa však podá daňové priznanie pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania je dátum na podanie kontrolného vý-

A. Údaje z vyhotovených faktúr, ktoré je platiteľ dane povinný vyho-

kazu totožný s dátumom podania daňového priznania.

toviť podľa § 71 až 75 zákona o DPH

Kedy nie je platiteľ povinný podať kontrolný výkaz :

•

•

v prípade že sa jedná o zahraničného platiteľa DPH registrovaného podľa §5 alebo platiteľa , ktorý dodáva zásielkový tovar do

A.1. Uvádzajú sa tuzemské plnenia za dodávky tovarov a služieb z

tuzemska registrovaného podľa §6 a títo nedodali za zdaňovacie

odberateľských faktúr s miestom plnenia v tuzemsku. Údaje z vyho-

obdobie tovary alebo služby v tuzemsku a zároveň si neuplatnili

tovených faktúr, ktoré je platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až

odpočítanie dane,

75 zákona o DPH a z ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku

tuzemský platiteľ DPH registrovaný podľa §4 podáva nulové da-

podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH.

ňové priznanie

•

platiteľ, ktorý uvádza v daňovom priznaní len :

Neuvádzajú sa transakcie oslobodené od dane, intrakomunitárne

a.

dodávky do iných členských štátov, dodanie tovaru v rámci troj-

intrakomunitárne dodanie tovaru do iného členského štátu

podľa §43,

stranného obchodu, dodanie tovaru s inštaláciou a montážou ak je

b.

miesto plnenia v inom členskom štáte, dodanie elektriny a plynu ak

dodanie tovaru v rámci trojstranného obchodu, jedná sa o

je miesto plnenia v inom členskom štáte, zjednodušené faktúry.

druhého odberateľa podľa §45,
c.

vývoz tovaru podľa §47,

d.

a súčasne platiteľ DPH neuplatňuje žiadne odpočítanie dane

A.2. Uvádzajú sa tuzemské plnenia za dodávky tovarov, z odbera-

s výnimkou odpočítania dane pri dovoze tovaru, pri ktorom nárok

teľských faktúr, pri ktorých sa uplatní tuzemské samozdanenie a

na odpočítanie DPH uplatnil len po zaplatení colného dlhu správ-

to pri predaji poľnohospodárskych produktov, kovov, mobilných

covi dane podľa § 49 ods. 2 písmeno d).

telefónov, integrovaných obvodov. Údaje z vyhotovených faktúr, ktoré je platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 záko-

Forma podania kontrolného výkazu

na o DPH a z ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plne-

Kontrolný výkaz sa podáva elektronicky a to na základe :

nia ako platiteľ dane podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH.

•
•

písomnej dohody o elektronickom doručovaní,

Neuvádzajú sa iné dodania tovaru, ktoré podliehajú tuzemskému

zaručeným elektronickým podpisom.

samozdaneniu a to kovový odpad (šrot), emisné kvóty, dodanie nehnuteľnosti, dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpeču-

Elektronická forma dokumentu je vyžadovaná vo formáte XML.

júcej pohľadávku veriteľa § 69 ods. 12 písmeno a) až e).
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B. Údaje z prijatých faktúr

C.2. Uvádzajú sa údaje z jednotlivých prijatých dobropisov a ťarcho-

B.1. Uvádzajú sa údaje z prijatých faktúr kedy je príjemca plnenia

pisov k faktúram uvedeným v B.1. a B.2. a tiež údaje z jednotlivých

povinnou osobou platiť daň tzv. tuzemské a cezhraničné samozdane-

dobropisov a ťarchopisov k dokladom z ERP alebo inej zjednoduše-

nie. Údaje z prijatých faktúr, pri ktorých je platiteľ dane ako príjemca

nej faktúry (§ 74 ods. 3 písm. a)). Údaje z opravných faktúr prijatých

plnenia osobou povinnou platiť daň v tuzemsku podľa § 69 ods. 2, 3,

príjemcom plnenia k faktúram uvedeným v B.1. a B.2. Neuvádzajú sa

6, 7, 9 až 12 zákona o DPH.

dobropisy pri ktorých sa základ dane neopravuje podľa § 25 ods. 6
(ak sa obe strany dohodli, že dobropis na tovar bude bez DPH).

