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„Kedy asi požiada Slovensko o pomoc z Eurovalu ....???

Motto Novín OZ PPP č.9
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Úvodník Novín OZ PPP č.9
Škoda, že nemôžeme všetci ujsť...
Začiatkom tohto roka, vlastne hneď 1.1.2013 som sa zamyslel a spomenul si na súhrn spomienok od roku
1989, ktoré ma ovplyvnili a vyformovali môj život do tej podoby, v akej sa nachádzam dnes. Pri poradenskej
činnosti pre podnikateľov, ktorou sa dnes zaoberám denne počúvam rovnakú otázku od klientov „čo mám
robiť s týmto problémom, mňa to už nebaví a ja už ani nevládzem...“ Zistil som, že úplne mimovoľne na to
klientom odpovedám „utečte radšej preč z tohto štátu, presťahujte sa do inej normálnej krajiny“. Zo
začiatku som to považoval za vtip, iba za vtipnú odpoveď na odľahčenie preberanej témy a to návrhu riešenia
nejakého konkrétneho problému klienta. Potom som ale zistil, že to už nehovorím ako vtip! Nejako
samovoľne som túto radu začal myslieť vážne. A dnes túto vetu hovorím klientom smrteľne vážne. A iba ju
dopĺňam o nový vtip – ak môžete zoberte aj mňa zo sebou aj ja chcem ísť preč...! Cítim, že v krátkej dobe aj
toto už nebudem považovať za vtip, ale tiež to budem myslieť smrteľne vážne. A tak som sa zamyslel 1.1.2013
čo sa to so mnou stalo? Kde zmizla tá eufória a entuziazmus z novembra 1989? Kde mi zmizol patriotizmus
a hrdosť na to, že som od roku 1993 občanom samostatnej Slovenskej republiky? Kde zmizla radosť z toho, že
v roku 1998 bol porazený „mečiarizmus“. Prečo sa neteším z toho, že Slovensko je členom EÚ a máme
dokonca aj euro?
Denno-denne sa stretávam s tým, že v tomto štáte niečo nefunguje. A nejedná sa o nejaké malé, alebo
náhodné chyby. Slovensko je jeden veľký systémový nepodarok, v ktorom v podstate nič nefunguje tak, ako
by malo. Keď na nejakom podujatí vyslovujem takýto názor, tak sa ma takmer vždy ľudia pýtajú, „ale čo s tým
urobiť, čo navrhujem, aby sa spravilo, aby to bolo lepšie?“. A keď im odpoviem, že „ zmena a zlepšenie môže
nastať až potom, ako sa zmenia a zlepšia ľudia, ktorí o veciach verejných rozhodujú a veci verejné
vymýšľajú“, tak to vždy skončí iba smutným skonštatovaním, že „na Slovensku sa potom nedá nič zmeniť
a zlepšiť!“ Slováci a to bez ohľadu na vzdelanie a spoločenské postavenie majú jednu zvláštnu vlastnosť a to,
že očakávajú zmeny k lepšiemu, naprávanie nespravodlivosti a zvyšovanie životnej úrovne iba
prostredníctvom nejakých „fiktívnych“ opatrení. Ľudia už úplne stratili zdravý rozum a logiku a iba
očakávajú, že nejaký „dokonalí politici“ vydajú konečne tie správne zákony a predpisy a zrazu sa všetko zo
dňa na deň zmení k lepšiemu. Všetko začne fungovať a všetkým bude zrazu už iba dobre... Slováci do tejto
rovnice o pozitívnych zmenách v spoločnosti vôbec nedosadzujú seba, svoje rodiny, svojich priateľov a svoje
podnikanie. Až mi to niekedy pripadá, ako náboženský ošiaľ – klasické čakanie na Mesiáša. Pritom žiadna
zmena nemôže nastať a nič sa nemôže zmeniť, pokiaľ sa o to nepričinia samotní ľudia, konkrétni občania
Slovenskej republiky. Napred sa musíme zmeniť a právne prebudiť my všetci aktéri toho divadla a až potom
je možná aj nejaká iná zmena v spoločnosti.
A ako toto čo uvádzam nadväzuje na to moje sklamanie zo života na Slovensku? Nejako som po tých cca 22
rokoch budovania rozvinutého korporatívneho kapitalizmu rezignoval. Moja viera na zmenu ľudí v našom
Hornom Uhorsku (po novom Slovenská republika) nejako opadla. Denno-denne vidím len negatívne veci
a systémové chyby štátu. Tiež od založenia Občianskeho združenia Právne Prebudenie Poškodených som sa
už stretol so stovkami ďalších chýb a nezmyslov vo fungovaní vecí verejných. Dal som tisíce rád a návodov,
ako nejaké konkrétne problémy urovnať a riešiť. A moji klienti si aj v tisícoch prípadoch naozaj pomohli vo
svojom konkrétnom spore a probléme. Ale nemám pocit, že sa mi podarilo skutočne zmeniť, čo len jedného
človeka – klienta. Zmeniť ho tak, aby sa začal na veci dívať inak. Aby videl tú systémovú chybu v spoločnosti
a jej fungovania. A aby v prvom rade niečo urobil sám so sebou – právne sa prebudil a už nechcel byť
poškodeným občanom. Siahodlhé rozhovory na túto tému a aj prejav súhlasu neznamenajú právne
prebudenie poškodeného človeka. A bohužiaľ zatiaľ nemám pocit, že sa mi podarilo s nejakým klientom
dostať ďalej, ako k filozofickej debate o dobru a zlu...
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Takže som tento môj osobný pesimizmus a filozofický názor zhrnul do tej úvodnej vety – rady klientovi
„utečte radšej preč z tohto štátu, presťahujte sa do inej normálnej krajiny“. A predsa ešte raz a na záver mám
priatelia už iba otázku – A ČO S TÝM UROBÍME MY A ČO UROBÍTE VY KONKRÉTNE,
JEDNODUCHO VŠETCI TÍ KTORÍ CHCÚ ZOSTAŤ ŽIŤ NA SLOVENSKU...???
S priateľským pozdravom
Ing. Miloš Valach
Predseda OZ PPP

Pobavte sa:
O zdravotníctve „akože“ zadarmo.
"Doktor poučuje pacienta:
- Tak a od zajtra žiadny alkohol, žiadne ženy a žiadne nákupy.
- A to už prečo, pán doktor?
- Aby ste mali peniaze na účet, ktorý vám vystavím!"
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Nosné témy Novín OZ PPP
pre čísla 1 až 12 ( 8 až 12/2012, 1 až 7/2013 )
Naše občianske združenie pravidelne mesačne vydáva noviny v ktorých sa chceme venovať aktuálnym
a zaujímavým témam. Z tohto dôvodu privítame akýkoľvek Váš článok, názor, alebo popísanie vlastnej
skúsenosti. Čo budeme môcť to určite zverejníme. Veríme, že aj takouto formou dokážeme našim Partnerom
a klientom pomôcť. Tiež sa týmto snažíme vytrhnúť ľudí z ich letargie a podnetným článkom ich primäť začať
premýšľať o veciach verejných. Tešíme sa na Vaše príspevky a veríme, že aj na budúcu spoluprácu s našim
občianskym združením. Vopred ďakujeme.
Noviny OZ PPP č. 1. (august, 2012) – noviny už vyšli v auguste 2012
Problematika daní, odvodov a spôsobu ich výberu zo strany štátu.
Noviny OZ PPP č. 2. (september, 2012) – noviny už vyšli v septembri 2012
Alternatívne riešenia sporov, mediácia a rozhodcovské súdy.
Noviny OZ PPP č. 3. (október, 2012) – noviny už vyšli v októbri 2012
Problematika súdnych konaní pred všeobecnými súdmi, súdne poplatky, dĺžka konania a názor na
Občiansky súdny poriadok.
Noviny OZ PPP č. 4. (november, 2012) – noviny už vyšli v novembri 2012
Problematika exekučných konaní. Názor na spôsob výkonu exekúcie v SR.
Noviny OZ PPP č. 5. (december, 2012) - noviny už vyšli v decembri 2012
Účtovníctvo a daňové poradenstvo pre podnikateľov a živnostníkov. Čo je to „reálny zisk“ firmy a ako sa
odlišuje od daňového základu. Prečo musíme platiť dane aj z neuhradených pohľadávok?
Noviny OZ PPP č. 6. (január, 2013) - noviny už vyšli v januári 2013
Vymožiteľnosť práva na Slovensku. Čo pod tým rozumieme a čo pre to robíme.
Noviny OZ PPP č. 7. (február, 2013) - noviny už vyšli vo februári 2013
Veľká rekapitulácia roku 2012. Čo sa stalo dobré, čo zlé a čo sa nestalo...?!
Noviny OZ PPP č. 8. (marec, 2013) - noviny už vyšli v marci 2013
Účasť politológov a ich význam pre fungovanie demokratickej spoločnosti.
Noviny OZ PPP č. 9. (marec, 2013) - noviny už vyšli v apríli 2013
Kedy asi požiada Slovensko o pomoc z Eurovalu....???.

