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OPATRENIA SÚVISIACE S COVID-19: FR SR: KORONA OPATRENIA Najčastejšie otázky a odpovede - doplnené  
NR SR: Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 - zavádza prvé opatrenia v daňovej, colnej a účtovnej oblasti 
MF SR: KORONA VÍRUS OPATRENIA – MF SR 
NR SR: Novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a doplnenie niektorých zákonov 
Vláda SR: Vládny návrh novely zákona o sociálnom poistení, zdravotnom poistení a ďalších zákonov v súvislosti s COVID-19 
- odklad splatnosti odvodových povinností 
Vláda SR: Návrh nariadenia na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie 
NR SR: Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti MV SR v súvislosti s ochorením COVID-19 
Vláda SR: Návrh nariadenia na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie 
Vláda SR: Návrh podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového 
stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov Prehľad všetkých  
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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 31. marca – 6. apríla 2020 boli v Zbierke 
zákonov SR uverejnené predpisy z oblasti daní: 
- zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých 
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti 
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19 – prvý balík opatrení 
v daňovej, colnej a účtovnej oblasti 

- zákon č. 68/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 
č. 461/2003 Z. z. a  o sociálnom poistení a ktorým 
sa menia a dopĺňajú ďalšie zákony - odklad 
splatnosti odvodových povinností v súvislosti 
s aktuálnou situáciou týkajúcou sa COVID-19 

- zákon č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a ktorým sa 
dopĺňajú niektoré zákony - upravuje oblasť 
pracovného času, dovolenky, prekážok v práci, 
úprava podporného obdobia v čase krízovej 
situácie a pravidlá na preukazovanie splnenia 
podmienok pre účely žiadosti o finančný 
príspevok na projekty na podporu udržania 
zamestnanosti v krízovom období. 

                           Spravodajstvo 
EÚ 

CFE news: 

CFE Tax Top 5 - Brusel, 30. marec 2020 

- Európska rada uverejnila vyhlásenie, v ktorom 
uvádza záväzok podniknúť potrebné kroky na 
prekonanie krízy COVID-19 - opakuje opatrenia 
prijaté na pomoc členským štátom pri riešení 
hospodárskeho vplyvu v dôsledku prepuknutia 
vírusu COVID-19, vrátane opatrení týkajúcich 
sa obmedzenia šírenia vírusu, zabezpečenia 
poskytovania zdravotníckych zdrojov a 
minimalizovania ekonomického vplyvu 
prostredníctvom dočasného rámca. 

Vyhlásenie tiež schvaľuje závery Rady týkajúce 
sa rozšírenia EÚ, v ktorých sa Rada EÚ 
rozhodla začať prístupové rokovania so 
Severným Macedónskom a Albánskom. 

- Európska komisia uverejnila „Roadmap“ 
týkajúci sa akčného plánu na posunutie colnej 
únie na ďalšiu úroveň. Komisia sa zameriava na 
„implementáciu a optimalizáciu IT, analýzu a 
riadenie colných rizík, integráciu operácií a 
spoluprácu medzi colnými orgánmi, využitie 
inovácií a zlepšenie efektívnosti colných správ“.  

- OECD teraz vydala súbor nástrojov obsahujúci 
podrobnosti o daňových a finančných 
opatreniach, ktoré prijali vlády na celom svete v 
reakcii na prepuknutie choroby COVID-19 + 
vytvorila špecializovanú webstránku týkajúcu sa 
ohniska nákazy COVID-19, ktorá poskytuje 
informácie a profily krajín o šírení vírusu, a 
odporučila reakcie týkajúce sa rôznych oblastí 
politiky. 

- OECD vydala druhú správu z partnerského 
preskúmania o akcii 6 základného projektu 
narúšania základov dane a presunu ziskov, 
ktorá sa týka prevencie poskytovania výhod 
vyplývajúcich zo zmlúv za neprimeraných 
okolností. Správa obsahuje výsledky týkajúce sa 
súhrnných údajov 129 jurisdikcií inkluzívneho 
rámca k 30. júnu 2019. 

- Výkonná rada CFE, žiaľ, prijala ťažké 
rozhodnutie o zrušení výročného fóra CFE, 
Valného zhromaždenia a všetkých technických 
stretnutí v apríli. 

CFE: Stanovisko CFE 1/2020 k potenciálnej 
iniciatíve Komisie na posilnenie smernice o 
admin.spolupráci v oblasti priameho zdaňovania 

                          MF SR, FR SR 

FR SR  

Metodické usmernenie k potvrdzovaniu daňovej 
rezidencie pre daňovníkov s neobmedzenou 
daňovou povinnosťou na území SR 

Informácia o novele zákona č. 46/2020 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. 
z. o sociálnom poistení 

MF SR  

MF SR predstavilo opatrenia v rámci „Lex 
korona“ 

Odklad splácania úverov sa stane realitou 

                         SP informuje 

Ako majú postupovať zamestnanci a SZČO, 
ktorí počas koronakrízy nemohli vycestovať do 
zahraničia? 

Najčastejšie otázky a odpovede SP v súvislosti 
s COVID-19 

Ako je to s uznaním PN pri uzatvorení 
prevádzok? 

                          Z diania v komore 

Klubové stretnutia  

Klubové stretnutie 8. apríla o 13:00 
hod „So zástupcami MF SR 

o opatreniach v súvislosti s COVID-19“.  

16. apríla „Prezentácia zmien v zákone o DzP v 
oblasti medzinárodných daňových vzťahov 
platných od 1.1.2020“ Ing. Danou Slivkovou  

Metodicko-legislatívne komisie 

Plánované on-line zasadnutia:  

-MLK pre správu daní a miestne dane 6. apríla 
2020 o 15:30 

-MLK pre daň z príjmov PO 7. apríla o 16:00 

-MLK pre daň z príjmov FO 16. apríla o 09:00 

                                        Vzdelávanie     

OZNAM: V súvislosti s opatrením ÚVZ o 
zákaze konania hromadných podujatí, sa 
všetky plánované vzdelávacie podujatia  
SKDP a ADP budú konať do odvolania 
výhradne formou on-line účasti. 

Aktuálna ponuka webinárov: 

Najnovšie opatrenia prijaté v súvislosti 
s Covid-19. 

Množstvo opatrení prijímaných v súvislosti 
s COVID-19 Vám predstaví v prehľadnej forme   
Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová - advokátka. 

Cyklus webinárov súvisiacich s aktuálnou 
situáciou Covid-19 – nahrávka 

Nahrávka - ak ste sa nemohli zúčastniť cyklu 
webinárov ku COVID-19, s lektorkou RNDr. 
Janou Motyčkovou, môžete si všetky štyri 
prednášky vypočuť zo záznamu. 

Workshop k transferovému oceňovaniu 

Praktické príklady transferového oceňovania si 
prejdete 30. apríla 2020 s Ing. Františkom 
Csefalvayom (MF SR) a Ing. Petrom Pašekom 
(daňový poradca, spoločnosť Accace)  

Daňová kontrola v praktických súvislostiach 

Prierez daňovou kontrolou, fázami možnými 
úskaliami, procesnými úkonmi, od začatia 
kontroly až po správnu žalobu prinesie spojenie 
lektorov sudcu KS KE JUDr. Pavla Naďa a 
daňovej poradkyne Ing. Marcely Boškovej. 
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