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PROCESNÉ PRÁVO
Elektronická justícia napreduje
Máte pod kontrolou svoju elektronicku schránku? Elektronické schránky pre právnické osoby sú povinne aktivované od 1.7.2017. Súdy môžu teda akékoľvek písomnosti, vrátane rozsudkov a platobných rozkazov, doručovať právnickým osobám priamo do elektronickej schránky. Pokiaľ správa nie je prečítaná
do 15 dní, platí, že bola doručená. Právnická osoba sa tak môže ocitnúť v situácii, že je voči nej vydaný
platobný rozkaz alebo rozsudok na zaplatenie, hoci sa o ňom ani nedozvedela.
Elektronizácia justície však ide aj ďalej. Priame podanie návrhu na exekúciu je počnúc 1.4.2017 možné
výlučne elektronicky. Počnúc 1.2.2017 je možné zaplatenie pohľadávky uplatniť v upomínacom konaní,
za polovičný súdny poplatok (3 % žalovanej sumy). Toto konanie je tiež vedené výlučne elektronicky.
Do polovice júla sa do svojej schránky aspoň raz zatiaľ neprihlásila ani polovica ich užívateľov. Vystavujú
sa tak riziku, že súd môže rozhodnúť „o nich, bez nich“. Všetkým, ktorí tak doteraz neurobili, odporúčame
preto bezodkladne prijať potrebné opatrenia na pravidelné monitorovanie elektronickej schránky.
A komunikovať so súdom výlučne elektronicky musí už aj Váš advokát. Advokátske spoločnosti už od
1.7.2017, advokáti fyzické osoby od 1.7.2018.
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DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
Zložené plnenie vs. viacero odlišných plnení
V praxi sa často stretávame s problematikou správneho posúdenia činnosti skladajúcej sa z viacerých plnení. Správne posúdenie má veľký význam pre správne určenie predmetu dane (tovar/služba), základu dane,
miesta zdanenia, sadzby dane či oslobodenia.
Zákon  o DPH ani Smernica o DPH túto problematiku neriešia. Preto je tu dôležitá detailná analýza v kontexte viacerých rozhodnutí Súdneho dvora EÚ. Ten vo svojich rozhodnutiach definoval určité kritériá a tiež
definoval pojmy:
•
vyhotovenie jednej faktúry v prípade poskytnutia viacerých transakcií neznamená, že sa automaticky
jedná o jedno plnenie. Na druhej strane skutočnosť, že boli plnenia fakturované zvlášť, nemá vplyv na  
záver, že môže ísť o jedno zložené plnenie,
•
o jedno plnenie ide vtedy, keď je zložené z úzko prepojených plnení a  ich  rozčlenenie by bolo neprirodzené,
•
vedľajšie plnenie k hlavnému plneniu je, ak pre zákazníka nepredstavuje cieľ, ale je prostriedkom lepšieho využitia hlavného plnenia,
•
pre zložené plnenie platí, že každé dodanie služby musí byť samostatne posúdené ako jednoznačné
a nezávislé.
Príkladom je poskytovanie reštauračných služieb, pri ktorých prevláda charakter služieb, versus stánkový
predaj jedla ako dodanie tovaru, kde služby predstavujú len vedľajšie minimálne plnenia.
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