Nasledovné noviny OZ PPP
Noviny OZ PPP č. 10. (máj, 2013)
Vývoj štátneho rozpočtu SR a politická situácia – vzťah vlády a opozície.

Noviny OZ PPP č. 11. (jún, 2013)
Vyhodnotenie reálnej spolupráce OZ PPP s vládnymi a mimovládnymi organizáciami pri snahe
o dosiahnutie cieľa právneho prebudenia obyvateľov Slovenska.

Noviny OZ PPP č. 12. (júl, 2013)
Čo má vôbec zmysel na Slovensku robiť preto, aby sa niečo zmenilo v prospech ľudí? Naozaj účasť ľudí na
vládnutí bude obmedzená iba na bezmocnú kritiku vecí obecných na facebooku? Ľudový systém
„vyrozprávaj sa, ale tráp sa ďalej“?
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Prečo sme založili OZ PPP - Preambula stanov
Od našich Sympatizantov stále dostávame základnú otázku „Prečo sme založili Občianske združenie
Právne Prebudenie Poškodených?“ Podrobnú odpoveď sme uverejnili v Novinách OZ PPP č.1 a tiež je
dosť podrobne vysvetlená aj na našom webe www.royaldevelopnent.sk, v časti OZ PPP. Priatelia, treba
iba čítať naše materiály a pozorne sledovať naše informácie. Pre stále pripomínanie dôvodu prečo sme
založili OZ PPP, budeme v každých našich novinách zverejňovať preambulu stanov OZ PPP. Takže
Priatelia a Sympatizanti OZ PPP, občianske združenie sme založili preto, aby sme aj Vám pomohli
pochopiť veci okolo nás a naučili Vás dívať sa na tieto veci verejné trocha inak. Veríme, že iba takto je
možné zlepšiť fungovanie našej spoločnosti a tým aj zlepšiť život nás a našich detí. Ďakujeme za
pochopenie – Predstavenstvo OZ PPP.
Preambula Stanov Občianskeho združenia Právne Prebudenie Poškodených.
V dnešnej dobe zvyšujúcich sa nárokov na ovládanie rôznych zákonov a predpisov má bežný občan veľký
problém udržať svoju kvalitu života a svoju životnú úroveň v stave keď neporušuje žiaden zákon, predpis a
zmluvu. Tento istý problém platí aj u malých a stredných podnikateľov, ktorí si nemôžu z ekonomických
dôvodov dovoliť platiť drahých konzultantov a právnikov pri riešení ich každodenných problémov. Tento
stav spôsobuje, že veľa občanov a podnikateľov utrpí značné ekonomické, ale aj morálne škody iba z dôvodu,
že nie sú schopní prakticky ovládať bežnú logistiku konania štátnych inštitúcií a tiež veľkých spoločností.
Takéto situácie vedú k veľkému množstvu právnych sporov, čo neprimerane zaťažuje súdy a iné príslušné
odvolacie orgány štátnych inštitúcií. A nakoľko takýto občan, ktorý už pri začiatku problému nebol schopný
správne reagovať na ním vykonané právne úkony a preto spravil mnohé fatálne chyby vo svojom zdôvodnení
a obrane nemá následne takmer žiadnu šancu svoj spor vyhrať. Toto vedie k všeobecnému zdôvodneniu tzv.
nevymožiteľnosti práva na Slovensku. Bežní občania nerozlišujú zásadný rozdiel a to, či pri ich
subjektívnom pocite krivdy nebola chyba a dôvod nie je v tom, že právo bolo zle interpretované, ale v tom, že
práve títo bežní občania svojim vlastným konaním a svojou vlastnou právnou negramotnosťou si spôsobili,
že ich záujmy boli neuspokojené. Takéto situácie v živote spoločnosti vedú k trvalej frustrácii občanov a iba
upevňujú ich presvedčenie, že riešiť spory a problémy sa nedá tak, aby bola vykonaná spravodlivosť. Pritom
existuje mnoho možností, ako sa dajú spory, problémy a aplikácie spravodlivosti v rámci denného života
občanov Slovenska funkčne vyriešiť. Na prvom mieste je to právna osveta a psychologické pochopenie
fungovania štátu a jeho inštitúcií. Tiež pochopenie fungovania veľkých súkromných spoločností a ich
systému podnikania voči svojim obchodným partnerom. Je potrebné občanom vysvetľovať a približovať
právne pojmy spotrebiteľských zmlúv a obchodných podmienok nebankových spoločností požičiavajúcich
peniaze. Sme presvedčení, že iba zvýšením takejto právnej a psychologickej gramotnosti občanov a malých
a stredných podnikateľov vytvoríme na Slovensku prostredie z menším počtom neukončených sporov a
krívd. Najlepšia obrana je prevencia v rámci vzdelávania a aj konkrétna pomoc občanom pri riešení ich
problémov a k tomu smeruje úsilie nášho združenia.
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Formulár pre poskytnutie darov a sponzorských príspevkov
Samozrejme ako občianske združenie zamerané na charitatívnu a neziskovú činnosť sme financovaní
hlavne z darov a sponzorských príspevkov. K tomu aby sme mohli reálne a kvalitne vykonávať našu činnosť
a sledovať náš cieľ potrebujeme získavať finančné zdroje. Preto privítame všetky dary a príspevky pre
podporu našej činnosti.
Vaše príspevky pre OZ PPP môžete posielať na účet združenia:
Bankové spojenie: TATRABANKA a.s., č. účtu: 292 387 6878 / 1100
Všetci naši sponzori dostanú potvrdenie o svojom príspevku. Ako uvádzame v časti „Ekonomický systém
OZ PPP“ všetky finančné zdroje sú evidované na konkrétnych fondoch. Tiež ich použitie je prísne
evidované a kontrolované v zmysle ekonomických princípov OZ PPP. Ak náš sponzor, alebo partner OZ PPP
si želá finančne podporiť konkrétny projekt, tak ním poskytnuté finančné zdroje a ich použitie budú
evidované na osobitnom fonde a pri čiastke nad 15.000,- EUR aj na individuálnom bankovom konte. Našim
sponzorom ponúkame za ich príspevky zvýhodnené služby združenia v zmysle „Systému pre uplatnenie
zľavy klienta OZ PPP“.
Ďakujeme za akúkoľvek čiastku podpory a sľubujeme,
že každý príspevok využijeme zmysluplne a užitočne.
V prípade Vášho záujme nás podporiť finančným príspevkom prosím kontaktuje vedenie OZ PPP. Radi Vám
poradíme najvodnejší spôsob aj s ohľadom na to, či Váš príspevok máte záujem venovať na konkrétnu
činnosť OZ PPP, alebo iba na všeobecnú činnosť.
Vieme Vám formou reklamy v Novinách OZ PPP zabezpečiť aj možnosť dať si takýto príspevok do nákladov
firmy.
Ďalšia možnosť pravidelného prispievania na činnosť OZ PPP je predplatenie si Novín OZ PPP. Noviny
OZ PPP Vám budeme posielať mesačne v tlačenej podobe a tiež v elektronickej podobe za cenu 7,20,EUR/číslo (ročné predplatné je 86,40,- EUR) s DPH.
Vašu objednávka predplatného pošlite:
OZ PPP Suľany 243, 951 25 Hruboňovo, alebo ozppp@royaldevelopment.sk.