Neuvádzajú sa dodania služby zahraničnou osobou z iného členského štátu a tretieho štátu, ktorá je oslobodená od dane.

D. Údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v A., pri
ktorých je dodávateľ osobou povinnou platiť daň (Údaje z dodávok

B.2. Uvádzajú sa údaje z prijatých faktúr, z ktorých si odberateľ

tovarov a služieb, pri ktorých je dodávateľ osobou povinnou platiť

uplatňuje odpočítanie dane. Údaje z prijatých faktúr o dodaní tovarov

daň v tuzemsku podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH a pri ktorých vyho-

alebo služieb, ktoré sú alebo majú byť dodané iným platiteľom dane,

tovuje zjednodušené faktúry podľa § 74 ods. 3 a) až c) zákona o DPH

ktorý je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH

alebo pri ktorých platiteľ dane nie je povinný vyhotoviť faktúru)

a pri ktorých platiteľ dane (príjemca plnenia) uplatňuje odpočítanie

D.1. Uvádzajú sa údaje o obratoch evidovaných u dodávateľa zo

dane v príslušnom zdaňovacom období.

všetkých ERP v členení podľa sadzieb. Údaje o celkových sumách ob-

Neuvádzajú sa dodania služby zahraničnou osobou z iného členské-

ratov evidovaných ERP.

ho štátu a tretieho štátu, ktorá je oslobodená od dane.

Nemusia sa uvádzať faktúry hradené v hotovosti a evidované prostredníctvom ERP (keď sú v A.1.), obraty z ERP z plnení oslobodených

B.3. Uvádzajú sa údaje z ERP, údaje z dokladov od tankovacích au-

od dane.

tomatov, doklady ak cena vrátane dane nie je viac ako 100,- EUR,
diaľničné známky. Údaje o celkových sumách základov dane, dane a

D.2. Uvádzajú sa údaje o dodaniach tovaru alebo služby u dodávate-

odpočítanej dane z prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods.

ľa, ktoré sa nezahrnuli do D.1. (predaj cestovných lístkov, predaj diaľ-

3 písm. a) až c) zákona o DPH.

ničných nálepiek, doklad z tankomatu). Údaje o celkových základoch
dane vrátane opráv základu dane a celkovej sume dane vzťahujúcich
sa na dodania tovarov a služieb, pri ktorých vznikla daňová povinnosť

C. Údaje z vyhotovených a prijatých opravných faktúr podľa § 71 ods.

a ktoré sa neevidujú ERP. Nemusia sa uvádzať doklady z obratov oslo-

2 zákona o DPH

bodených od dane.

C.1. Uvádzajú sa údaje z opravných faktúr vyhotovených dodávateľom k faktúram uvedeným v A.1. a A.2.. Údaje z opravných faktúr
vyhotovených dodávateľom k faktúram uvedeným v A.1. a A.2.
Neuvádzajú sa údaje z vyhotovených dobropisov a ťarchopisov, ktoré sú vyhotovené k dodávkam, pri ktorých sa vydáva doklad z ERP,
alebo pri ktorých nie je dodávateľ povinný vyhotoviť faktúru, dobropisy pri ktorých sa základ dane neopravuje podľa § 25 ods. 6 (ak sa
obe strany dohodli, že dobropis na tovar bude bez DPH).
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Audit, dane, účtovníctvo, poradenstvo

PRECÍZNOSŤ, PREUKÁZATEĽNOSŤ, VÝKONNOSŤ

Dane v zahraničí
Nerealizované
rozdiely v CZ

kurzové

Solidárna daň v CZ
V roku 2014 budú naďalej príjmy fyzických

V roku 2013 sa účtovná jednotka môže po-

osôb zdaňované 15 % sadzbou dane z príj-

sledný krát rozhodnúť, či bude nerealizo-

mov fyzických osôb, ktorá môže byť na-

vané kurzové rozdiely zahrňovať do zákla-

výšená o tzv. solidárnu daň vo výške 7 %.

