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Legislatíva SR

MF SR, FR SR

Zbierka zákonov SR

MF SR

V dňoch 14. – 20. júla 2021 boli v Zbierke
zákonov uverejnené nasledovné predpisy v
oblasti daní a odvodov:

Plán
obnovy
dostal
oficiálne
predfinancovanie získame medzi prvými

279/2021 Z. z. - novela zákona č. 67/2020 Z. z.
(tzv. Lex Korona) a ktorým sa mení zákon č.
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Novela predlžuje možnosť použitia podielu
zaplatenej
dane
z príjmov
poukázaného
prijímateľovi v roku 2020 do konca roku 2022,
pričom prijímateľ je povinný zverejniť presnú
špecifikáciu jeho použitia do konca mája 2023.
Zároveň sa rozširujú finančné opatrenia na
zmiernenie vplyvov koronakrízy o finančnú pomoc
na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií.
Zavádzajú sa nové ustanovenia o finančnej
podpore
protipandemických
opatrení
ako
očkovacia prémia a sprostredkovateľský bonus.
Novela nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia
v Zbierke zákonov, t. j. 15. júla 2021.
Medzirezortné pripomienkové konanie
Predbežná informácia k návrhu opatrenia MF
SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o PÚ a
podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek
ÚZ, obsahovom vymedzení niektorých položiek
a rozsahu údajov určených z ÚZ na zverejnenie
pre ÚJ účtujúce v sústave JÚ, ktoré nie sú
založené alebo zriadené na účel podnikania.
Pripomienky k predbežnej informácií posielajte
na sprava_databaz@skdp.sk najneskôr do 28.
júla 2021.
Predbežná informácia k návrhu opatrenia MF
SR, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob,
miesto a termíny ukladania výkazu vybraných
údajov z IÚZ pre ÚJ, ktorými sú poisťovne,
pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne,
pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská
kancelária poisťovateľov a Exportno-importná
banka SR. Pripomienky k predbežnej informácií
posielajte
na
sprava_databaz@skdp.sk
najneskôr do 28. júla 2021.

Spravodajstvo EÚ

zelenú,

FR SR
Informácia k registrácii a autorizácii pomocou eID
karty
Metodický pokyn k postupu pri zrušení registrácie
pre daň podľa § 81 zákona č. 222/2004 Z. z. o
DPH
Registrácia a autorizácia k elektronickým službám
cez portál FS
Spôsob elektronického podávania oznámenia o
ukončení používania pokladnice e-kasa klient
(VRP/ORP) cez portál FS
k DzMV

za

Zmena pri prihlásení sa k elektronickým službám
cez portál finančnej správy
FS niektoré
akceptovať
Preclievanie
bezplatné

emailové
cez

podania

e-commerce

Stanovisko FC 4/2021 k problémom s dodávkou
tovaru
s
dopravou
podľa
pravidiel
elektronického obchodu
CFE news: Tax Top 5, 19. júl 2021

Uvoľnili sme peniaze na pomoc športu

Vyplnenie dodatočného
DP
zdaňovacie obdobie od roku 2020

Vzdelávanie

nemôže
portál

je

SP informuje
SP už komunikuje s inštitúciami sociálneho
zabezpečenia v EÚ elektronicky
Pre zamestnancov a SZČO vykonávajúcich
zárobkovú činnosť na území štátov EÚ platia do
konca roka osobitné pravidlá

- EK navrhla ambiciózny balík opatrení v oblasti
zmeny podnebia s cieľom urobiť z Európy
uhlíkovo neutrálny kontinent do roku 2050. Balík
obsahuje nástroje, ktoré budú vyžadovať súhlas
členských štátov, medzi nimi aj zosúladenie
daňových politík s cieľmi Európskej zelenej
dohody.
- Spoločnosť Nike prehrala námietku voči
prípadu štátnej pomoci, ktorú podala Komisia, z
formálnych dôvodov. Všeobecný súd EÚ
rozhodol 14. júla vo veci C-648/19 Nike
European Operations Netherlands BV &
Converse Netherlands BV proti Európskej
komisii.
- Spoločnosť CFE Tax Advisers Europe
zverejnila správu o daňovej politike EÚ za prvý
polrok roku 2021.
- S prechodom na prácu na diaľku vyvolanú
pandémiou Covid zverejnila OECD dokument,
ktorý uľahčuje návrh politík práce na diaľku a
udržateľnú organizačnú kultúru nezávislú od
miesta.

Pripravujeme na september/október:
Daňová kontrola v praktických súvislostiach
Metodické dni
Konferencia k home office...a iné

- OECD pripravila podcast analyzujúci nedávnu
globálnu daňovú dohodu dosiahnutú medzi
členmi inkluzívneho rámca.

Z diania v komore
Metodicko-legislatívne komisie
Zápis zo zasadnutia MLK pre DPFO zo dňa
17. júna 2021

Vydáva Slovenská komora daňových poradcov www.skdp.sk

© Všetky práva vyhradené

