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                              Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 30. novembra – 6. decembra 2022 boli 
uverejnené predpisy v oblasti daní a odvodov: 

399/2022 Z. z. – novela zákona č. 43/2004 Z. z. 
o starobnom dôch. sporení. Nvrhom sa dopĺňa  
§ 33b, ktorým sa ustanovuje právo na výber formy 
výplaty starobného dôchodku (z II. piliera), v 
zmysle, ktorého dôchodok z II. piliera vyplatený po 
dovŕšení dôchodkového veku jednorazovo (vo 
výške prevyšujúcej tzv. referenčnú sumu) má 
podliehať dani z príjmu. Účinnosť 1. januára 2023 
a 1. januára 2024. 

407/2022 Z. z. – novela zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve, ktorou dochádza k transpozícii 
smernice EÚ pokiaľ ide o zverejňovanie informácií 
o dani z príjmov určitými podnikmi a pobočkami 
(tzv. public country-by-country reporting) s cieľom 
zvýšiť transparentnosť a podporiť spoločenskú 
zodpovednosť. Účinnosť 31. decembra 2022,   
1. januára a 22. júna 2023.  

NR SR 

Schválený vládny návrh zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov a zákona č. 563/2009 Z. z. 
o správe daní (Daňový poriadok). Účinnosť 1. 
januára 2023 a 1. januára 2024 

Schválený návrh novely zákona č. 112/2018 Z. z. 
o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch – 
zavedenie právnej úpravy rodinných podnikov.. 
Účinnosť 1. januára 2023 a 1. júla 2023. 

Schválený vládny návrh novely zákona č. 
251/2012 Z. z. o energetike, ktorým sa dopĺňajú 
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 
563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) – 
zavedenie odvodu z nadmerných príjmov. 
Schválené v skrátenom legislatívnom konaní. 
Účinnosť vyhlásením, 5. februára 2022. 

Vládny návrh zákona o solidárnom príspevku 
z činnosti v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia 
a rafinérií, ktorým sa dopĺňajú zákon č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 563/2009 Z. z. 
o správe daní (Daňový poriadok) – zavedenie 
povinného dočasného solidárneho príspevku. 
Schvaľovanie v skrátenom legisl. konaní. Účinnosť 
31. decembra 2022. 

 

Vláda SR 

Schválený návrh na uzavretie Zmluvy medzi SR 
a Kirgizskou republikou o zamedzení dvojitého 
zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daň. 
úniku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH – 
transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/285, ktorou 
sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o 
osobitnú úpravu pre malé podniky a nariadenie 
(EÚ) 904/2010, pokiaľ ide o administratívnu spolu-
prácu a výmenu informácií na účely monitorovania 
správneho uplatňovania osobitnej úpravy pre malé 
podniky. S účinnosťou od 1. januára 2025 majú byť 
zavedené harmonizované pravidlá s cieľom znížiť 
zaťaženie malých podnikov. Pripomienkovanie 
Predbežnej informácie k pripravovanému návrhu 
na metodika@skdp.sk do 26. januára 2023 

Poslanecký návrh novely zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady – 
rozšírenie osobitného režimu zdanenia pozemkov, 
na kt. sa nachádza transformačná stanica ale-
bo predajný stánok o ostatné objekty používané na 
podnikanie, ktoré nie sú stavbou podľa z. o miest-
nych daniach (napr. modulové a dočasné stavby 
a premiestniteľné objekty) a zavedenie možnosti 
správcu dane určiť zdanenie s vyššou hodnotou 
pozemku a sadzbou dane; pri daňovej kontrole má 
byť rozhodujúci skutočný účel využitia stavby 
zistený v reálnom čase vykonania daň. kontroly. 
Pripomienkovanie na metodika@skdp.sk  do 9. 
decembra 2022. Navrhovaná účinnosť vyhlásením. 

                             MF SR, FR SR 

FR SR  

Predávajúcich na digitálnych platformách sa 
registrácia netýka 

Občania majú záujem o biometrické občianske 
preukazy s bezkontaktným čipom 

Informácia k oslobodeniu príjmu (výnosu) z 
predaja akcií a predaja obchodného podielu 
podľa ustanovenia § 13c zákona o dani z príjmov 

 

 

 

Informácia k uplatneniu výdavkov (nákladov) na 
spotrebované pohonné látky u právnickej osoby 

Informácia k postupu účtovných jednotiek pri 
kybernetických útokoch na server a definitívnej 
strate účtovných dokladov  

                           Spravodajstvo EÚ 

CFE news: Tax Top 5 – 5. december 2022 

- Riaditeľ GR TAXUD EK uviedol na tému 
"Targeting the "Bad Apples": Podporovatelia 
vyhýbania sa daňovým povinnostiam - je to v 
Európe stále podstatný problém?, že EK sa 
pokúsi stanoviť právnu definíciu agresívneho 
daňového plánovania. 

- ESD v spojených veciach C-37/20 a C-601/20 
WM a Sovim SA proti Luxembourg Business 
Registers rozhodol, že ustanovenie luxembur-
ských vnútroštátnych právnych predpisov, kt. sa 
vykonáva AML smernica EÚ, je neplatné. 

