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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR  

Od 28. marca do 9. apríla 2018 neboli 
publikované žiadne predpisy z oblasti daňového 
práva. 

Od 15. marca 2018 je účinná novela zákona č. 
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou 
príjmov. Povinná osoba (daňový poradca) má 
povinnosť uviesť do súladu program vlastnej 
činnosti do 15. mája 2018. Novela upravuje napr. 
požiadavku na identifikáciu bez fyzickej 
prítomnosti, zavedenie systému hodnotenia rizík, 
povinnosť predkladať dokumenty v štátnom 
jazyku na náklady povinnej osoby, vyššie pokuty 
(do 1 000 000 €).  
Novela zároveň zavádza povinnosť každej 
právnickej osoby, ktorá nie je subjektom verejnej 
správy alebo emitentom cenných papierov, 
a ktorá je povinná už teraz identifikovať 
konečného užívateľa výhod (KUV), uchovávať 
údaje o ňom a oznámiť ich na žiadosť príslušným 
orgánom. Od 1. novembra 2018 sa bude KUV 
zapisovať do obchodného registra. Tento 
neverejný zápis KUV do OR nebude nahrádzať 
zápis do RPVS. Daňový poradcovia však ako 
povinné osoby budú mať k zápisu prístup 
prostredníctvom svojho prístupu cez portál 
Štatistického úradu SR. Akou formou bude 
o prístup žiadané, ani ďalšie podrobnejšie 
informácie zatiaľ ŠÚ SR nevie poskytnúť.  

Od 25. mája nadobúda účinnosť nový zákon č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
Pripravili sme pre vás prehľad základných 
právnych predpisov, pomocné materiály a 
niektoré tipy ohľadom spracúvania osobných 
údajov fyzických osôb. 

Vláda SR 

Návrh na uzavretie Zmluvy medzi SR 
a Saudskoarabským kráľovstvom o zamedzení 
dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov 
a zabránení daňovému úniku. 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Predbežná informácia k pripravovanej novele 
zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani 
z minerálneho oleja so zámerom zaviesť 
označovanie pohonných látok formou 
primiešavania označovačov – nanomarkerov 
s následnou kontrolou označenia pohonných 
látok detekčnou technikou v daňovom voľnom 
obehu. Termín na pripomienkovanie od 3. apríla 
do 16. apríla 2018. 

Riadne predbežné stanovisko k zmenenému 
návrhu Nariadenia Rady, ktorým sa mení 
nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide 
o opatrenia na posilnenie administratívnej 
spolupráce v oblasti DPH. Termín na 
pripomienkovanie od 28. marca do 12. apríla 
2018. 

 

                          MF SR, FR SR 

FR SR  

Informácia MF SR k digitálnym platformám 

Informácia k uvádzaniu sadzby dane na faktúre 
vyhotovenej za dodávku plnenia podliehajúcemu 
tuzemskému prenosu daňovej povinnosti na 
odberateľa  

Informácia o zverejnení Hlásenie distribútora  
Pohonných látok o množstve nadobudnutého, 
dodaného a stave zásob minerálneho oleja.  

                                   SP informuje                                     

Platbu s nesprávnym špecifickým symbolom 
priradí SP k najstaršiemu neuhradenému obdobiu 

Pri práci v zahraničí treba o dávky žiadať v 
krajine, v ktorej platíte poistné 

                          Z diania v komore 

RK KE Vás pozýva  na klubové 
stretnutie s JUDr. Pavlom Naďom na 
tému „Súdny prieskum v správnom 
súdnom konaní vo vzťahu k daňovým 

otázkam“, ktoré sa bude konať dňa  20.04. 2018. 

Metodicko-legislatívne komisie 

Zmena termínu plánovaného zasadnutia MLK pre 
DPH, spotrebné dane a clo v stredu 18. apríla 
2018. 

Plánované zasadnutie MLK pre účtovníctvo 
v stredu 18. apríla 2018. 

Plánované zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO 
v utorok 17. apríla 2018. 

Kancelária SKDP 

Po prijatí organizačnej zmeny, ktorou sa v SKDP 
zrušili samostatné pozície regionálnych 
asistentiek a asistentky kancelárie a následne 
došlo k ich zlúčeniu do jednej spoločnej pracovnej 
pozície, bola dňa 4. apríla 2018 na túto pozíciu 
prijatá pani Darina Valentovičová. Kontakty: 
asistent@skdp.sk, 0907 827 293. Tešíme sa na 
vzájomnú spoluprácu.  

Ekonóm ADP 

Na pozícií ekonóma ADP máme rovnako od 4. 
apríla 2018 novú kolegyňu – Ing. Alenu Mikulovú. 
Kontakty: ekonomadp@skdp.sk, 0908 713 681.  
Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.  

Zaujalo nás  

Článok v bulletine slovenskej advokácie na tému 
Výmena daňových informácií medzi členskými 
štátmi EÚ: Červená karta pre „fishing expeditions“ 

  

                                        Vzdelávanie     
  
Vzdelávanie ADP 
 
Daňový proces 
(najmä daňová 
kontrola, rozhodnutia 
v daňovom konaní, 
doručovanie) s JUDr. 
Ing. Miroslavom 
Gavalcom, PhD. 
Bratislava, termín 17.04.2018, uzávierka 
prihlášok 15.04.2018 
Poprad, termín 28.05.2018  
 

Metodické dni k DPH, 11. a 12. 06.2018, Hotel 
Kaskády, Sliač – Sielnica 

Z cyklu seminárov Dane komplexne ponúkame: 

Daň z príjmov, 6 seminárov, 20.04. – 03.05.2018 

DPH – 4 semináre, 04.05. – 19.05.2018 

Spotrebné a miestne dane, poistenie a fondy, 4 
semináre, 24.05 – 31.05.2018 

Pripravujeme: 

Osobitná úprava DPH – cestovné kancelárie, 
lektor: Ing. Ján Skorka – daňový poradca, termín 
15.05.2018 

Medzinárodné zdaňovanie, lektor: Ing. Dana 
Slivková, PhD. – FR SR, termín 05.06.2018 

    Prvýkrát pomôcka pri príprave na skúšky :                   

                         Spravodajstvo EÚ 

CFE news 

Európska rada diskutovala o prispôsobení 
daňových systémov digitálnej ekonomike, 
zriadenie Osobitnej komisie pre finančné trestné 
činy, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam 
a daňové úniky TAX3, List Európskej komisie 
k vyšetrovaniu prípadu porušenia európskych 
pravidiel o daňovej pomoci IKEA a ďalšie  v Tax 
Top 5. 

Diskusná správa OECD k daňovým výzvam 
v oblasti digitálnej ekonomiky, Návrhy Európskej 
komisie k zdaňovaniu digitálnej ekonomiky, 
BEPS novinky týkajúce sa Multilaterálneho 
inštrumentu platného od 1. júla 2018 a ďalšie 
správy v marcovom Global Tax Top. 
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