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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 29. júla – 4. augusta 2020 neboli 
publikované predpisy v oblasti daní. 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Návrh opatrenia č. MF/011805/2020-74, ktorým 
sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16. 
decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a 
rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov 
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva s 
cieľom ustanoviť postup účtovania dane z 
pridanej hodnoty v nadväznosti na pripravovanú 
novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, a to 
najmä  na opravu odpočtu  DPH pri 
nevymožiteľnej pohľadávke a opravu základu 
dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení 
protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby. 
Námety na legislatívnu úpravu môžete posielať na 
sprava_databaz@skdp.sk do 12. augusta 2020. 

Návrh novely zákona č. 98/2004 Z. z. 
o spotrebnej dani z minerálneho oleja.  Námety 
na legislatívnu úpravu môžete posielať na 
metodika@skdp.sk do 12. augusta 2020. 

Návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa ustanovuje vzor 
daňového priznania a dodatočného daňového 
priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja. 
Námety na legislatívnu úpravu môžete posielať na 
metodika@skdp.sk do 6. augusta 2020. 

Návrh novely zákona č. 530/2011 Z. z. 
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. 
Pripomienkovanie do 17. augusta 2020. Daňoví 
poradcovia môžu posielať pripomienky na 
metodika@skdp.sk do 13. augusta 2020. 

Návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa ustanovujú 
vzory daňových priznaní a dodatočných daňových 
priznaní k spotrebnej dani z alkoholických 
nápojov. Pripomienkovanie predbežnej informácie 
do 10. augusta 2020. Námety na legislatívnu 
úpravu môžete posielať na metodika@skdp.sk do 
6. augusta 2020. 

                           Spravodajstvo EÚ 

CFE news: 27. júl 2020 

- historická dohoda o návrhu balíka EÚ na 
oživenie s cieľom „opraviť a pripraviť“ EÚ po 
dopade koronavírusovej krízy na hospodárstvo 
EÚ a dohodnúť sa na rozpočte EÚ 2021-2027. 

- OECD usporiadala 22. júla webové vysielanie 
daňových rozhovorov s cieľom prediskutovať 
pokrok v projektoch Inkluzívny rámec o 
zdaňovaní digitálnej ekonomiky, Modelové 
pravidlá OECD pre podávanie správ 
prevádzkovateľmi platforiem, nedávno vydanú 
správu o štatistike dane z príjmu právnických 
osôb a ďalší nedávny vývoj daní. Správa OECD 
G20 uvádza, že sa dosiahol pokrok vo vývoji 
technických a politických riešení pracovných 
blokov dohodnutia práv na pridelenie daní v 
rámci prvého piliera. 

- EK začala online verejnú konzultáciu o 
zmenách smernice o zdaňovaní energie.  

                          MF SR, FR SR 

FR SR  

Odklad oznamovacej povinnosti DAC6: FS 
upozorňuje na odklad povinnosti, ktorá vyplýva z 
novely zákona o medzinárodnej pomoci a 
spolupráci pri správe daní. Povinnosť sa týka 
subjektov využívajúcich cezhraničné schémy s 
cieľom optimalizovať daň. Subjekty musia 
nahlasovať finančnej správe informácie o 
cezhraničných opatreniach, ktoré predstavujú 
riziko vyhýbania sa daňovým povinnostiam. 
Povinnosť sa odkladá na 1.1.2021.  

Upozornenia na povinnosť ukladania účtovných 
závierok FS pokračuje v proklientskych 
opatreniach. Najnovšie svojich klientov upozorní 
na správne ukladanie účtovných závierok do 
Registra účtovných závierok (RÚZ). FS opäť 
monitorovala plnenie povinností jednotlivých 
daňových subjektov pri podávaní účt. závierok. 

MF SR  

Metodické usmernenie MF SR k možnosti použitia 
kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu 
rozpočtovaných na rok 2018, ktoré neboli použité 
do 31. decembra 2020 

                         SP informuje 

Sociálna poisťovňa opäť upozorňovala 
zamestnávateľov na nezaslané povinné výkazy 
 

                          Z diania v komore 

SKDP na rokovaní na MS SR 

SKDP sa 27. júla zúčastnila stretnutia s 
Ministerstvom spravodlivosti SR na úrovni členov 
prezídia a štátneho tajomníka a generálneho 
riaditeľa sekcie civilného práva. Témami boli 
najmä špecializácia súdnictva v oblasti daní, 
vzájomné vzdelávanie a verejné diskusie sudcov 
a daňových poradcov, spolupráca pri príprave 
právnych predpisov ešte pred ich zverejnením v 
MPK, dôsledná reforma konceptu účinnej ľútosti a 
možnosť zastúpenia daňovým poradcom v 
konaniach o správnej žalobe k daňovým veciam. 
Zástupcovia MS SR prejavili snahu podporiť 
zlepšenie podnikateľského prostredia a súhlasili s 
neformálnou spoluprácou vo viacerých oblastiach. 

SKDP sa 29. júla zúčastnila rozporového konania 
na Ministerstve spravodlivosti SR k zásadnej 
pripomienke zmeny konceptu účinnej ľútosti. 
SKDP trvala na tom, aby sa účinná ľútosť 
novelizovala, ale vo vzájomných súvislostiach. 
Poukázala na nevhodnú prax, kedy hrozí 
zbytočné kriminalizovanie podnikateľského 
prostredia. Zásadnú pripomienku sa nepodarilo 
odstrániť a mala by byť riešená na úrovni ministra 
spravodlivosti a ministra financií. 
 

                                        Vzdelávanie     

3.9.-2.10.2020 DAŇOVÁ AKADÉMIA 

Získajte aktuálny prehľad v kľúčových oblastiach 
potrebných pre riadny výkon profesie asistenta 
daňového poradcu, ekonóma, účtovníka.  
 

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
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. Zmeny budú 
prezentované na praktických modelových 
situáciách. Lektorka: Ing. Dana Slivková  
 

29.9.2020 Daňová kontrola v praktických 
súvislostiach 

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. 
 

7.10.-10.11.2020 DANE KOMPLEXNE 

Cyklus seminárov slúži ako komplexná príprava 
ku skúškam daňových poradcov.  
 

9.10.-10.11.2020 DANE KOMPLEXNE - časť 
DPH+DzP 

Semináre z oblasti DPH a DzP sú menším cyklom 
v rámci kompletného cyklu seminárov "Dane 
komplexne". 
 

Pripravujeme: 

26.10.2020   Novinky v IFRS 17 

Lektor: Jozef Hančár /KPMG/ 
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