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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 24. februára – 2. marca 2021 boli v 
Zbierke zákonov uverejnené predpisy nasledovné 
predpisy v oblasti daní a odvodov:  

87/2021 Z. z. - Oznámenie MF SR o vydaní 
opatrenia z 22. februára 2021 č. MF/25755/2007-
31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o usporiadaní, označovaní a obsahovom 
vymedzení položiek IÚZ, termíny a miesto 
predkladania ÚZ pre ROPO, štátne fondy, obce 
a VÚC. Opatrenie ustanovuje nový termín 
uloženia účtovných výkazov podľa § 1 ods. 3 
písm. a) zostavených k 31. decembru 2020, a to 
do 1. marca 2021. Účinnosť nadobúda 25. 
februára 2021. 

88/2021 Z. z. – Nariadenie vlády SR z 24. 
februára 2021 o upustení od vyrubenia úroku 
z omeškania a uloženia sankcie. Nariadene 
bolo vydané v nadväznosti na § 160 ods. 3 
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok). Účinnosť dňom vyhlásenia t. j. 26. 
februára 2021. 

89/2021 Z. z – Nariadenie vlády SR z 24. 
februára 2021 ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády 
SR č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na SP 
v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu vyhláseného v 
súvislosti s ochorením COVID-19. Lehota 
splatnosti poistného na SP za február 2021 sa 
predlžuje do 30. júna 2021. Účinnosť dňom 
vyhlásenia 26. februára 2021. 

                         SP informuje 

Zamestnávatelia a SZČO: Máte novú možnosť 
odkladu splatnosti poistného za február 2021 
 
Zamestnávatelia: Odstráňte chyby v mesačných 
výkazoch za január 2021, aby boli výkazy prijaté 
 
SP zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad 
poistného za február 2021 
 

             MF SR, MH SR, FR SR 

FR SR  

Klientov upozorňuje na priznanie príjmu z 
predaja nehnuteľností 

Informácia k zavedeniu 15 %-nej sadzby dane z 
príjmov za rok 2020 pre FO s príjmami z 
podnikania a z inej samostatnej zárobkovej 
činnosti 

Informácia k zákonu č. 57/2021 Z. z., ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. tzv. „Lex Korona“, 
k uplatňovaniu nulovej sadzby DPH a k 
vykazovaniu tovarov s nulovou sadzbou dane 
v DP k DPH, v KV a SV 

Najčastejšie otázky a odpovede k uplatňovaniu 
nulovej sadzby DPH na respirátory 

Informácia k zákonu č. 76/2021 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce  

Žiadosť SKDP o stanovisko k interpretácii § 61 
ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní 
(daňový poriadok) týkajúceho sa prerušenia 
daňového konania + odpoveď z MFSR  

MF SR  

Vláda schválila návrh ministra financií a odpúšťa 
sankcie za neplnenie daňových povinností 

MH SR  

Pomoc s nájomným je rýchla a efektívna, 
peniaze posielame už do 5 dní 

                          Spravodajstvo EÚ 

CFE news: Tax Top 5, 1. marca 2021 

- Administratíva prezidenta Bidena je pripravená 
upustiť od požiadavky „bezpečného prístavu“, 
kľúčovej prekážky medzinárodnej dohody o 
prvom pilieri týkajúcej sa zdaňovania digitálnej 
ekonomiky. Generálny tajomník OECD predložil 
správu ministrom financií a guvernérom 
centrálnych bánk skupiny G20, ktorí vyjadrili 
jednoznačnú podporu reforme, najmä dohode o 
dvojpilierovej reforme medzinárodných 
daňových pravidiel do júla 2021. 

- Na poslednom zasadnutí ministrov priemyslu a 
vnútorného trhu Rady EÚ pre konkurencie-
schopnosť sa väčšina krajín EÚ stotožnila s 
návrhom smernice o verejnom vykazovaní 
podľa jednotlivých krajín (CbCR). Vývoj na 
úrovni EÚ sa zhoduje s odporúčaniami OSN pre 
medzinárodnú finančnú zodpovednosť, 
transparentnosť a integritu, ako posilniť globálny 
boj proti nezákonným finančným tokom a 
daňovým únikom, s kľúčovým odporúčaním pre 
vlády, aby zaviedli verejné CbCR. 

- Posledná správa OECD vyzýva vlády, aby sa 
zamerali na odborníkov (daňoví poradcovia, 
právnici, notári a finančné inštitúcie), ktorí 
umožňujú daňové trestné činy a inú kriminalitu 
prostredníctvom zložitých právnych a daňových 
štruktúr.  

- ESD vydal rozsudok týkajúci sa vylúčenia 
dvojitého zdanenia dividend vo veci C-403/19 
Société Générale SA. Prípad sa týkal návrhu na 
začatie prejudiciálneho konania, otázka Conseil 
d'État sa týkala výkladu článku 63 ZFEÚ a 
otázky, či kompenzácia za dvojité zdanenie 
dividend vyplácaných spoločnosti zodpovednej 
za daň z príjmov právnických osôb v členskom 
štáte rezidenta spoločnosťou s rezidenciou v 
inom členskom štáte môže spôsobiť 
znevýhodnenie zahraničných spoločností na 
základe výkonu právomoci zraziť daň týmito 
členskými štátmi.  

                          Z diania v komore 

Vzorové dokumenty 

Vychádzajúc z novej právnej úpravy home 
officov v rámci covid opatrení sme pre Vás 
pripravili vzorovú smernicu k home officu.  

Vzhľadom na novelu Zákonníka práce ohľadom 
stravných poukážok, sme pre Vás pripravili 
vzorovú smernicu k možnosti výberu v zmysle § 
152 Zákonníka práce. 

Voľné pracovné miesto 

Hľadáme nového kolegu na uvoľnené miesto 
koordinátora daňovej metodiky. Bližšie 
informácie na tajomnik@skdp.sk.  

 

Metodicko-legislatívne komisie 
 
Zápis zo zasadnutia MLK pre DPH, spotrebné 
dane a clo 13. januára 2021. 

Zacvičte si s nami on-line 

 

Pridajte sa k viac ako 80 kolegom, ktorí sa už 
registrovali a zrelaxujte aj Vy po úspešnej práci.  
 

                                        Vzdelávanie     

 

 

 
apríl - máj 2021 DANE KOMPLEXNE 
Cyklus seminárov slúži ako komplexná príprava 
ku skúškam daňových poradcov. Zároveň ho 
však ponúkame aj širokej verejnosti - všetkým, 
ktorí sa chcú dokonale orientovať vo svete daní. 
Lektormi sú najmä zamestnanci MF SR, FR SR a 
členovia SKDP, ktorí spolupracujú aj na 
zostavovaní skúšobných otázok.  
 

Pripravujeme na apríl – máj: 

1. Podnikové kombinácie a daň z príjmov 
právnických osôb 
2. Hmotný majetok, nehmotný majetok, zásoby 
3. Finančno-ekonomická analýza podniku - 
Tradičné a moderné metódy hodnotenia podniku 
4. Pohľadávky, záväzky a rezervy 
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