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Legislatíva SR
Zbierka zákonov SR

oblasti zdaňovania EÚ. Daňový balík obsahuje:
Daňový akčný plán, Revíziu smernice o
administratívnej spolupráci - „DAC7“ a
Oznámenie o dobrej správe daní v EÚ a mimo
nej

V dňoch 22. – 28. júla 2020 neboli v Zbierke - Rozhodnutie Všeobecného súdu v Írsku a
zákonov SR publikované predpisy v oblasti daní. odvolanie spoločnosti Apple o 14 miliárd EUR v
prípade štátnej pomoci týkajúce sa daňového
Medzirezortné pripomienkové konanie
zaobchádzania
spoločnosti
Apple
so
Návrh opatrenia Ministerstva financií SR, ktorým spoločnosťou Apple bolo uverejnené minulý
sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani týždeň. Súdny dvor zrušil rozhodnutie Komisie,
z pridanej hodnoty, ktorý by mal platiť od že írske daňové orgány poskytli spoločnosti
01.01.2021.
Pripomienkovanie
predbežnej Apple „selektívnu výhodu“ tým, že nevyužili
informácie do 05. augusta 2020. Daňoví vhodné metódy rozdelenia zisku na rozdelenie
poradcovia môžu posielať námety a návrhy na príjmov írskych pobočiek spoločnosti Apple, čo
legislatívnu
úpravu
opatrenia
na je v rozpore s právnymi predpismi EÚ o štátnej
pomoci.
metodika@skdp.sk do 3. augusta 2020.
Návrh novely zákona č. 98/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení
neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č.
218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy
a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej
núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripomienkovanie do 14. augusta 2020. Daňoví
poradcovia môžu posielať pripomienky na
metodika@skdp.sk do 12. augusta 2020.
Návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákona č.
384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných
finančných inštitúcií a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o osobitnom odvode“). Pripomienkovanie
predbežnej informácie do 07. augusta 2020.
Daňoví poradcovia môžu posielať námety a
návrhy
na
legislatívnu
úpravu
na
metodika@skdp.sk do 5. augusta 2020.
Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. MF/011078/2020-74, ktorým sa mení
a
dopĺňa opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č.
MF/22930/2005-74,
ktorým
sa
ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení
neskorších
predpisov
s cieľom
doplniť
ustanovenia týkajúce sa oblasti jednotného
účtovania prevádzkových a iných výdavkov
a úpravu zmien vyplývajúcu z novelizácie zákona
č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach,
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o
zmene
a
doplnení
niektorých
zákonov.
Pripomienkovanie predbežnej informácie do 21.
augusta 2020. Daňoví poradcovia môžu posielať
námety a návrhy na legislatívnu úpravu na
sprava_databaz@skdp.sk do 19. augusta 2020.

OECD
zverejnila
daňové
rozhovory.
Diskutovalo sa o pokroku v rámci inkluzívneho
rámcového projektu v oblasti zdaňovania
digitalizovaného
hospodárstva,
vzorových
pravidlách OECD pre podávanie správ
prevádzkovateľmi
platforiem,
nedávno
uverejnenej správe o štatistike dane z príjmu
právnických osôb a ďalšom nedávnom vývoji
daní. Pred webcastom bola uverejnená správa
OECD G20 ministrom financií krajín G20.
- Európska komisia odporučila členským štátom
EÚ,
aby
neschválili
finančnú
pomoc
spoločnostiam, ktoré majú prepojenie na krajiny
uvedené na zozname nespolupracujúcich
jurisdikcií EÚ pre daňové účely, alebo
spoločnostiam, ktoré boli odsúdené za závažné
finančné trestné činy.
- Správa OECD o štatistike príjmov do roku
2020 v ázijských a tichomorských ekonomikách
sa uverejní tento týždeň. Správa sa pripravuje v
spolupráci s Ázijskou rozvojovou bankou,
Združením daňových správcov tichomorských
ostrovov a tichomorským spoločenstvom s
finančnou podporou vlád Írska, Japonska,
Luxemburska, Nórska, Švédska a Spojeného
kráľovstva.

