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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 5. - 11. mája 2021 neboli v Zbierke 
zákonov uverejnené predpisy v oblasti daní a 
odvodov. 

NR SR 

Schválené znenie novely zákona č. 199/2004 Z. 
z. Colný zákon, ktorým sa novelizujú zákon č. 
530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických 
nápojov, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej 
dani z tabakových výrobkov, zákon č. 98/2004 
Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, 
zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH a zákon č. 
35/2019 Z. z. o finančnej správe. Účinnosť: 
vyhlásením v Zbierke zákonov, 3. júna, 1. júla 
a 16. júla 2021. 

Schválené znenie zákona o podpore v čase 
skrátenej práce, ktorým sa novelizujú zákon      
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon           
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Účinnosť 31. 
decembra 2021, 1. januára 2022 a 2023. 

                           MF SR, FR SR 

FR SR  

Informácia k výpočtu preddavkov na daň z 
príjmov fyzických osôb 

Metodický pokyn k § 77 ods. 2 až 4 zákona č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

Doplnenie a aktualizácia Informácii FRSR 
k 10.05.2021 

- k podaniu a vyplneniu elektronického 
vývozného colného vyhlásenia pri vývoze 
zásielok expresným dopravcom leteckou alebo 
cestnou prepravou 

- k podaniu a vyplneniu elektronického 
vývozného colného vyhlásenia pri vývoze 
poštových zásielok 

- k podaniu a vyplneniu elektronického 
dovozného colného vyhlásenia od 08.12.2019 

Usmernenie k povinnosti používať pokladnicu e-
kasa klient v záložni pri predaji založeného 
tovaru ako aj iného ako založeného tovaru 

Tržby v e-kase sa vracajú na úroveň spred 
pandémie 

                          Spravodajstvo EÚ 

Stanovisko CFE 2/2021 k verejnej konzultácii o 
pravidlách EÚ v oblasti DPH pre poistenie a 
finančné služby  

CFE news: Tax Top 5, 10. máj 2021 

- Počas fóra CFE predniesol hlavný prejav 
Pascal Saint-Amans k téme panelovej diskusie 
o cezhraničnej výmene informácií. Potvrdil, že 
cieľom OECD je do konca roku 2021 
aktualizovať štandardy výkazníctva pre výmenu 
informácií tak, aby zahŕňali kryptomeny a e-
aktíva, s tým, že USA majú osobitný záujem na 
rozšírení štandardov reportovania o 
kryptomeny. 

- EK ohlásila nový návrh nariadenia, ktoré sa 
má zaoberať zahraničnými dotáciami na 
jednotnom trhu zavedením nariadenia, ktoré by 
Komisii umožnilo „preskúmať finančné 
príspevky poskytnuté verejnými orgánmi krajiny 
mimo EÚ, z ktorých majú prospech spoločnosti 
zapojené do hospodárskej činnosti v EÚ a 
napraviť ich rušivé účinky “. 

- OSN zverejnila aktualizáciu Praktickej príručky 
o transferovom oceňovaní pre rozvojové krajiny 

- OECD zverejnilo správu o dani z dedičstva v 
krajinách OECD, ktorá porovnáva dane z 
dedičstva, dane z majetku a dane z darovania v 
jednotlivých krajinách OECD. 

                         SP informuje 

Sociálna poisťovňa upozorňuje na pokus o 
zneužitie jej mena pri riešení dlhu 

 

                          Z diania v komore 

Zmena  

Radi by sme Vás informovali, že ku koncu apríla 
2021 skončila s nami spoluprácu Lucia Ježeková, 
ktorá zastrešovala kontakt s médiami. Prijala 
ponuku pracovať na komunikačnom odbore 
Úradu vlády SR. Prajeme jej mnoho pracovných 
úspechov.  

O kontakt s médiami sa bude od mája starať 
Gabriel Tóth, ktorého týmto u nás srdečne vítame 
a veríme, že ho práca u nás zaujme a prinesie 
nám novú inšpiráciu a nápady. Tešíme sa na 
spoluprácu. 

Klubové stretnutia  

25. máj 2021: „Zdaňovanie ziskov zo 

scudzenia majetku“ – aplikácia článku 

13 ZZDZ a súvisiacich ustanovení ZDP“ 16:00 - 

18:00 Lektor: Ing. Dana Slivková, PhD.  

Metodicko-legislatívne komisie 

Plánované zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné 
dane a clo 12. mája 2021 o 16:00 hod  

Plánované zasadnutie MLK pre DPPO 18. mája 
2021 o 16.00 hod.  

Plánované zasadnutie MLK pre DPFO 27. mája 
2021 o 09.00 hod. 

Plánované zasadnutie MLK pre účtovníctvo  
27. mája 2021 o 15.30 hod.  

                                        Vzdelávanie     
 
19. máj 2021 Webinár: Finančno-ekonomická 
analýza – Tradičné a moderné metódy 
hodnotenia podniku 9:00-16:30 + nahávka  
Lektor: Ing. Soňa Šivová (FS SR) 

20. máj 2021 Webinár: Pohľadávky, záväzky 
a rezervy 9:00-15:30 
Lektor: Ing. Iveta Petrovičová (FR SR) 

NOVÉ 26. máj 2021 Webinár: Obchodovanie na 
internete z pohľadu zákona o DPH (nové pravidlá 
od 1.7.2021) 9:00-15:30 

K 1. júlu 2021 dochádza k zásadným zmenám 
uplatňovania pravidiel DPH pri elektronickom 
obchodovaní s tovarom. Zmeny sa týkajú hlavne 
tzv. zásielkového predaja tovaru uskutoč-
ňovaného v rámci EÚ a dovozu zásielok nízkej 
hodnoty z tretích štátov. K uvedenému dátumu sa 
ruší oslobodenie od dane pri dovoze týchto 
zásielok, v dôsledku čoho sa zavádzajú nové 
pravidlá upravujúce predaj tovaru na diaľku 
dovážaného z územia tretích štátov a nová 
osobitná úprava pre uľahčenie zdaňovania týchto 
transakcií. Významnou súčasťou týchto nových 
opatrení je aj súbor nových pravidiel a povinností 
pri dodaní tovaru prostredníctvom elektronických 
platforiem. Taktiež dochádza k rozšíreniu už 
v súčasnosti uplatňovaných osobitných úprav 
o predaj tovaru na diaľku na území EÚ (doteraz 
označovaný ako „zásielkový predaj“) a o určité 
B2C služby, ktoré nezdaniteľným osobám .... 
Lektor: Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo (MF SR) 

31.máj - 29. jún 2021 Webinár: DPH špecialista 
Jedinečný cyklus seminárov určený nie pre 
začiatočníkov, zameraný odborný pohľad na DPH 
princípy. Od základných, akými sú predmet dane, 
miesto dodania a vznik daňovej povinnosti, až po 
zložité reťazové obchody, zneužitie práva 
a daňovú neutralitu. 

Lektori: Ing. Milan Vargan a Ing. Ján Skorka 
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