Kontakt
Sídlo (korešpondenčná adresa):
OZ Právne Prebudenie Poškodených
Suľany 243, 951 25 Hruboňovo

Občianske združenie Právne Prebudenie
Poškodených bolo zaregistrované MV SR dňa
17.5.2012

Telefón:
+ 421 (0) 902 901 144 ( Predseda OZ PPP)
+ 421 (0) 917 747 251 (Podpredsedníčka OZ PPP)
E-mail: ozppp@royaldevelopment.sk
www.royaldevelopment.sk
Web:

IČO: 42 209 986
DIČ: 2023576126
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Daniari už vymáhajú DPH aj cez nový inštitút ručenia.
Finančná správa eviduje prvý prípad uplatnenia inštitútu ručenia, ktorý štátu priniesol 300 tis. eur.
Prezident finančnej správy František Imrecze pritom očakáva, že takýchto prípadov bude pribúdať. Inštitút
ručenia za daň, ktorý uviedla do praxe minuloročná novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), prináša
štátu prvé prostriedky. Finančná správa už totiž na základe tejto možnosti získala od firmy, ktorá ručila za
odvedenie DPH 300 tisíc eur. "Uplatnili sme inštitút ručenia za daň, pretože sme si boli istí, že subjekt,
ktorý obchodoval s tým rizikovým subjektom mohol alebo mal vedieť, že rizikový subjekt tú daň nechce
odviesť," uvádza prezident finančnej správy František Imrecze. Podľa jeho slov pritom tento prípad nebol
posledný a finančná správa očakáva, že ich bude viac. Podnikatelia by si preto podľa Imreczeho mali
overovať svojich obchodných partnerov na zozname rizikových subjektov, ktorý zverejnila finančná správa.
Cieľom tohto zoznamu je podľa daniarov predovšetkým to, aby podnikatelia vedeli, že obchodujú s
rizikovým subjektom. "Pokiaľ ja obchodujem so subjektom na zozname rizikových subjektov a on je môj
dodávateľ a on tú daň, konkrétne DPH, neodvedie, tak inštitút ručenia za daň umožňuje nám ako
finančnej správe tú daň vymáhať od toho subjektu, ktorý bol jeho odberateľom,“ upozorňuje Imrecze.
Základnou podmienkou ručenia za daň je pritom podľa jeho slov to, že ten, kto ručí, mohol alebo mal vedieť,
že subjekt, ktorý mal DPH zaplatiť, ju zaplatiť nechce.
"Keďže zoznam rizikových subjektov je verejný a je dostatočne komunikovaný pred každou
aktualizáciou, tak naozaj tie subjekty, ktoré obchodujú s týmito rizikovými subjektmi mohli alebo mali
vedieť, že je tu riziko, že tento subjekt neodvedie daň," konštatuje František Imrecze. Šéf daniarov
zároveň dodáva, že pre finančnú správu by bolo najlepšie, keby na spomínanom zozname neboli žiadne
subjekty, keďže by to znamenalo, že si plnia svoje povinnosti.
Podľa podpredsedu KDH pre verejné financie Miloša Moravčíka je však zvrátené, že poctiví odberatelia
musia štátu platiť dlhy za svojich nepoctivých dodávateľov. "Rozumiem, že sa z toho teší Finančná
správa, pretože tá sa zbavila povinnosti kontroly v neprospech podnikateľov. Nerozumiem však, ako
takéto neférové postupy môže schvaľovať minister financií," reagoval na informácie zverejnené daniarmi
Moravčík. Podpredseda KDH zároveň dodáva, že vláda by mala podnikateľom pomáhať, aby viac
zamestnávali. "Takéto opatrenia ministra financií však môžu zlikvidovať aj slušných podnikateľov a tým aj
ďalšie pracovné miesta. Ohrozuje to najmä remeselníkov, ktorí často nevyužívajú internet a nechodia na
stránku čiernej listiny," uvádza Miloš Moravčík.
Prvú verziu zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, zverejnila finančná
správa začiatkom februára tohto roka. Zoznam rizikových subjektov vtedy obsahoval 1 402 subjektov.
Minulý týždeň na zoznam pribudlo ďalších 568 subjektov a celkovo tak daniari na tomto zozname evidujú 1
970 subjektov.
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„Opakovanie je matka múdrosti...“
To, že nám nikto z kompetentných neodpovedal ani formálne zrejme netreba
ani hovoriť. Veď vytvárať si svoje vlastné výklady práva a zdravého rozumu
je výsada každého štátu. A bohužiaľ na Slovensku to je podoba (hlavne toho zdravého
rozumu) potom takáto – arogantné ignorovanie otázky a jej zodpovedania...
!!! Príloha vložená do Novín OZ PPP č.2 - (september, 2012) !!!
Otázka na ministra.
Naše Občianske združenie Právne Prebudenie Poškodených podľa Ústavy SR bude využívať svoje právo na
upozorňovanie štátnych orgánov. Budeme pozorne sledovať každé nové, ale aj staré zákonné opatrenie
o ktorých si myslíme, že sú nefunkčné, alebo až priamo protizákonné. S podnetom sa potom obrátime na
príslušného ministra Vlády SR. Náš podnet, aj prípadnú odpoveď uverejníme vždy v Novinách OZ PPP.
Dávame otvorenú možnosť aj všetkým našim SYMPATIZANTOM, aby sa tiež s nami pýtali.
Prostredníctvom OZ PPP aj Vašu otázku posunieme k príslušnému ministrovi. Aby bol vo veci trocha
poriadok a aby naša iniciatíva nebola kontraproduktívna budeme si každý mesiac vyberať s existujúcich
problémov iba jeden. A k tomu urobíme analýzu. S cieľom stanovenia otázok pre ministra.

Na október 2012, ako veľmi aktuálnu tému sme si vybrali novelizáciu Zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty a k tomu súvisiacu novelizácie Obchodného zákonníka.