MF SR, FR SR
FR SR
Informácia k článku XXIII zákona č. 198/2020 Z.
z. tzv. „podnikateľské kilečko“ – novela zákona
č. 289/2008 Z. z. o ERP

Informácia k zákonu č. 198/2020 Z. z. tzv.
Vládny návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. „podnikateľské kilečko“ – novela zákona č.
o dani
z pridanej
hodnoty
–
Informácia 67/2020 Z. z. (vyrovnanie preddavkov na DPPO,
z rozporového konania na MF SR k pripomienkam daňová strata)
SKDP vzneseným v rámci MPK.
Informácia k zákonu č. 198/2020 Z. z., tzv.
„podnikateľské kilečko“ – novela zákona č.
67/2020 Z. z. – opatrenia v oblasti osobitného
Spravodajstvo EÚ odvodu vybraných finančných inštitúcií (bankový
odvod)
CFE news:
Informácia k zákonu č. 198/2020 Z. z. tzv.
CFE Tax Top 5 - Brusel, 20. júl 2020
„podnikateľské kilečko“ – novela zákona o dani z
príjmov
- Európska komisia uverejnila daňový balík pre
„spravodlivé a jednoduché zdanenie“, ktorého
cieľom je riešiť problémy, vyskytujúce sa v
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Daň z príjmov: Najčastejšie otázky a odpovede
v oblasti dani z príjmov - doplnené
Odklad oznamovacej povinnosti DAC6
Over doklad naberá na popularite

SP informuje
„Podnikateľské kilečko“ od 1. januára 2021
zjednoduší niektoré povinnosti voči Sociálnej
poisťovni
Zamestnávateľom
sa
mení
lehota
pri
predkladaní evidenčného listu dôchodkového
poistenia
SP zverejnila kalkulačku na informatívny
výpočet poistného pre SZČO od 1. júla 2020
SP zverejnila formulár na odklad poistného za
júl 2020

Z diania v komore
"DAŇOVÝ MANIFEST 2020" – návrh opatrení na
podporu slovenského podnikateľského prostredia
z pohľadu daní – dokument, na ktorom sa
spolupodieľala SKDP, bol adresovaný ministrovi
financií. Navrhované opatrenia sú rozdelené do 5
oblastí:
-Radikálna daňová podpora inovácií a investícii
-Daňová podpora rekapitalizácie firiem
-Zreálnenie daňovej amortizácie majetku
-Efektívnejší režim zápočtu ziskov a strát,
odstránenie daňových prekážok reorganizácie
podnikania
-Odstránenie komparatívnych nevýhod Slovenska
v oblasti DPH

Vzdelávanie
3.9.-2.10.2020 DAŇOVÁ AKADÉMIA
Daňová akadémia opäť umožní účastníkom
získať aktuálny prehľad v kľúčových oblastiach
potrebných pre riadny výkon profesie asistenta
daňového poradcu, ekonóma, účtovníka. Dni
nabité informáciami, lektori z praxe aj zaujímavá
diskusia - to všetko na Vás čaká v Daňovej
akadémií.
7.10.-10.11.2020 DANE KOMPLEXNE
Cyklus seminárov slúži ako komplexná príprava
ku skúškam daňových poradcov. Zároveň ho však
ponúkame aj širokej verejnosti - všetkým, ktorí sa
chcú dokonale orientovať vo svete daní.
Lektormi sú najmä zamestnanci MF SR, FR SR a
členovia SKDP, ktorí spolupracujú aj na
zostavovaní skúšobných otázok.
16.9.2020 Organizačné zložky komplexne
(právne minimum, účtovníctvo, dane, DPH a
transferové oceňovanie)
Seminár komplexne prevedie problematikou podni
kania zahraničných subjektov v SR prostredníctvo
m organizačných zložiek. Od právnych základov v
súvislosti so zložkami, cez špecifiká účtovania, až
po ich zdanenie. V súvislosti so zdanením objasní
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význam stálej prevádzkarne (daň z príjmu) a
prevádzkarne pre účely DPH. Tiež sa bude
venovať trasferovému oceňovaniu.
Lektorka: Ing. Marcela Bošková, ACCA
21.9.2020 Vývoj pre prisudzovanie ziskov stálej
prevádzkarni
Cieľom tohto seminára je poskytnúť komplexný
obraz o doplnených princípoch pre prisudzovanie
ziskov stálej prevádzkarni, ktorá vznikne podľa
upravenej definície článku 5 Modelovej daňovej
zmluvy OECD o príjmoch a majetku z roku 2017
za účelom zamedzenia umyselnému vyhýbaniu
sa vzniku stálej prevádzkarne. Tieto zmeny budú
prezentované
na
praktických
modelových
situáciách. Lektorka: Ing. Dana Slivková
PhD./FR SR/
29.9.2020
Daňová
súvislostiach

kontrola

v praktických

Prierez daňovou kontrolou, jej fázami, možnými
úskaliami, jednotlivými procesnými úkonmi, od
začatia kontroly až po správnu žalobu prinesie
spojenie lektorov sudcu Krajského súdu Košice
JUDr. Pavla Naďa a daňovej poradkyne Ing.
Marcely Boškovej, ACCA. Seminár zohľadní aj
špecifiká daňových kontrol aj počas koronavírusu.
Pripravujeme:
8.9.2020 DPH rozsudky
Lektor: Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo /MF SR/
26.10.2020 Novinky v IFRS 17
Lektor: Jozef Hančár /KPMG/
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