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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 14. – 20. októbra 2020 neboli v Zbierke 
zákonov uverejnené predpisy v oblasti daní. 

NR SR 

Návrhy zákonov v oblastí daní a súvisiacich 
predpisov zaradené na program schôdze NR SR 
so začiatkom 20. októbra 2020: 

- návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH – 
druhé čítanie. Účinnosť 1. januára a 1. júla 
2021. 

- návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov, ktorým sa menia a dopĺňajú aj zákon 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a zákon č. 359/2015 Z. z. 
o automatickej výmene informácií o fin. účtoch 
na účely správy daní – druhé čítanie. Účinnosť 
1. januára 2021 a 1. januára 2022. 

- návrh novely zákona č. 57/2018 Z. z. 
o regionálnej investičnej pomoci a ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
– prvé čítanie. Účinnosť 1. januára 2021. 

- návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov 
vo finančných ťažkostiach, ktorým sa menia 
a dopĺňajú aj zákon o dani z príjmov, zákon 
o správe daní a zákon o účtovníctve – prvé 
čítanie. Účinnosť 1. januára 2021. 

- návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení 
majetku a o správe zaisteného majetku, ktorým 
sa dopĺňa zákon o správe daní (daňový 
poriadok) – druhé čítanie. Účinnosť 1. januára 
a 1. augusta 2021. 

- návrh novely zákona č. 361/2014 Z. z. o dani 
z motorových vozidiel – zníženie daňového 
zaťaženia vozidiel v kamiónovej a autobusovej 
doprave – prvé čítanie. Schvaľovaný 
v skrátenom legislatívnom konaní. Účinnosť 
dňom vyhlásenia. 

- návrh zákona o 13. dôchodku, ktorým sa mení 
aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní 
(daňový poriadok) – druhé čítanie. Účinnosť 31. 
októbra 2020, 1. januára 2021 a 1. januára 
2023. 

- návrh novely zákona č. 98/2004 Z. z. 
o spotrebnej dani z minerálneho oleja a ktorým 
sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových 
zásobách ropy a ropných výrobkoch a o riešení 
stavu ropnej núdze – prvé čítanie. Účinnosť  1. 
januára a 1. júla 2021, 1. júla 2022 a 13. 
februára 2023. 

- návrh novely zákona č. 530/2011 Z. z. 
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a 
ktorým sa mení zákon č. 467/2002 Z. z. 
o výrobe a uvádzaní liehu na trh – prvé čítanie. 
Účinnosť 1. júla 2021, 1. júla 2022, 1. novembra 
2022, 13. februára 2023. 

- návrh novely zákona č. 106/2004 Z. z. 
o spotrebnej dani z tabakových výrobkoch – 
prvé čítanie. Účinnosť 1. januára 2021, 1. júla 
2022, 1. februára a 13. februára 2023. 

- návrh zákona o zrušení osobitného odvodu 
vybraných finančných inštitúcií a o niektorých 
opatreniach súvisiacich s jeho zrušením – prvé 
čítanie. Účinnosť 1. januára 2021. 

- poslanecký návrh na novelu zákona č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady – upustenie od každoročných 
žiadostí o odpustenie dane zo stavieb alebo 
dane z bytov pre daňovníkov, ktorí presiahli vek 
62 r. – prvé čítanie. Účinnosť 1. januára 2021. 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Návrh opatrenia MF SR MF/011805/2020-74, 
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie zo 16. 
decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 
a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov 
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. 
Pripomienkovanie na správa_databaz@skdp.sk  
do 30. októbra 2020. 

Návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa mení vyhláška 
č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných 
známok určených na označovanie spotrebného 
balenia tabakových výrobkov a zverejňovania. 
údajov o týchto kontrolných známkach. 

Návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky 
určenej na označovanie spotrebného balenia 
tabakových výrobkov.  

Návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa ustanovujú 
normy strát minerálneho oleja pri jeho preprave, 
skladovaní a manipulácii 

Návrh novely zákona č. 199/2004 Z. z. Colný 
zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov – 
implementácia nariadenia EÚ 2018/1672 
o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, 
ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu 
a nariadenia EÚ 2019/1020 o dohľade nad trhom 
a súlade výrobkov a o zmene smernice 
2004/42/ES a nariadení ES 765/2008 a EÚ 
305/2011.  

Návrh novely zákona č. 177/2018 Z. z. 
o niektorých opatreniach na znižovanie 
administratívnej záťaže využívaním informačných 
systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii) 
– tzv. tretia vlna znižovania byrokracie, ktorou sa 
majú pre fyzické a právnické osoby zrušiť 
povinnosti predkladať listinné potvrdenia. 

                         SP informuje 

SP upozornila takmer 6 tisíc zamestnávateľov na 
neodovzdané povinné výkazy 

SZČO s odkladom daňového priznania sa 
poistné do Sociálnej poisťovne posúdi k 1. 
februáru 2021 

                           Spravodajstvo EÚ 

Eur - lex: 

- Súdny dvor EÚ 1. októbra 2020 vo veci C-
405/19 Vos Aannemingen rozhodoval, či má 
zdaniteľná osoba (developer) plný nárok na 
odpočet DPH z reklamných, administratívnych a 
realitno-maklérskych služieb, ak sa tieto týkajú 
nielen apartmánového domu, ale aj príslušného 
pozemku, ktorý je ale predávaný samotnými 
vlastníkmi pozemku. Viac... 

- Súdny dvor EÚ 8. októbra 2020 vo veci C-
657/19 rozhodol, že vypracovanie správ o 
posudzovaní odkázanosti na starostlivosť 
nezávislým odborníkom na účet lekárskej služby 
poisťovne poskytujúcej poistenie, predstavuje 
poskytovanie služieb úzko súvisiacich so 
sociálnou pomocou a sociálnym zabezpečením. 
Viac... 

- Súdny dvor EÚ 8. októbra 2020 vo veci C-
235/19 United Biscuits rozhodol, že služby 
manažmentu investičného fondu dodávané 
podnikovému penzijnému systému, ktoré 
nezahŕňajú pokrývanie rizika, nemôžu byť 
oslobodené ako poistné služby. Viac... 

CFE news: Tax Top 5, 12. október 2020 

- Rada EÚ 6. októbra 2020 aktualizovala zoznam 
nespolupracujúcich jurisdikcií na daňové účely.  

- EK začala konzultácie týkajúce sa plánovaného 
návrhu smernice Rady o prenesení vykonávacích 
právomocí na Komisiu v oblasti dane z pridanej 
hodnoty (DPH). 

- EK schválila opatrenia štátnej pomoci, ktoré 
poskytnú viac ako 1,5 miliardy EUR 
spoločnostiam v Taliansku, ktoré boli vážne 
ovplyvnené pandémiou COVID-19. Opatrenia 
umožňujú 30% zníženie príspevkov na sociálne 
zabezpečenie, pokiaľ je miesto zamestnania v 
regiónoch južného Talianska. 

                          MF SR, FR SR 

MF SR  

MF SR zverejnilo reformné menu – Národný 
integrovaný reformný plán s názvom Moderné a 
úspešné Slovensko a spustilo verejnú diskusiu. 

MF SR zverejnilo mená 12 uchádzačov, ktorí 
budú ďalej súťažiť o post prezidenta finančnej 
správy 

Oznámenie MF SR o vydaní poučenia k 
daňovému priznaniu dane z príjmov PO 

Výklad ustanovenia § 24m zákona o niektorých 
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v 
súvislosti so šírením COVID-19 – Upustenie od 
povinnosti odňať povolenie a vyradenie 
z evidencie 

Pravidlá na odklad zaplatenia dane stále platia 
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FR SR  

Informácia k podávaniu daňových priznaní k 
dani z príjmov FO typ B za zdaňovacie obdobie 
2019 

