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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 16. – 22. júna 2021 neboli uverejnené 
predpisy v oblasti daní a odvodov. 

NR SR 

Schválený poslanecký návrh novely zákona č. 
98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho 
oleja – legislatívna úprava ustanovenia 
o užívateľskom podniku so zámerom eliminovať 
počet konečných spotrebiteľov skvapalnených 
plynných uhľovodíkov ako paliva na výrobu tepla, 
ktorí nebudú podliehať povinnosti sa registrovať 
ako užívateľský podnik; povinnosti užívateľského 
podniku bude za nich vykonávať ich dodávateľ 
LPG. Zavádza sa nový elektronický systém 
vydávania povolenia na použitie daňovo 
zvýhodneného minerálneho oleja, odberných 
poukazov na odber daňovo zvýhodneného 
minerálneho oleja užívateľským podnikom a 
evidencie spotreby daňovo zvýhodneného 
minerálneho oleja užívateľským podnikom. Za 
daňovo zvýhodnený minerálny olej sa ustanovil 
LPG so sadzbou dane 0 eur/1 000 kg. Účinnosť 
1. júla 2021. 

Schválený návrh novely zákona č. 207/2009 Z. z. 
o podmienkach vývozu a dovozu predmetu 
kultúrnej hodnoty a zákona č. 652/2004 Z. z. 
o orgánoch štátnej správy v colníctve a zákona č. 
199/2004 Z. z. Colný zákon – implementácia 
nariadenia (EÚ) 2019/880. Účinnosť 1. augusta 
2021. 

Poradné orgány vlády SR 

Návrh novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe 
daní (Daňový poriadok). Novelou sa menia 
a dopĺňajú zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH, zákon 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 
98/2004 o spotrebnej dani z minerálneho oleja, 
zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani 
z tabakových výrobkov, zákon č. 530/2011 Z. z. 
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, zákon 
č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia. Navrhovaná 
účinnosť: 15. novembra 2021, 1. januára a 1. júla 
2022. 

Návrh novely zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej 
správe. Navrhovaná účinnosť 1. januára a 1. júna 
2022. 

                           MF SR, FR SR 

MF SR 

Slovenský plán obnovy má podľa EK silný 
reformný náboj 

FR SR  

Odložené daňové priznania 

                          Spravodajstvo EÚ 

Professional Judgment in Tax Planning – An 
Ethics Quality Bar All Tax Advisers – Discussion 
paper   

Eur-lex: 

3. júna 2021 Súdny dvor EÚ rozhodol vo veci C-
931/19 Titanum, že v situácii, kde vlastník 
nehnuteľnosti nemá vlastný personál na výkon 
služieb súvisiacich s prenájmom, prenajímaná 
nehnuteľnosť v členskom štáte nezakladá 
prevádzkareň v zmysle čl. 43, 44 a 45 DPH 
Smernice 2006/112/EC. Viac... 

3. júna 2021 Súdny dvor EÚ rozhodol vo veci C-
182/20 BE,DT,  že čl. 184 - 186 DPH Smernice 
2006/112/EC zamedzujú vnútroštátnej právnej 
úprave alebo praxi, v ktorej začiatok 
konkurzného konania (insolvency proceedings), 
ktoré umožňuje likvidáciu aktív hospodárskeho 
subjektu v prospech jeho veriteľov, znamená 
pre tento subjekt automaticky povinnosť upraviť 
odpočty DPH, ktoré urobil z tovarov a služieb 
obstaraných pred začiatkom tohto konania. 
Viac... 

CFE news: Tax Top 5, 21. jún 2021 

- EK zverejnila úvodné hodnotenie vplyvu ako 
súčasť nedávneho návrhu reformy DPPO v 
rámci oznámenia o zdaňovaní podnikov 21. 
storočia. 

- Webinár CFE v júni 2021 sa zaoberal témou 
„Vývoj kryptomeny a digitálnej regulácie pre 
daňových poradcov“ diskutoval o významnom 
vývoji v oblasti kryptomeny a elektronických 
aktív pre daňových poradcov, digitálnej 
transformácií, a pod. Prezentačné snímky 
rečníkov sú k dispozícii na nasledujúcom 
odkaze. 

                         SP informuje 

Sociálna poisťovňa má novú stratégiu na roky 
2021 až 2026 

 

                          Z diania v komore 

Noví daňoví poradcovia  

Po úspešnom zložení skúšok daňových poradcov 
dňa 17. júna zložili do rúk prezidenta SKDP sľub 
12 noví daňoví poradcovia:  

GABČOVÁ Mária, Mgr. 
HUDÁKOVÁ Viktória, Ing. 
HUŽOVIČOVÁ Petra, Ing. 
JUTKOVÁ Katarína, Ing. 
KORYTÁROVÁ Zuzana, Ing. 
KUBÁNOVÁ Katarína, Ing. 
MELICHERÍKOVÁ Zuzana, Ing. 
MIHALYI Diana, Ing. 
PAĽOVČÍKOVÁ Eva, Ing. 
TEZOUR Michal, Ing. 
URBÁNEK Natália, Ing. 
ŽALUDKOVÁ Soňa, Ing. 

 

Prajeme Vám mnoho osobných aj pracovných 
úspechov 

Klubové stretnutia  

23. jún 2021: Vysielanie 
zamestnancov 15:00 - 17:00   

Lektor: JUDr. Lucia Sabová Danková 
 
28. jún 2021: Zamestnávanie cudzincov      
15:00 - 17:00   
Lektor: JUDr. Lucia Sabová Danková 
 
Registračné linky a materiál k prednáškam 
 
 

                                        Vzdelávanie     
 

 
Zvýhodnená cena cyklu platí do 1.7.2021 ! 
7.9. - 5.10.2021 Webinár: Daňová akadémia 
Odštartujte svoju kariéru s profesionálmi vo 
svojom odbore. 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. 
 
 

 
Zvýhodnená cena cyklu platí do 1.7.2021 ! 
12.10. - 15.11.2021 Webinár: Dane komplexne 
Chcete vyniknúť a zaradiť sa medzi odborníkov 
vo svete daní? S naším cyklom seminárov to 
zvládnete! Získate prehľad vo všetkých témach a 
oblastiach vyžadovaných na skúškach daňových 
poradcov. Lektormi sú najmä zamestnanci MF 
SR, FR SR a členovia SKDP, ktorí spolupracujú 
aj na zostavovaní skúšobných otázok. Cyklus 
seminárov slúži ako komplexná príprava ku 
skúškam daňových poradcov. Zároveň ho však 
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12995-Debt-equity-bias-reduction-allowance-DEBRA-_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/communication-business-taxation-21st-century_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/communication-business-taxation-21st-century_en
https://taxadviserseurope.org/event/cfe-european-register-webinar-cryptocurrency-digital-regulation-developments-for-tax-advisers/
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ponúkame aj širokej verejnosti - všetkým, ktorí sa 
chcú dokonale orientovať vo svete daní. 
 
Pripravujeme na september/október: 
Daňová kontrola v praktických súvislostiach 
Metodické dni 
Konferencia k home office...a iné 

http://www.skdp.sk/

