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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 26. mája - 1. júna 2020 neboli v Zbierke 
zákonov SR publikované daňové predpisy. 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Návrh novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane 
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti 
a o ochrane pred financovaním terorizmu – 
transpozícia V. AML Smernice. V súvislosti 
s doplnením úpravy týkajúcej sa virtuálnej 
kryptomeny a pojmového zosúladenia sa novelou 
majú upraviť aj ustanovenia zákona č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve. Navrhovaná účinnosť 1. novembra 
20ľ0. Pripomienkovanie do 5. júna 2020. 

Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu 
Smernice Rady, ktorou sa mení smernica 
2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti 
daní s cieľom riešiť naliehavú potrebu odkladu 
určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií 
v oblasti daní v dôsledku pandémie COVID-19 - 
Pripomienky SKDP z 29. mája 2020. 

Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa v dôsledku 
krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 menia 
smernice EÚ 2017/2455 a EÚ 2019/1995, pokiaľ 
ide o dátumy transpozície a uplatňovania, ktorého 
zámerom je posunutie uplatňovania nových 
pravidiel v oblasti DPH pre elektronický obchod 
o šesť mesiacov, t. j. z pôvodného dátumu 
uplatňovania od 1. januára 2021 na 1. júl 2021. 
Pripomienkovanie do 5. júna 2020. 

                           Spravodajstvo EÚ 

Eur – lex:  

Rozsudok SD z 28. mája 2020 – Vec C-684/18 
– World Comm Trading Gfz – Návrh na začatie 
prejudiciálneho konania – Daň z pridanej 
hodnoty (DPH) – Zásada neutrality DPH – 
Cestovné zľavy poskytované pri dodávkach 
tovarov v rámci Spoločenstva a vnútroštátnych 
dodávkach 

CFE news: 

CFE Tax Top 5 - Brusel, 25. máj 2020 

- Francúzsky minister financií potvrdil, že 
Francúzsko bude pokračovať v zavádzaní svojej 
plánovanej digitálnej dane, pokiaľ sa do konca 
roku 2020 nedosiahne dohoda na úrovni OECD.  

- Ministri financií EÚ usporiadali 19. mája 
videokonferenciu venovanú reakciám EÚ na 
hospodársky vplyv pandémie koronavírusu a 
balík opatrení na oživenie hospodárstva EÚ, 
ktorý poskytne ekonomikám EÚ cielenú pomoc. 

- Európska komisia uverejnila svoj balík z 
jarného semestra, v ktorom vyhodnotila hlavné 
hospodárske výzvy a príležitosti pre členské 
štáty a stanovila odporúčania pre jednotlivé 
krajiny. Podrobnosti o semestrálnych správach: 
tu. 

- Daňový úrad Spojeného kráľovstva uverejnil 
podrobnosti o britskom colnom sadzobníku 
alebo tzv. Britskom globálnom sadzobníku, ktorý 
sa bude uplatňovať na dovoz tovaru do Veľkej 
Británie od 1. januára 2021. Globálny sadzobník 
Spojeného kráľovstva nahradí EÚ Spoločný 
vonkajší colný sadzobník. 

- Spoločné vyhlásenie Francúzska a Nemecka, 
ustanovujúce iniciatívu na oživenie Európy v 
dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom.  

                          MF SR, FR SR 

FR SR  

Informácia k zákonu č. 120/2020 Z. z., ktorým sa 
novelizuje zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých 
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v 
súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19. 

Nová komunikačná služba FS SR sa osvedčila 

                         SP informuje 

Poistné za marec a máj môžu SZČO a 
zamestnávatelia zaplatiť v predĺženej lehote do 
31. 12. 2020 
 

                          Z diania v komore 

Zástupcovia SKDP u Ministra financií 

Dňa 27. mája 2020 sa zástupcovia prezídia SKDP 
(JUDr. Ing. Miriam Galandová a Mag. Branislav 
Kováč) za účasti poradkyne Ministra financií a 
daňovej poradkyne Ing. Renáty Blahovej stretli s 
Ministrom financií Ing. Eduardom Hegerom 
a štátnym tajomníkom Ing. Marcelom Klimekom. 