du dane v čase, keď vznikli alebo ich zdaní

Solidárna daň sa počíta z hrubej mzdy pre-

až v čase ich realizácie. Tzn. nerealizované

vyšujúcej jednu dvanástinu maximálneho

kurzové rozdiely vykázané v účtovnej zá-

vymeriavacieho základu pre poistné na

vierke za zdaňovacie obdobie začaté v roku

sociálne zabezpečenie (t.j. 103 536 Kč me-

2013 sa môžu nezahrnúť do základu dane

sačne pre rok 2013 a 103 768 Kč mesačne

pri splnení určitých podmienok. Najdôleži-

pre rok 2014). V prípade prekročenia tejto

tejšou podmienkou je dodržať pravidlo, ak

hranice už v roku 2013, je potrebné spra-

sa nezahrnú nerealizované kurzové zisky,

viť ročné zúčtovanie za rok 2013 a zároveň

tak sa nezahrnú ani nerealizované kurzo-

podať za rok 2013 daňové priznanie.

vé straty. Ďalej je potrebné jednoznačne

BDR na Slovensku
BDR, spol. s r.o. je jedna z najväčších
audítorských a poradenských firiem v
Slovenskej republike. Spoločnosť bola
založená v roku 1991 a od roku 2011
je nezávislým členom medzinárodnej
siete Moore Stephens International
Limited. Pobočky má v Banskej Bystrici a
Bratislave.
Moore Stephens International Limited
je globálna sieť nezávislých audítorských
a poradenských spoločností s centrálou
v Brusseli. Sieť dnes disponuje 630
kanceláriami v 100 krajinách po celom
svete. Tieto kancelárie zamestnávajú
viac než 20 tisíc zamestnancov a
vykazujú ročný obrat viac než 2 miliardy
amerických d olárov.

AUDIT:
Ľudmila Svätojánska Kiňová
partner, audítor, daňový poradca
ludmila.kinova@bdrbb.sk

DANE A PORADENSTVO:

kách evidovaných v cudzej menej sa budú

Uplatňovanie DPH pri nehnuteľnostiach v CZ

nerealizované kurzové rozdiely presúvať

Dňa 9. decembra 2013 boli na stránkach

Martin Kiňo
partner, asistent audítora, asistent
daňového poradcu
martin.kino@bdrbb.sk

do období ich realizácie a v čase realizácie

Finanční správy uverejnené „Informace

MZDY a účtovníctvo:

je potrebné podrobiť zdaneniu skutočne

Generálního finančního ředitelství k uplat-

dosiahnutý zisk/stratu. V roku 2014 už nie

ňovaní DPH u dodání a nájmu vybraných

Drahuša Makovíniová
audítor, asistent daňového poradcu
bdr@bdrbb.sk

je možnosť voľby. Nerealizované kurzové

nemovitých věcí po 1.1.2014. Stanovisko

rozdiely sa budú zdaňovať v tom období,

rekapituluje dopady novej súkromnopráv-

keď sú vykázané v účtovníctve.

nej úpravy, kedy stavba je chápaná ako sú-

vymedziť, pri ktorých súvahových polož-

Branislav Ihring
daňový poradca, certifikovaný
účtovník, asistent audítora
bdr@bdrbb.sk

časť pozemku.
COLNÉ PORADENSTVO:
Maroš Prosman
odborník na právo
bdr@bdrbb.sk

ZNALECKÉ SLUŽBY:

V prípade, že máte záujem o
celé znenie platnej novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, môžete si
ho stiahnuť TU!

V prípade akýchkoľvek
otázok sa môžete na nás
kedykoľvek obrátiť.
BDR, spol. s r.o.
M. M. Hodžu 3, 974 01
Banská Bystrica
Tel.: + 421 48 470 00 41
bdr@bdrbb.sk
www.bdrbb.sk

Informácie uvedené v tomto dokumente považujeme za správne v okamžiku, keď ich tlačíme, nemôžeme ale
niest zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté v dôsledku krokov podniknutých alebo nedpodniknutých
na základe týchto informácii. Napriek tomu, že príprave tohto dokumentu bola venovaná maximálna pozornosť a starostlivosť, BDR odporúča si pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí na základe informácií v tomto
dokumente vyžiadať detailnejšiu konzultáciu. © 2013 BDR, spol. s r.o.
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Marek Horváth
súdny znalec
bdr@bdrbb.sk

M&A
Monika Zittová
člen predstavenstva A.C.G. Praha, a.s.
tel.: + 420 724 235 379
monika.zittova@acg.cz