Otázka na ministra financií:
(na vedomie predseda vlády, minister hospodárstva, minister spravodlivosti)
Otázka 1)
Ako je zabezpečený súlad Zákona 222/2004 Z.z. v platnom znení od 1.10.2012 v časti §69 odst.14 s platnou
európskou legislatívou, názorom NS SR a Ústavným súdom ČR?
Súdny dvor EÚ v spojených prípadoch (C-354/03, C-355/03 a C-484/03) vyslovil, že nárok na odpočet
nemôže byť dotknutý skutočnosťou, že v reťazci dodávok je iná predchádzajúca alebo následná
transakcia zaťažená daňovým podvodom, o ktorom platiteľ nevie alebo nemôže vedieť. Každá transakcia
musí byť posudzovaná sama osebe a charakter jednotlivých transakcií nemôže byť zmenený
predchádzajúcimi alebo následnými udalosťami. A takýto obdobný názor je vyjadrený aj v množstve
judikátov slovenských a českých súdov.
Podľa názoru OZ PPP je takáto formulácia novely uvedeného zákona v rozpore s európskym a
slovenským právom. Minimálne mala byť daná daňovému subjektu (odberateľovi), nie iba pasívna
zodpovednosť za to čo urobí jeho dodávateľ, ale aj aktívna forma obrany. Prečo novela zákona neumožňuje
v takýchto prípadoch alternatívne uhradiť DPH z faktúry dodávateľa priamo na účet daňového úradu?
Potom by zodpovednosť prešla priamo iba na vzťah daňový úrad a dodávateľ. Odberateľ by bol z tohto
problému vynechaný, nakoľko nie je v jeho silách (a je to aj v rozpore so zákonom) aby zodpovedal za
konanie inej osoby.
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Otázka 2)
Ako je zabezpečená odborná spôsobilosť daňových úradníkov naplniť ustanovenie Zákona 222/2004 Z.z.
v platnom znení od 1.10.2012 v časti §69 odst.14a)?
Konkrétne:
A)
Budú na stanovenie posúdenia primeranosti protihodnoty - ceny použité znalecké posudky od
certifikovaných súdnych znalcov? Ak áno, kto tento posudok bude musieť zaplatiť?
B)
Aké budú požadované špecifické minimálne schopnosti od daňových úradníkov? Napríklad predchádzajúca
aspoň 10 ročná prax v danej oblasti posudzovania? Absolvovanie certifikátu cenového odborníka na danú
špecializáciu?
C)
Akým kľúčom budú posudzované od daňových úradníkov bežné obchodné praktiky firiem, ako sú zľavy
z ceny, bártrové obchody, výpredaj tovaru, predaj z núdze pod cenu z dôvodu okamžitej likvidity firmy,
predaj nepotrebných zásob, predaj za cenu vyššiu než je cena obvyklá z dôvodu okamžitého nedostatku
takéhoto tovaru, výpredaj zásob? A tiež posudzovanie u služieb (ale aj tovarov) kde sú bežne používané
dumpingové ceny z dôvodu celkovej firemnej politiky voči konkurencii? Ako budú posudzovať primeranosť
ceny za sprostredkovanie? (A množstvo iných podobných prípadov, ktoré sa vyskytujú v podnikateľskej
praxi.)
Podľa tohto ustanovenia je predpoklad, že daňový úradníci by mali byť profesionálne schopní
v cenotvorbe, tvorbe kalkulácií, mali by mať prehľad o cene materiálov a iných vstupov do výrobkov,
taktiež o cene finančných a iných služieb v danej lokalite a danom čase. Iba s takouto odbornosťou budú
vedieť posudzovať cenu tovaru, alebo služby u daňového subjektu. Vyvodiť záver, že nejaká cena je veľmi
nízka, alebo naopak veľmi vysoká je rýdzo znalecká otázka. Vzhľadom na široké spektrum podnikateľských
aktivít a druhov tovarov a cien riešenie otázky primeranej ceny je nesmierne ťažké a skôr iba teoretické.
Tým, že takéto posúdenie môže viesť k represívnemu konaniu voči daňovému subjektu je potrebné túto
metodiku daňových úradov vysvetliť hlavne podnikateľom.
Podnikatelia – daňové subjekty majú právo na to, aby posudzovanie takejto otázky zo strany daňových
úradníkov bolo objektívne. Podľa názoru OZ PPP by toto ustanovenie zákona malo byť okamžite zrušené
pretože je v praxi zákonne neaplikovateľné!

Napadnuté ustanovenia - kontra judikáty, názory a porovnávania:
Text - Zákon 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty platný od 1.10.2012. Podľa novely v §69 odst.14
„Platiteľ, ktorému je alebo má byť dodaný tovar alebo služba v tuzemsku, ručí podľa §69b za daň
z predchádzajúceho stupňa uvedenú na faktúre, ak dodávateľ daň uvedenú na faktúre nezaplatil alebo sa
stal neschopným zaplatiť daň a platiteľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe
dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby
nebude zaplatená“. V odst.14 a) je k tomu uvedený takýto dôvod ak „protihodnota za plnenie uvedená na
faktúre je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka“.
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Inými a jednoduchými slovami. Váš obchodný partner Vám dodal tovar, alebo službu. Tú ste mu
preukázateľne a riadne zaplatili. Ale on z tohto Vášho plnenia nezaplatil DPH. Takže to budete musieť za
neho doplatiť Vy a to do 8 dní, ako to od Vás daňový úrad bude požadovať (§69b odst.3)! A odvolanie proti
tomu nemá odkladný účinok (§69b odst.4)! Takže aj keď niekomu riadne uhradíte jeho faktúru cez bankový
účet, to už nestačí. Aby ste si mohli odpočítať DPH na vstupe je potrebné, aby Váš obchodný partner si DPH
riadne zaúčtoval, ale ešte viac, aj daň uhradil daňovému úradu.
Ako má kupujúci (verifikovane) zabezpečiť situáciu, že jeho obchodný partner si svoju faktúru aj riadne
zaúčtuje a uhradí z nej DPH? To už novela zákona nerieši. Tiež novela zákona nevysvetľuje obsah
právomocí cenovo posudzovať plnenia medzi firmami ako je uvedené v §69 odst.14 a). Predstava, že sa zrazu
na daňových úradoch objavia stovky špecialistov na tvorbu cien je nereálna! Takže v budúcnosti vzniknú
bežne takéto situácie: Daňový subjekt A. kúpi od daňového subjektu B. tovar. Riadne subjektu B. za tovar
zaplatí cez bankový účet. Po čase subjekt A. dostane od daňového úradu výzvu, že musí do 8 dní uhradiť
znova DPH. Preto, že ju subjekt B. nezaplatil. A ešte iný dôvod. Vraj aj preto, že tovar, ktorý ste kúpili od
subjektu B. bol veľmi lacný, alebo veľmi drahý. Asi to bude na výber... A keby to bol aj úplný nezmysel, to
vôbec nebude vadiť! Subjekt A. to musí do 8 dní uhradiť, lebo odvolanie nemá odkladný účinok. A tak subjekt
A. musí následne dokazovať, že tovar ktorý kúpil možno pred rokmi, nebol ani veľmi drahý a ani veľmi lacný.
A bude to dokazovať daňovým úradníkom, ktorí nebudú mať ani tušenia o čom subjekt A. vlastne hovorí.
A dokazovanie subjektu A. pravdepodobne skončí tým, že dostane od daňového úradu rozhodnutie, že
„neuniesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že ním kúpený tovar mal primeranú cenu“. A príbeh skončí
tak, že subjekt A. zaplatí reálne DPH 2x!!!
Jediným riešením ako napomôcť tomu, aby daňové subjekty vo väčšej miere než dosiaľ žalovali štát, je
dodať im väčšie sebavedomie a tiež oporu v informáciách o ich právach. Za štát totiž vystupujú v daňovom
konaní práve daňové orgány. Štát potom nesie zodpovednosť aj za prípadnú nezákonnosť týchto rozhodnutí.
A chyby robia v daňových veciach nielen daňové subjekty, ale aj daňové úrady. A v praxi ich veru nie je
málo. Súčasné novely Zákona o DPH, Obchodného zákonníka a tiež Trestného zákonníka vytvorili nový
rámec situácií, keď štát bude môcť nesprávnymi rozhodnutiami poškodzovať daňové subjekty. V týchto
nových pravidlách – zákonoch je veľa vecí, ktoré sú v rozpore s Ústavou SR, ale tiež sú v rozpore
s medzinárodným právom a bohužiaľ aj v rozpore s judikátmi slovenských súdov v obdobných veciach. Je to
iba ďalší dôkaz nekompetentnosti a neodbornosti štátnych úradníkov spravovať tento štát a ich
neschopnosť vytvoriť pre podnikateľov normálne, nekonfliktné a hlavne právne stabilné prostredie. Ak
štát v týchto novelách, ktoré oficiálne mali za účel „potlačiť daňové úniky“ dokázal vytvoriť v bežnom živote
podnikateľov takéto množstvo sporných situácií, ako prejudikujeme, tak podľa nášho názoru súčasnú
situácia tým iba zhoršil!