- Maďarsko nezruší svoje veto smernice EÚ, 
ktorej cieľom je implementovať druhý pilier alebo 
globálnu minimálnu daň do právneho poriadku 
EÚ, uviedol v piatok maďarský premiér. 

- Predsedníčka EK uviedla, že EK bude 
reagovať na diskriminačné pravidlá USA týkajúce 
sa dotácií na ekologický prechod, ktoré 
ovplyvňujú rovnaké podmienky v 
transatlantických hospodárskych vzťahoch.  

- OECD: aktualizované štatistiky o postupe 
vzájomnej dohody za r. 2021 týkajúce sa 127 
jurisdikcií, ktoré pokrývajú takmer všetky prípady 
MAP na celom svete. 

                            SP informuje 

SP bude orgánom verejnej správy poskytovať 
informácie o dôchodkoch z II. piliera 

Ako sa bude v roku 2023 u študentov alebo 
dôchodcov-dohodárov uplatňovať odvodová 
odpočítateľná položka 

                           Z diania v komore 

Klubové stretnutia  

15. december Použitie cudzieho práva a 
iných zdrojov v daňových otázkach 15:00 

- 16:30 Lektor: doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, 
PhD., (doc. VŠ, UK v BA, Právnická fakulta UK, 
Katedra fin. práva) 
Počet kreditov za KS: 1 

20. december Benefity Union pre všetkých členov 
SKDP, objednávanie k lekárom a zdravotná 
starostlivosť  15:00 - 16:30   Lektori: Zuzana 
Remiš, Ing. Martin Halás (zástupcovia UNION) 
Počet kreditov za KS: 0            

📘 Registračné linky a materiál k prednáškam 

Metodicko-legislatívne komisie  

Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo 
14. decembra 2022 
Zasadnutie MLK pre DPPO dňa 13. dec. 2022 
Výjazdové zasadnutie MLK pre DPFO dňa 15. 
decembra 2022 

Vianoce v srdci  
Moji milí priatelia, 

blíži sa čas Vianoc a vtedy si nejako viac 
uvedomujeme blízkosť jeden druhého, a ďakujeme 
za to, že nám bolo dopriate v priebehu roka užiť si 
všetko pekné okolo seba a hlavne, že sme boli 
obdarení zdravím. Sú však medzi nami aj takí, 
ktorí toto šťastie nemali. Určite k nim patrí aj naša 
Majka Murínová, na ktorú si veľmi často spomínam 
a verím, že aj Vy si na ňu s úctou spomínate. Preto 
by som Vás chcela poprosiť, ak Vám to Vaša 
finančná situácia dovoľuje prispieť jej opäť v tomto 
období finančnou čiastkou, ktorá jej pomôže zdolať 
ťažkú ranu osudu. Verím, že Majke pomôžeme 
a to nie len materiálne, ale aj takouto formou sa jej 
pripomenieme a bude vedieť, že kolektívu ľudí, 
ktorý žije pre dane nám ona a jej tragédia nie je 
ľahostajná. 

Veľká vďaka, za Vami prejavenú ochotu pomôcť... 
zo srdca ďakujem. 

Č.  účtu: IBAN: SK59 8330 0000 0021 0222 2607 
Fio banka a.s. pobočka zahraničnej banky 
Názov príjemcu: Marek Murín 

Daniela Klučková, Generálna riaditeľka Sekcie 
daňovej a colnej, MF SR 
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                                        Vzdelávanie     

Uzávierka registrácie: 
osobná účasť dnes 7.12. / online účasť 12.12. 

 
 

Uzatvorené vzdelávanie SKDP 2022 

Registrácie na osobné účasti: uzavreté 
Registrácie na online účasti: otvorené 
19.12. Účtovná závierka 
Lektor: Ing. Mária Horváthová (MFSR) 
20.12. Novela zákona o DzP 
Lektor: Ing. M. Brnová a Ing. P. Horniaček, (MFSR) 
21.12. Novela zákona o DPH 
Lektor: Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo (MFSR) 
 

 

Konferencia Účtovníctvo 2023 je historicky prvou 
konferenciou na tému účtovníctvo, ktorú SKDP or-
ganizuje. Počas jedného dňa Vás skúsení odborní-
ci a zaujímaví hostia prevedú viacerými témami. 
S prof. Tumpachom budeme diskutovať o úska-
liach IFRS, s odborníčkou na kryptoaktíva p. 
Mačuhovou o tom, ako účtovne zachytiť úhrady za 
tovary a služby vo virtuálnej mene a so špecialis-
tom na účtovníctvo p. Tužinským prediskutujeme 
vybrané problémy účtovania vyplývajúce z praxe. 
Ak sa chcete navyše dozvedieť o pripravovaných 
zmenách v legislatíve, alebo Vás zaujíma, aké 
zmeny vyplývajú zo Smernice CSRD na nefi-
nančné výkazníctvo, na tejto konferencii nesmiete 
chýbať. Pripravujeme pre Vás ešte oveľa viac... 

 
Pripravujeme:  

Uzatvorené vzdelávanie SKDP 2023 

26.1. Daňové priznanie k DzP PO Bratislava 
27.1. Daňové priznanie k DzP FO Bratislava 
06.2. Daňové priznanie k DzP PO Piešťany 
07.2. Daňové priznanie k DzP FO Piešťany 
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