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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR  

Od 8. júna do 20. júna 2018 neboli publikované 
žiadne predpisy z oblasti daňového práva.  

Publikovaná bola vyhláška č. 159/2018 Z. z.  
o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na 
poistné na verejné zdravotné poistenie 
a o ročnom zúčtovaní poistného, ktorá nadobúda 
účinnosť 15. júna 2018. 

Publikovaný zákon č. 160/2018 Z. z., ktorý 
novelizuje zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach 
vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty 
a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch 
štátnej správy v colníctve.   

NR SR 

Schválené znenie novely zákona č. 61/2015 Z. z. 
o odbornom vzdelávaní a príprave a niektorých 
zákonov, ktorý novelizuje aj zákon o dani 
z príjmov. 

Návrh zákona o dani z poistenia v druhom čítaní. 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
upravuje aj zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2019. Termín 
na pripomienkovanie 18. júna do 9. júla 2018. 

                         Spravodajstvo EÚ 

Eur Lex: 

Vec T-48/16 Rozsudok – Vš. Súdu z 3. mája 
2018 – Pozastavenie platieb a vypovedanie 
zmluvy v dôsledku finančného auditu.  

Vec T- 87/18 Rozsudok SD z 26. apríla 2018 - 
Dane — Spoločný systém DPH — Odpočítanie 
dane zaplatenej na vstupe — Právo na vrátenie 
DPH — Transakcie patriace do zdaňovacieho 
obdobia, ktoré už bolo predmetom ukončenej 
daňovej kontroly — Možnosť zdaniteľnej osoby 
opraviť daňové priznania, ktoré už boli 
predmetom daňovej kontroly — Vylúčenie — 

Vec C-665/16 Rozsudok SD – Transakcia 
podliehajúca DPH 

Vec C-421/17 Rozsudok SD - Zdaniteľné 
plnenia – Dodanie tovaru za protihodnotu – 
Prevod nehnuteľného majetku akciovou 
spoločnosťou na akcionára za protihodnotu 
spočívajúcu v odkúpení akcií tohto akcionára 

Vec C-650/16 Rozsudok SD - DzP PO – 
Sloboda usadiť sa – Spoločnosť rezident – 
Zdaniteľný príjem – Daňová úľava – Odpočet 
strát, ktoré vznikli stálej prevádzkarni rezidentovi 
– Odpočet strát, ktoré vznikli stálym 
prevádzkarniam nerezidentom – Vylúčenie – 
Výnimka – Voliteľný režim medzinárodného 
spoločného zdaňovania. 

                                        Vzdelávanie     

  
Vzdelávanie ADP 

Vlastné zdroje financovania obchodnej 
spoločnosti z pohľadu účtovníctva, lektor: Ing. 
Mária Horváthová, MF SR, termín: 26.06.2018 

 
Otázky a odpovede zo skúšok daňových 
poradcov, lektori: Ing. Jozef Danis, PhDr. Ľubica 
Dumitrescu, Mgr. Mojmír Beňo, termín: 10.-
11.09.2018 

Pripravujeme:  

Cyklus seminárov „Dane komplexne“ – jeseň 
2018 

Prípravu pre nových asistentov daňových 
poradcov, zamestnancov ekonomických oddelení, 
účtovníkov „Daňová akadémia“ – september 
2019

 

Seminár „Trojstranné obchody“ – 27.09.2018 

Seminár „Budúcnosť zásielkového predaja“ – 
15.10.2018 

Konferencia „Zamestnávanie cudzincov 
a vysielanie zamestnancov do zahraničia – 
komplexne“ – október 2018 

Konferencia „Medzinárodné zdaňovanie“ – 
október 2018 

Uzatvorený seminár „Novela zákona o DPH“ – 
november 2018 

                                   SP informuje                                     

SZČO dostanú informáciu o poistnom do 23. júla 

Živnostníci oznamujú PN vo svojej pobočke 
Sociálnej poisťovne 

Aké sú povinnosti študenta voči SP, ak chce 
študovať v zahraničí 

Elektronická výmena dát soc. zabezpečenia 

                          Z diania v komore 

 

Nominačné lístky pre voľby do orgánov SKDP boli 
zverejnené na webovej stránke SKDP a boli Vám 
doručené na e-mailové adresy registrované 
v SKDP. Vyplnený nominačný lístok musí byť 
doručený na adresu kancelárie prezídia SKDP 
(Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava) 
najneskôr do 14. septembra 2018 (vrátane) v 
zalepenej obálke s označením: „Návrh do orgánu 
Komory – NEOTVÁRAŤ!“  

Dňa 21.06.2018 sa uskutoční klubové 
stretnutie s Ing. Petrom Horniačkom v 
RK SKDP BA na tému: Patentbox. 

Registrovať sa môžete tu. 

Dňa 25.06.2018 sa uskutoční klubové stretnutie s 
Ing. Danou Slivkovou, PhD. v RK SKDP BB na 
tému: Spôsob zdaňovania príjmov plynúcich 
nerezidentom.  Registrovať sa môžete tu. 

Dňa 05.09.2018 sa uskutoční klubové stretnutie 
s Ing. Petrom Horniačkom v RK SKDP BA na 
tému: Výplaty z kapitálových fondov, pôžičky, 
ich vrátenie, úročenie z pohľadu OZ, ZoÚ a 
daňových zákonov. Registrovať sa môžete tu. 