Rozpor napadnutých ustanovení s Ústavou SR a Európskym právom.
Dodržiavanie právnych predpisov správcom dane ako predstaviteľa štátneho orgánu zaručuje Ústava
Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“). Podľa článku 2 ods. 2 Ústavy môžu štátne orgány konať iba na
základe Ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Zároveň však Ústava
ustanovuje pre každého dodržiavanie platných právnych predpisov a konať v rozsahu, ktorý umožňuje
príslušný zákon nadväzne na čl. 2 ods. 3 Ústavy. Podľa tohto článku môže každý konať to, čo nie je zákonom
zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.
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ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Čl. 2
(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo
priamo.
(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví
zákon.
(3) Každý môže konať , čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť , aby konal niečo, čo zákon
neukladá.
Čl. 27
(1) Petičné právo sa zaručuje. Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného
spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.
Čl. 32
Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok
základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie
zákonných prostriedkov sú znemožnené.
Názor Ústavného súdu v ČR:
V prípade daňovej povinnosti je daňový subjekt vo vzťahu k orgánu verejnej moci, ktorý rozhoduje o právach
a povinnostiach daňového subjektu nie v rovnocennom postaví. Daňový subjekt ako subjekt
verejnoprávneho vzťahu nie je vo vzťahu k orgánom verejnej moci v rovnoprávnom postavení a obsah
rozhodnutia tohto orgánu nezávisí od vôle daňového subjektu. Nie je možné daňový subjekt zaviazať na
solidárne ručenie za povinnosť druhej osoby, ak na jeho konanie nemá žiaden dosah a nemôže ho
ovplyvniť.
Názor NS SR:
Z napadnutého rozhodnutia žalovaného zistil, že v odôvodnení správca dane uviedol skutočnosti, z ktorých
vyvodil záver o neuznaní odpočítanej dane. NS SR konštatuje, že z vyjadrenia žalovaného jednoznačne
vyplýva, že správca dane nespochybňuje materiálnu existenciu deklarovaných služieb a dodávok tovaru,
ale spochybňuje skutočnosť, že tento tovar bol dodaný žalobcovi spoločnosťou uvedenou na faktúrach.
Odpočítanie dane je teda spochybnené s ohľadom na skutočnosť, že správca dane má pochybnosti, či toto
deklarované plnenie, ktoré uviedla spoločnosť, ako dodávateľ reálne aj dodala, a to s ohľadom na
preverovanie u subdodávateľov tejto spoločnosti.
NS SR zistil, že pri každej faktúre je aj podrobný súpis dodaného tovaru a služieb. Vzhľadom na takto
zdokumentované plnenie vzniká otázka, v akom rozsahu by podľa správcu dane mal žalobca
zabezpečovať ešte dôkazy o existencii plnenia. Z obsahu administratívneho spisu je zrejmé, že u správcu
dane vznikli pochybnosti výlučne z dôvodu preverovania účtovnej evidencie žalobcových dodávateľov,
na ktorú žalobca ako daňový subjekt nemá vplyv. Podľa názoru NS SR žalobca ako daňový subjekt nemôže
predpokladať, že u určitých dodávateľov by mal nadštandardne zabezpečovať dôkazy o zdaniteľnom plnení
pre prípad, že u týchto subjektov nebude evidencia riadne vedená. NS SR ďalej uvádza, že „v danom prípade
správca dane vychádzal z nesprávneho výkladu ust. § 29 ods. 8 zákona č. 511/1992 Zb. o rozložení dôkazného
bremena. Dôkazné bremeno daňového subjektu nie je absolútne“.
Podľa NS SR skutočnosti vymedzené v uvedených ustanoveniach tvoria dôkazné bremeno daňového
subjektu. Z uvedených ustanovení zákona o DPH nemožno vyvodiť dôkazné bremeno na právne vzťahy
týkajúce sa jeho dodávateľa a dodávateľových subdodávateľov.

Apríl 2013

www.royaldevelopment.sk

Strana 11 / 20

Noviny
Občianskeho združenia
Právne Prebudenie Poškodených

04/2013

Tieto skutočnosti nemôžu tvoriť dôkazné bremeno daňového subjektu a daňový subjekt ani nemôže
z týchto skutočností znášať dôkaznú núdzu.
V tejto súvislosti možno poukázať na rozsudok Súdneho dvora EÚ v spojených prípadoch (C-354/03, C355/03 a C-484/03), kde Súdny dvor vyslovil, že nárok na odpočet nemôže byť dotknutý skutočnosťou, že
v reťazci dodávok je iná predchádzajúca alebo následná transakcia zaťažená daňovým podvodom,
o ktorom platiteľ nevie alebo nemôže vedieť. Každá transakcia musí byť posudzovaná sama osebe
a charakter jednotlivých transakcií nemôže byť zmenený predchádzajúcimi alebo následnými
udalosťami.
NS SR preto dospel k záveru, že ak daňový subjekt disponuje existenciou materiálneho plnenia, ako je
faktúra aj prílohami s podobným položkovitým opisom druhu a ceny u dodaných služieb a tovarov od
určitého dodávateľa, vyčerpal vlastné dôkazné bremeno. Na preukázanie opaku v dôsledku skutočností,
ktoré nastali u dodávateľa a jeho subdodávateľov, znáša dôkazné bremeno i dôkaznú núdzu správca
dane. Ak tieto skutočnosti budú uplatnené proti daňovému subjektu, účasť na dokazovaní mu musí byť
umožnená. Je nevyhnuté rozlišovať okruh dôkazov, ktoré daňový subjekt štandardne uchováva o existencii
zdaniteľného plnenia, od následného forenzného dokazovania.
V danom prípade správca dane pričítal žalobcovi ako daňovému subjektu existenciu dôkaznej núdze
týkajúcej sa skutočností, ktoré netvorili jeho dôkazné bremeno.