Pán Minister vyjadril podporu 
blízkej kooperácii medzi SKDP 
a MF SR pri príprave 
daňových zákonov, a to nielen 
v rámci pripomienkových 
konaní, ale už vo fáze tvorby 
koncepcie. Zároveň zdôraznil, 
že zmeny v daňovej oblasti by 
mali byť zamerané na posilnenie finančnej správy 
ako poskytovateľa služieb pre obyvateľov. V tejto 
súvislosti nás informoval, že aktuálne posudzujú 
projekt indexu daňovej spoľahlivosti. 
Nadchádzajúce zmeny v daňových predpisoch by 
podľa jeho slov mali byť zamerané na zvýšenie 
konkurencieschopnosti Slovenska.  

Dňa 14. mája 2020 zasadala Dozorná rada 
SKDP  - zápisnica. 

Metodicko-legislatívne komisie 

Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO 11. júna 
2020 o 9.00 hod. 
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO 16. júna 
2020 o 16.00 hod. 
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo 
17. júna 2020 o 14.00 hod. 
Zápis z MLK pre účtovníctvo z 22. apríla 2020 

Zápis z MLK pre DPPO z 12. mája 2020 
 
Klubové stretnutie  

4. júna o 15:00 hod sa uskutoční 
diskusné fórum so zástupcami 
z Ministerstva hospodárstva SR 
„Prijaté a plánované opatrenia v 

súvislosti s COVID-19“. Registračný link 
na webinár. 

                                        Vzdelávanie     

9. júna 2020 Pandémia a legislatívne zmeny ll. 
...pokračovanie úspešnej prvej časti Pandémia a 
legislatívne zmeny s RNDr. Jozefom Mihálom,  
doplnená o aktuálne informácie a nové opatrenia. 
Pandémia vyvolala vlnu rýchlych a zásadných 
zmien v ZP, v zákone o DzP a v ďalších zákonoch 
s cieľom pomôcť firmám udržať zamestnanosť a 
SZČO zachrániť svoje podnikanie. Dôležitú úlohu 
v tomto procese má projekt "Prvá pomoc" na 
podporu udržania zamestnanosti. 
 
26. júna 2020 Štátna pomoc, kontrola 
a súvisiace trestné činy. Ak ste žiadali o štátnu 
pomoc, určite Vám neunikli upozornenia na 
možné právne dôsledky neoprávnene poskytnutej 
štátnej pomoci. V náročnom období ste možno 
nemali priestor detailne sa oboznámiť so všetkými 
aspektami, ktoré sa s neoprávnenou pomocou 
spájajú. Predmetom seminára je poskytnúť 
základný prehľad najmä o podmienkach 
spáchania trestných činov súvisiacich 
s neoprávnenou štátnou pomoc, prehľad 
dostupnej judikatúry, ako aj následných právnych 
postihov žiadateľov. Taktiež načrtneme proces 
kontroly, ktorú možno očakávať. Lektorka: Mgr. 
Zuzana Moravčíková Kolenová 

      IInformačný systém SKDP 

Dovoľujeme si Vás žiaľ informovať, že pri 
implementácii nového IS sme narazili na vážny, 
možno až fatálny problém. Náš dodávateľ, 
spoločnosť Allio, nás minulý štvrtok informovala, 
že nám nie sú schopní dodať dokumentovú časť 
IS. Problém, laicky povedané, majú s 
„vytiahnutím“ databázy z back-end-u systému na 
web. Keďže dokumentová časť predstavuje 
významnú integrálnu súčasť nového systému, nie 
sme schopní nový systém spustiť k 1.7.2020, ako 
sme plánovali. 
Allio prevzalo plnú zodpovednosť, priznali, že si 
celý projekt nedostatočne zanalyzovali. Allio je 
pripravené zaplatiť zmluvnú pokutu, resp. 
náhradu nákladov, ktoré im vyčíslime. 
Vzniknutý stav nás veľmi mrzí, nakoľko sme Vám 
chceli priniesť nové služby a poskytnúť tak lepšiu 
podporu pri práci. 
Ako ďalej? Oslovili sme IT spoločnosti, ktoré majú 
skúsenosti so spracovaním dokumentov. 
Plánujeme s nimi diskutovať, či by nám vedeli 
dodať dokumentovú časť, ktorá by bola 
kompatibilná so zvyškom už pripraveného 
systému. V tejto fáze nevieme povedať, či takéto 
riešenie bude vôbec možné. Ak to nebude 
schodná cesta, budeme musieť celý projekt 
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realizovať od začiatku. Teda urobíme analýzu a 
predložíme návrh alternatív ďalšieho riešenia 
vzniknutého stavu na komisiu pre informačné 
systému a následne na prezídium. V čo 
najkratšom čase Vás budeme informovať 
o nadchádzajúcich krokoch. Súčasný IS bude aj 
naďalej dostupný.  
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