Pre členov SKDP pripravila Vzdelávacia komisia v 
spolupráci s PR komisiou poznávací pobyt Čína - 
Thajsko. Nielen pre prihlásených predkladáme 
podrobné informácie o pobyte. 

Hry o prezidenta sa zúčastnilo 
celkovo 116 hlasujúcich. Víťazom 
sa stal súčasný prezident Ing. 
Jozef Danis. Gratulujeme aj 
vylosovaným výhercom: Ing. 
Magdaléne Dostálovej Mitickej, Ing. 
Oľge Sukovskej a Ing. Miroslavovi 
Bobockému. 

Dňa 13. júna sa uskutočnila písomná časť skúšok 
daňových poradcov. Z 31 účastníkov ju úspešne 
zvládli 18. Gratulujeme a držíme palce na ústnej 
časti dňa 20. júna. 

V nadväznosti na podpísané Memorandum o 
spolupráci medzi SKDP a PF UPJŠ v Košiciach, 
pripravila RR KE pre Vás ponuku na realizáciu 
vzdelávacieho programu Základy práva pre 
daňových poradcov. 

Zástupcovia RR SKDP KE sa na pozvanie 
dekanátov zúčastnili ako externí členovia 
štátnicových komisii na Ekonomickej fakulte 
TUKE (V. Zoričáková) a Podnikovohospodárskej 
fakulty EU v Košiciach (Š. Kabát). Na požiadanie 
EF TUKE bolo slávnostných promóciách 
zástupcami SKDP odovzdané ocenenie za 

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?vyhlasenie=5&vyhlaseny_zaciatok=08.06.2018&vyhlaseny_koniec=20.06.2018&filter=1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/159/20180615
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/159/20180615
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/160/ZZ_2018_160_20180701.pdf
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/160/ZZ_2018_160_20180701.pdf
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=3D9E4A5FABB3C1EFC1258242004E8180&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=307AA8A207E74BA5C125827E006A6060&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=D4162B5F65E047A5C12582B1003F0666&action=openDocument
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62016TA0048&qid=1529399011742&rid=20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62016TA0048&qid=1529399011742&rid=20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62017CA0081&qid=1529399011742&rid=32
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62017CA0081&qid=1529399011742&rid=32
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62016CJ0665&qid=1529399011742&rid=55
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62016CJ0665&qid=1529399011742&rid=55
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1529399011742&uri=CELEX:62017CJ0421
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1529399011742&uri=CELEX:62016CJ0650
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1529399011742&uri=CELEX:62016CJ0650
https://adp.skdp.sk/p/vlastne-zdroje-financovania-obchodnej-spolocnosti
https://adp.skdp.sk/p/vlastne-zdroje-financovania-obchodnej-spolocnosti
https://adp.skdp.sk/p/otazy-a-odpovede-zo-skusok-leto2018
https://adp.skdp.sk/p/otazy-a-odpovede-zo-skusok-leto2018
https://www.socpoist.sk/aktuality-szco-dostanu-informaciu-o-poistnom-do-23-jula/48411s66098c
https://www.socpoist.sk/aktuality-zivnostnici-oznamuju-pn-vo-svojej-pobocke-socialnej-poistovne/48411s66109c
https://www.socpoist.sk/aktuality-ake-su-povinnosti-studenta-voci-socialnej-poistovni--ak-chce-studovat-v-zahranici/48411s66131c
https://www.socpoist.sk/aktuality--bxv/48411s66110c
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/9e7a1391fcd49656c12576a5002e473a/2fc86d8174b6d765c12582a40035d45f?OpenDocument
https://adp.skdp.sk/p/klubove-stretnutie:-patentbox
https://adp.skdp.sk/p/klubove-stretnutie:-sposob%20zdanovania%20prijmov%20plynucich%20nerezidentom
https://adp.skdp.sk/p/klubove-stretnutie:-kapitalove%20fondy
https://skdp.sk/webnew/main.nsf/0/749E4C5C6E2A8AD3C12582B0004CFDBE
https://skdp.sk/webnew/main.nsf/0/749E4C5C6E2A8AD3C12582B0004CFDBE
https://skdp.sk/webnew/main.nsf/0/DCFA7C1E737C28FEC12582AA002A0D1D
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/CDB4E95DAA6B3F42C12582AC00293E3C
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/CDB4E95DAA6B3F42C12582AC00293E3C
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umiestnenie diplomantov v 18. ročníku súťaže o 
Najlepšiu diplomovú prácu s tematikou daní. 

7.júna 2018 sa uskutočnil v Košiciach IV. 
Bowlingový turnaj organizovaný RR SKDP KE.  

Metodicko-legislatívne komisie 

Zápis zo zasadnutia MLK pre daň z príjmov PO 
22. mája 2018 obsahuje námety a návrhy členov 
k budúcej koncepcii zákona o dani z príjmov. 

Zápis zo zasadnutia MLK pre účtovníctvo            
30. mája 2018 obsahuje diskutované témy 
k pripravovaným zmenám v postupoch účtovania 
pre jednoduché účtovníctvo a témy 
k plánovanému stretnutiu so zástupcami MF SR / 
FR SR.  

https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dkomskdp.xsp?documentId=5C639B6CD50AE5A8C12582AB00481280&action=OpenDocument
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dkomskdp.xsp?documentId=5E65E9A5B9B4FE89C12582B100419EC8&action=OpenDocument