Pobavte sa:
O zmanipulovaných pretekoch.
Viete, ako zistíte, že sa kohútich zápasov zúčastnil Poliak?
Poliak príde s kačkou.
Viete, ako zistíte, že sa tých istých zápasov zúčastnil Talian?
Staví na kačku.
A viete, ako zistíte, že tam bola mafia?
Kačka vyhrá."
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Analytici varujú: Po krachujúcom Cypre je na rade aj Slovensko!
Po kríze na Cypre je na rade Slovensko, píše International Business Times.
Na Slovensku je módou adresovať nelichotivé vyjadrenia "lenivým" štátom juhu Európy, ktoré sa aktuálne
topia v dlhovej kríze. Čoskoro nás však môže smiech prejsť. Podľa International Business Times nás
analytici radia do skupiny krajín, ktorá môže schytať ďalšiu vlnu krízy.
"Kto je na rade? Slovinsku, Slovensku, Luxembursku a Malte hrozí nákaza z Cypru, banková kríza sa
prehlbuje." Takýmto titulkom varuje webstránka International Business Times, ekonomického magazínu v
New Yorku. Článok varuje v prvom rade krajiny, ktoré majú na svoju veľkosť prerastené bankové sektory,
medzi prvými spomína Slovinsko. Tam sa úrokové sadzby za desaťročné vládne dlhopisy vyšplhali na
najvyššiu úroveň od septembra. Znamená to, že investori prestávajú Slovinsku dôverovať a sú mu ochotní
požičať iba za vyššie úroky. Konkrétne 6,8 percenta, uvádza International Business times.
Popri Malte a Luxembursku sa vo varovných scenároch spomínajú aj dve ďalšie krajiny - Estónsko a
Slovensko. Obe krajiny sú zatiaľ nad hladinou. Estónske banky sú financované z bánk severských krajín,
ktoré sú tradične spoľahlivé, píše International Business Times.
Pripomína aj to, že Slovensko má relatívne malý bankový systém a naše hospodárstvo dokázalo rásť aj počas
krízy. "Ak sa trhy budú naďalej obávať malých ekonomík po tom ako dopadol Cyprus, obe spomenuté krajiny
sú naďalej vystavené nákaze," cituje International Business Times analytika Jamesa Howata z londýnskej
spoločnosti Capital Economics.
Padneme po Cypre na dno i my? Niektorí analytici to predpokladajú!
Hrozí neudržateľnosť finančného systému aj Slovensku? Väčšina ekonómov oslovených agentúrou
Reuters sa zhoduje, že podobný osud, aký zasiahol Cyprus, sa dotkne aj ďalších krajín. Na medzinárodnej
finančnej pomoci môžeme byť závislí spolu so Slovinskom či Luxemburskom! Padneme aj Slovensko na
samotné dno?
Spomínaná agentúra uskutočnila prieskum, podľa ktorého väčšina analytikov predpokladá ďalší nepriaznivý
vývoj v Európe. Ako uvádza newyorský ekonomický online magazín International Business Times (IBT) –
Luxembursko, Slovinsko, Malta či Slovensko môžu byť ďalšie krajiny, ktoré dostanú poriadnu ranu!
O medzinárodnú pomoc požiadajú ďalší
Ako píše IBT, na rane môžu byť aj ekonomiky Estónska i Slovenska. Analytici poznamenávajú, že investori
sa po príklade z Cypru môžu práve báť investícií v malých ekonomikách.
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Záchranný plán Cypru: Toto je 10 lekcií pre poučenie.
Cyperská kríza dala Európanom desať lekcií. Okrem iného nás podľa britského denníka The Guardian
poučila, že nie všetky eurá majú rovnakú hodnotu a že existuje hrozba kapitálových kontrol.
Kapitálové kontroly sú späť
Pamätá si ich Veľká Británia zo 60. Rokov 20. storočia za premiéra Harolda Wilsona. V tom čase boli
dôsledkom takzvanej šterlingovej krízy a platobných deficitov. Britskí turisti si do zahraničia smeli vziať
maximálne 50 libier. Toto obmedzenie, ktoré trvalo až do 70. rokov, ale Briti vo veľkom ignorovali. Denník
Daily Mail v roku 1968 napísal, že štyria z piatich opýtaných Britov na gréckych ostrovoch vytiahli svoje
uliate libry z ponožiek. Dnes čelia rovnakým kontrolám na Cypre a potrvajú možno mesiace, alebo dokonca
aj roky. Očakávajte, že colníci na letisku v Nikózii budú svoju pozornosť sústreďovať na nadmerne veľkú
obuv aj na extrémne napchaté veci.
Niektoré euro je rovnejšie než iné
Vezmite si Rusa s miliónom eur na zablokovanom účte cyperskej banky. Peniaze sú v súčasnosti kvôli
kapitálovým kontrolám nedostupné a zrejme ešte zostanú hodne dlho. Pokiaľ by tento Rus dostal ponuku, že
mu za spomínaný milión dáte 900 000 eur napríklad v slovenskej banke, pravdepodobne by vám utrhol ruky.
V takomto prípade má cyperské euro hodnotu 0,9 slovenského eura. Analogicky, voľne obchodovateľné euro
vo Frankfurte má omnoho vyššiu cenu než neobchodovateľné v cyperskom Pafose. Zavedením kapitálových
kontrol tak Cyprus v skutočnosti čiastočne opúšťa eurozónu.
Ohrozené sú všetky bankové vklady
Nikto nechce prijať zodpovednosť za prvú spackanú záchranu pred krachom, ktorá by zhltla najmenej 6,7
percenta z každého cyperského účtu. Isté ale je, že mala tichý súhlas takzvanej trojky, teda Európskej únie,
Medzinárodného menového fondu a Európskej centrálnej banky.
Nikdy si neukladajte na bankový účet viac než 100 000 eur
Vyvarujte sa ukladaniu peňazí do bánk, ktoré síce vystupujú pod rôznymi obchodnými názvami, ale fungujú
na základe rovnakej licencie s jedným poistným limitom. Limit je stanovený na 100 000 eur. Vo Veľkej
Británii, ktorá neplatí eurom, má stanovenú ochranu vkladov na výšku 85 000 libier. Väčšinu Britov ale
nemusí hrozba krátenia úspor znepokojovať, v bankách majú priemerne 6654 libier (7 868,97eur).
Ukrývanie peňazí v daňových rajoch sa môže zmeniť na schovávačku
Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyhlásila, že cyperský finančný model, v ktorom sú banky osemkrát
väčšie než je hrubý domáci produkt, za "mŕtvy". Neobvykle priamočiary slovník pre vodcu svetového
formátu. Je to ale výstražný výstrel pre všetkých zámožných odkláňačov daní: pokiaľ ulejete prachy
v zahraničných rajoch, tak sú v ohrození. I keď niektorí Rusi prídu o 40 percent hotovosti, nemeckí daňoví
poplatníci ich budú ľutovať len pramálo. Cyprus je totiž považovaný za pračku špinavých peňazí na zadnom
dvore Európskej únie.
Početná cyperská komunita na severe Londýna je zatiaľ pokojná. Bank of Cyprus UK je totiž samostatne
zaregistrovaný subjekt, takže je to britská banka a je predmetom britskej finančnej regulácie. Aj keby sa celá
finančná skupina Bank of Cyprus zrútila, 50 000 účtov vo Veľkej Británii je ringfencovaných, oddelených od
materskej banky. Klienti majú svojich 85 000 libier podľa britských regulácií istých.

Apríl 2013

www.royaldevelopment.sk

Strana 14 / 20

Noviny
Občianskeho združenia
Právne Prebudenie Poškodených

04/2013

Zvážte uloženie hotovosti do netradičných inštitúcií
Existujú napríklad prémiové dlhopisy, za ktoré ministerstvá financií stopercentne ručia, svojimi výnosmi
ale neohromia. Rozmáha sa tiež sektor priamych pôžičiek, keď veritelia s dlžníkmi jednajú bez
sprostredkovateľského medzičlánku. Dokážu tak síce ponúknuť zaujímavejšie výnosy než banky, ale vklady
nie sú poistené ako vo finančných inštitúciách.
Heslo "Priveľká na to, aby mohla skončiť " stále platí
Niekto síce môže namietať, že "zostrih" už čaká aj na veľké vklady v Bank of Cyprus alebo v ďalšej
problémovej cyperskej banke Laiki a tak dlho omieľaná mantra už stráca na sile. Banky sú v skutočnosti v
rámci eurozóny návnada. Európska centrálna banka ale urobí všetko, aby ochránila tých, ktorých považuje
za "systémových", ostatných nechá svojmu osudu.
Záťažové testy únijných bánk sú nanič
Vlaňajšie testy finančnej kondície bánk v eurozóne odhalili závažné nedostatky len u ôsmych z nich. Išlo
o päť španielskych, jednu grécku, a dve rakúske. Naopak problémové cyperské banky kontrolami,
označovanými za vyčerpávajúce previerky, prešli. Obraz si dokáže urobiť každý sám.
Zmeňte si hodnosť na slobodníka a ste v bezpečí na 100 %
Žiaľ z tejto výhody môžu ťažiť len britskí vojaci z dvoch tamojších základní. Aby britskí "chlapci" netrpeli
núdzou, odletel z anglickej kráľovskej leteckej základne Brize Norton do britského vojenského areálu
Akrotiri náklad milión eur. Všetky vklady vojakov v Bank of Cyprus a Laiki, ktorých sa straty dotknú, budú
dorovnané. Zdá sa, že niektoré účty sú predsa len nedotknuteľné.