Informácia k plateniu dane z príjmov FO z 
podaného daňového priznania za rok 2019 

Informácia o dokladovaní nároku na daňový 
bonus na dieťa v dennej forme štúdia na SŠ 
alebo VŠ v školskom roku 2020/2021 

Informácia k povinnosti poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti (PO) zaplatiť daň z 
plnení poskytnutých a vyplatených od držiteľa v 
roku 2019  

Informácia k povinnosti poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti (FO) zaplatiť daň z 
plnení poskytnutých a vyplatených od držiteľa v 
roku 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Z diania v komore 

Zasadanie prezídia SKDP 

Dňa 12. októbra 2020 zasadalo prezídium SKDP, 
v rámci ktorého bol schválený aj program 
nadchádzajúceho valného zhromaždenia.  

 
Dovoľujeme si preto Vás pozvať na rokovanie 
riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude 
konať vo forme osobnej účasti a súčasne aj bez 
osobnej účasti členov SKDP s hlasovaním na 
diaľku v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 písm. 
b) Štatútu SKDP. 
Vzhľadom na núdzový stav kvôli prebiehajúcej 
pandémii koronavírusu a prijaté obmedzenia pri 
organizovaní hromadných podujatí (aktuálne 6 
osôb) Vás pekne prosíme, aby ste na valnom 
zhromaždení hlasovali na diaľku, teda bez 
osobnej účasti. Osobne prítomní na rokovaní 
žiaľ môžu byť len predsedajúci a vybraní členovia 
komisií valného zhromaždenia zabezpečujúci jeho 
riadny priebeh.  

Metodicko-legislatívne komisie 

Zasadnutie komisie pre IS 21. októbra 2020 

Zasadnutie MLK pre DPFO 22. októbra 2020 

Zápis z MLK pre DPFO 24. septembra 2020 

Klubové stretnutia  

22. októbra Webinár - Implementácia 
MLI a aplikácia v SR 15:00 – 18:00 

Lektor: Ing. Dana Slivková, PhD. – FR SR 

27. októbra Webinár - K ukončeniu mimoriadnej 
situácie pre účely aktivácie daňových povinností a 
daňových subjektov v časti dane z príjmov 15.00 - 
17:00  Lektor: Ing. Miroslava Brnová – MF SR 

Zmena termínu: 28. októbra Webinár - 
Zdaňovanie licenčných poplatkov – 15.00 - 18:00 
Lektor: Ing. Dana Slivková, PhD. – FR SR 

Registračné linky na webináre a materiál 
k prednáškam. 

Pozrite si aktuálnu 
ponuku /IV.Q. 2020/ 
programu OPEL 
PARTNER.  Všetky 
ponuky partnerov 
poskytujúcich zľavy 
členom SKDP nájdete na 
www.skdp.sk.  

 
 

 

                                        Vzdelávanie     

OZNAM: Vzhľadom na aktuálnu situáciu 
a nové opatrenia v súvislosti s Covid-19, 
sa všetky vzdelávacie podujatia SKDP a 
ADP, budú konať len formou on-line 
účasti. 

 

26.10.2020 IFRS 17 – Poistné zmluvy 
Cieľom seminára je vysvetliť účastníkom 
jednotlivé teoretické požiadavky štandardu IFRS 
17 a to na rozdieloch oproti existujúcemu 
štandardu IFRS 4 (ak je to možné), demonštrovať 
niektoré požiadavky na názorných príkladoch, ale 
aj upozorniť na zmeny a doplnenia v štandarde 
vydané v júni 2020. 

Lektor: Jozef Hančár /KPMG/ 

 

 

Pripravujeme: 

NOVEMBER / DECEMBER 

30.11.2020 Webinár: Novela zákona o DPH 

01.12.2020 Webinár: Novela zákona o DzP 

07-09.12.2020 Metodické dni  

16.12.2020 Webinár: Účtovná závierka 
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