Pobavte sa:
O oberaní malín.
Viete, čo sú posledné slová krátkozrakého v lese?
"Prepáčte, vy vždy oberáte maliny v takom veľkom kožuchu?"
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Bohaté štáty premárnili šancu, dlhy už nikdy nesplatia!
"100% splatenie dlhov je v súčasnej chvíli nemožné. Vyspelé ekonomiky už túto šancu premárnili,"
uviedol Michal Valentík z Generali PPF Invest v rozhovore pre Hospodárske noviny.
"Úsporný plán je najťažšia cesta, ale aj z dlhodobého hľadiska tá najmorálnejšia. Monetizáciou dlhu
dochádza k prerozdeleniu bohatstva od veriteľov k dlžníkom. Reštrukturalizáciou dlhu sa nerieši systém,
ktorý danú krajinu do dlhov uviedol. Štvrtá možnosť- rast ekonomiky v takom tempe, aby sme boli schopní
splatiť dlhy, je nereálny, a vládne prorastové opatrenia majú v lepšom prípade len krátkodobý vplyv na rast
ekonomiky. Najlepším riešením by však bolo sa do tejto situácie vôbec nedostať, t.j. nevytvárať dlhy. Bolo by
krásne, keby ľudia pochopili, že vytvárať budúcim generáciám dlhy nie je optimálny stav. Ale k tomu
budeme musieť dospieť - teraz panuje morálna bieda," odpovedal Valentík na otázku, či sú úsporné plány
najlepším spôsobom ako znížiť dlhy.
Podľa neho extrémne zadlžené štáty budú dlh čiastočne reštrukturalizovať. V prípade európskych štátov na
periférii bude zvyšovaný tlak na odchod z eurozóny. Ako to dopadne s eurom sa neodvážil odhadnúť: "Euro
vzniklo v hlavách politikov - je to umelá mena, preto záleží aj na politikoch, ako dlho budú myšlienku
spoločnej meny presadzovať.“
Dôležité je si však uvedomiť, že dlhové problémy verejného sektora sú dôsledkom zväčšovania štátneho
aparátu. Vo vyspelých ekonomikách tvorí podiel štátu na tvorbe bohatstva viac ako 40 percent !!! To
znamená, že štát musí najskôr svojim občanom týchto 40 percent vziať !!! (Štát vezme ľuďom viac, pretože
nulová neefektívnosť štátu je nemožná). Štáty tak majú nesmiernu ekonomickú moc, preto im je súkromný
sektor ochotný požičať. Napríklad Francúzsko má od roku 1974 deficit štátneho rozpočtu. Nemožno teda
hľadať krátkodobé riešenia, keď proces zadlžovania trvá už niekoľko desiatok rokov.

Banková únia? Obrovská chyba, tvrdí 172 profesorov ekonómie
Obrovské obavy vyjadrilo 172 profesorov ekonómie nemecky hovoriacich krajín zo záverov nedávneho
summitu EÚ. Otvoreným listom sa obrátili na občanov a politikov. Podľa profesorov nemecká kancelárka
Merkelová súhlasila s bankovou úniou, ktorú vnímajú ako zlý krok s negatívnym dopadom na EÚ. V praxi to
podľa nich znamená kolektívne ručenie za dlhy bánk. Pritom dlhy bánk sú skoro trikrát väčšie ako dlhý
štátov a v piatich krízou zmietaných krajinách predstavujú čiastku niekoľkých biliónov eur.
Profesori v otvorenom liste zverejnenom v novinách Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) jasne
argumentujú, že daňoví poplatníci, dôchodcovia a sporitelia v doteraz stabilných krajinách nemôžu
zodpovedať za zadĺžené ekonomiky. V umelo nafúknutých ekonomikách slabých krajín sú na dohľad veľké
straty. Podľa profesorov by malo byť bankám umožnené skrachovať. Pokiaľ zadlžení nemôžu splácať svoje
dlhy, ťarchu by malá znášať len jedna skupina a nie všetci. Tou skupinou sú veritelia, ktorí pri investícii
dobre vedeli, že idú do rizika a majú dostatok kapitálu na znášanie možných dôsledkov.
Ďalšie rozširovanie záruk za banky nezachráni euro ani spoločnú Európu. Záruky pre banky pomôžu
podľa profesorov len Wall Streetu alebo City of London a možno niektorým investorom v Nemecku.
Zachránené tak budú len banky, ktoré s pokojom môžu ďalej podnikať na účet občanov ostatných krajín EÚ.
Navonok snaha o solidárnosť podľa profesorov nič nevyrieši, len sa ňou dotujú určité skupiny veriteľov.
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Koniec daňových rajov? Európa bojuje s veternými mlynmi.
Daňové raje sa pre európske firmy stanú minulosťou, hrozia predstavitelia Európskej únie. Novú vlnu
bojovných vyhlásení spustila kríza na Cypre a potom aj zverejnenie nových dát získaných investigatívnymi
novinármi o viac ako stovke tisíc boháčov, ktorí vo svete unikajú odvodom. Z materiálov Európskej komisie
je ale zrejmé, že táto hrozba zatiaľ nie je reálna. O tom, že by sa malo s daňovými rajmi zatočiť, politici
doteraz len všeobecne hovorili. A ani tentoraz to nevyzerá na ráznu akciu.
Členské štáty EÚ by sa okrem iného najskôr museli dohodnúť, čo to vlastne daňový raj je. A aj keby sa
potom zhodli na regulácii, v celosvetovo veľmi dynamickom prostredí je možné rýchlo nájsť spôsob, ako ju
obísť. Pre sprísnenie pravidiel sa najnovšie vyjadril napríklad nemecký minister financií Wolfgang
Schäuble. "Som rád, že súčasné dianie dotlačí Európsku úniu, aby podnikla proti daňovým rajom
zodpovedajúce právne kroky," uviedol pre agentúru Reuters.
Posun od slov k činom ale Európu ešte len čaká. Naposledy sa Európska komisia daňovými rajmi zaoberala
na začiatku decembra, kedy vydala Akčný plán pre posilnenie boja proti daňovým podvodom a únikom. Ten
popisuje, ako by mal celoeurópsky boj proti odlivu peňazí vyzerať. V prvom rade sa musí starý kontinent
vôbec zjednotiť, zdôrazňuje komisia. "Vyberať dane, a bojovať tak s únikmi je síce zodpovednosť každej
krajiny, podvody sa ale šíria za hranice," uvádza v dokumente. Európska komisia preto zdôrazňuje, že
opatrenia na národnej úrovni nestačia a je nutné vymyslieť spoločnú stratégiu.

Ako vyzerá daňový raj?
EÚ sa podľa komisie tiež musia dohodnúť, čo to vlastne daňový raj je. Každá členská krajina si ho totiž teraz
definuje po svojom, takže k nim potom logicky pristupuje inak ako ostatní. Znakov majú tieto offshorové
destinácie niekoľko, tvrdí Európska komisia. Oveľa nižšie sadzby, než je obvyklé, výhody pre nerezidentov
alebo pre daňovníkov, ktorí nevykazujú žiadnu ekonomickú aktivitu. Celý európsky plán je ale zatiaľ len
sadou odporúčaní. Presné pravidlá, ako požadované jednoty dosiahnuť, chýba.
Koniec nečakajú ani optimisti.
Že Európa niekedy nadobro prekazí únik peňazí do daňových rajov, neveria ani domáci analytici. Pretože už
tlak na klasické offshorové destinácie nejakú dobu trvajú, firmy tieto miesta opúšťajú a presúvajú sa do iných
teritórií.
Jednotlivé štáty si navyše budú chcieť v oblasti daní uchovať autonómiu. Okrem iného preto, že samy
navzájom súperia, ktorý z nich priláka viac klientov na výhodné podmienky. V tomto prípade nejde o
klasické raje, ale skôr o "krajiny daňových stimulov", pretože tam podniky utekajú skôr kvôli kvalitnejšej
legislatíve a právnej i politickej stabilite.
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Koncept spolupráce s Rozhodcovským Súdom Royal Development
Za pomoci našich vzácnych Partnerov a Sympatizantov sa nám podarilo už po krátkej dobe od vzniku nášho
občianskeho združenia zrealizovať veľmi významný Fond RSRD. Z našej základnej filozofie vyplýva, že sa
budeme snažiť svojim klientom pomôcť s finančnými nákladmi na ich právne spory. A otvorením tohto
Fondu RSRD vo výške 100.000,- EUR vieme teraz svojim klientom uhradiť poplatok pre navrhovateľa
žaloby pred Rozhodcovským Súdom Royal Development v 100% výške až do 100.000,- EUR! Reálne je to
možnosť pre Vás vyriešiť si svoje právne spory úplne zadarmo až do výšky istiny sporu cca 2,5 milióna
EUR! Ešte aj žalobu za Vás pripravíme, takže so svojím sporom nebudete mať žiadne starosti!
A to nie je ešte všetko. Z uvedeného Fondu RSRD Vám vieme preplatiť aj rozhodcovský rozsudok
o dohodnutých podmienkach pred Rozhodcovským Súdom Royal Development. Pre každého klienta OZ
PPP len za cenu administratívneho poplatku 30,- EUR, Vám bude vydaný rozhodcovský rozsudok bez
ohľadu na výšku sporu!
Základný problém reálneho vymoženia práva na Slovensku je hlavne to, že pred štátnym súdom Váš spor sa
bežne prejednáva aj niekoľko rokov a celé konanie Vás stojí nemalé peniaze. A po dvoch, alebo troch rokoch
už obvykle aj keď spor vyhráte, už dlžník nič nemá a celé toto Vaše snaženie bolo úplne zbytočné. Reálne si
vymôcť svoje nároky je možné iba vtedy, keď si ich uplatníte ihneď po ich splatnosti na rozhodcovskom
súde. Iba ten vie vec odsúdiť rýchlo. A RSRD poskytuje možnosti rozhodnutia aj do 15 dní! Iba takto rýchlo
získaný rozhodcovský rozsudok, ktorý je okamžite exekučným titulom je možné cez dobrého exekútora aj
skutočne vymôcť. Bohužiaľ iba takto to na Slovensku reálne ide! Všetko treba stihnúť do 6 mesiacov, aby
dlžník nemal čas znížiť svoj majetok, alebo zostať úplne insolventný resp. aj zaniknutý.
Tiež sa Vám oplatí využiť rozhodcovský rozsudok o dohodnutých podmienkach, keď si chcete poistiť aj
bežné obchodné dohody na exekučný titul. Často sa stáva, že firmy medzi sebou uzatvoria splátkové
kalendáre pohľadávok, alebo si písomne uznajú dlhy. Ale pokiaľ takýto dokument jedna strana nedodrží je to
potom iba zdrap papiera. Ale pokiaľ je takýto dokument spracovaný vo forme rozhodcovského rozsudku
o dohodnutých podmienkach, tak je takáto dohoda pre obe strany záväzná na úrovni exekučného titulu. A je
to oveľa jednoduchšie a lacnejšie, ako robiť tzv. notárske zápisnice. Celé je to totiž možné za pomoci RSRD
urobiť aj korešpondenčne a tým je to pre oprávnené strany veľmi jednoduché bez straty času a
cestovania. A teraz len u nás je takáto vec možná iba za 30,- EUR!
A tiež základný problém mediátorov naša ponuka veľmi efektívne rieši. Tento problém je, že mediačné
dohody ich klientov nemajú v podstate žiadnu právnu hodnotu. Ak jedna strana mediačnej dohody túto
nedodrží, zase je to iba zdrap papiera. Ale my ponúkame mediátorom efektívne a legálne riešenie. Pokiaľ ich
mediačná dohoda bude obsahovať rozhodcovskú doložku RSRD s textom, že strany mediácie súhlasia s tým,
že obsah tejto mediačnej dohody považujú za podklad pre rozhodcovský rozsudok o dohodnutých
podmienkach, tak sa z takejto mediačnej dohody stáva exekučný titul! A to iba za 30,- EUR! A všetko sa opäť
dá vybaviť s RSRD aj korešpondenčne. Klienti nikam nemusia chodiť a nemusia sa overovať podpisy. Čo
lepšie a jednoduchšie môžeme mediátorm ponúknuť!
Podrobne sme možnosti tejto ponuky už vysvetlili v Novinách OZ PPP č.2 a č.3. Je tiež na našej webovej
stránke www.royaldevelopment.sk v časti OZ PPP
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Reklama
V tejto časti Novín OZ PPP zverejňujeme reklamné materiály našich PARTNEROV a SPONZOROV. Je to
ďalšia možnosť pre našich SYMPATIZANTOV nám finančne prispieť na činnosť a môcť si zároveň zahrnúť
tento svoj príspevok do účtovných nákladov. Reklamný priestor je Vám k dispozícii v cene 100,- EUR za
plochu A4. Je možnosť aj menšej plochy a to A5 (50,- EUR), alebo A6 (25,- EUR). Vaša reklama bude vždy
zverejnená v 2 vydaniach Novín OZ PPP za sebou! Pokojne nám môžete poslať Váš reklamný materiál,
alebo ak ho potrebujete upraviť, tak Vám vieme pomôcť za pomoci nášho grafika. Noviny OZ PPP budeme
okrem našich predplatiteľov distribuovať mestám a obciam, významným inštitúciám, osobnostiam a firmám.
Na týchto všetkých miestach môže byť Vaša reklama prezentovaná.
Redakcia Novín OZ PPP si vyhradzuje právo na výber reklamy. Nakoľko nechceme, aby sa Noviny OZ PPP
premenili na „bežný reklamný obežník“. Zmysel nášho periodika je v niečom úplne inom a dôležitejšom.
Preto budeme zverejňovať iba také reklamné ponuky, ktoré sa nejako týkajú právneho prebudenia
poškodených občanov. Ďakujeme za pochopenie.
Novinka v oblasti reklamy na rok 2013 je možnosť vloženia reklamného materiálu do Novín OZ PPP,
alebo jeho priloženia k Novinám OZ PPP pri zasielaní. Je to možnosť prezentovať váš už vytvorený
reklamný materiál u našich cieľových odberateľov a SYMPATIZANTOV. Cena je rovnaká, ako pri
klasickej inzercii. Počet letákov na vloženie pre jedno vydanie Novín OZ PPP je maximálne 2500 ks.
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Profil a ponuka spoločnosti
ROYAL DEVELOPMENT spol. s r.o.
Poradenstvo v záväzkovom vzťahu podnikateľských subjektov:
zistenie informácií o podnikateľských spôsoboch a záväzkovej spoľahlivosti
obchodného partnera
Riešenie vzniknutých konfliktov – MEDIÁCIA:
profesionálne zabezpečenie komplexnej mediačnej činnosti v zmysle Zákona
o mediácii č. 420/2004 Z.z.
Rozhodcovský Súd Royal Development:
rozhodovanie sporov v zmysle Zákona 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní
Poradenstvo a prevencia pred vznikom obchodných sporov:
konzultačná činnosť a pripomienkovanie obchodnej zmluvy pred jej uzatvorením
Správa pohľadávok a ich vymáhanie:
posúdenie bonity pohľadávok s ohľadom na ich reálnu vymožiteľnosť
uplatňovanie pohľadávok na základe mandátnej zmluvy voči dlžníkovi
burza pohľadávok
kúpa a predaj, sprostredkovanie obchodu s pohľadávkami
spracovanie vecnej analýzy k vymáhaným pohľadávkam
spracovanie žaloby na súd (alt. rozhodcovský súd) a zabezpečenie kompletného
právneho servisu (zastupovania) v súdnom (alt. rozhodcovskom) konaní advokátom
vymáhanie priznanej pohľadávky prostredníctvom exekútora a optimalizácia
exekučného konania
zabezpečenie a spracovanie všetkých potrebných úkonov v zmysle Zákona č.7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii podľa novely platnej od 1.1.2012 voči dlžníkovi
s cieľom dosiahnuť úhradu pohľadávok po splatnosti formou jeho konurzu
zabezpečenie a spracovanie všetkých potrebných úkonov v zmysle Zákona č.7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii podľa novely platnej od 1.1.2012 pri
reštrukturalizačnom pláne s cieľom zachrániť svoju firmu pred veriteľmi
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