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Legislatíva SR
Zbierka zákonov SR

MF SR, FR SR
FR SR

V dňoch 17. – 23. novembra 2021 boli uverejnené Zmena pri duálnom doručovaní dokumentov v
nasledovné predpisy v oblasti daní a odvodov:
prípade spotrebných daní
- 416/2021 Z. z. – novela zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov, ktorou sa odstránili nerovnosti
pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania.
Novela nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Obojsmerná elektronická komunikácia:
- Meníme spôsob komunikácie s klientmi
- Doručovanie písomností FS po 1.1.2022
- Doručovanie podaní od daňových subjektov
- 422/2021 Z. z. – Vyhláška MF SR, ktorou sa
cez ÚPVS
dopĺňa vyhláška MF SR č. 378/2011 Z. z.
o spôsobe označovania platby dane. V novele Najčastejšie otázky a odpovede k oznamovaniu
boli zapracované zmeny v súvislosti s novelou bankových účtov platiteľmi DPH
zákona o DPH - doplnilo sa označenia nového MF SR
druhu platby dane (DPH zaplatená odberateľom
Daňová revolúcia:
za dodávateľa). Účinnosť 1. januára 2022.
- ZDANENIE
Prezident SR
ŽIVNOSTNÍKOV
Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. A REŠTAURAČNÝ BALÍK
Účinnosť 1. januára 2022.
Novela zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe.
Účinnosť 1. dec.. 2021, 1. januára a 1. júna 2022.
NR SR

- Snemovňa reprezentantov USA schválila zákon
prezidenta Bidena Build Back Better Act, ako
komplexnú legislatívu, ktorá zahŕňa aj ustanovenia týkajúce sa globálnej daňovej dohody OECD.
Zákon ukladá 15 % minimálnu daň na zisky
určitých nadnárodných spoločností so ziskami
presahujúcimi 1 miliardu USD. Zákon si ešte
vyžaduje súhlas Senátu.
- Daňové observatórium EÚ zverejnilo tretiu
správu s názvom „Nové formy daňovej súťaže v
EÚ: Empirické vyšetrovanie“.

Skontrolujte si svoje kredity za rok 2021
V roku 2021 je potrebné získať 6 kreditov
Nové 9.12.2021 Webinár: Digitalizácia účtovníctva
v roku 2021 a zmeny po 1.1.2022 9:00-14:00
Lektor:
Ing. Mária Sameková
(daňová
poradkyňa, audítorka) a BMD Business
s.r.o.

Solutions

- OECD a Globálne fórum usporiadali od 17. do
19. novembra online plenárne stretnutie
zamerané na 10. výročie programu budovania
kapacít a úlohu multilaterálnej spolupráce
v oblasti transparentnosti a výmeny informácií na
podporu spravodlivého a inkluzívneho oživenia.

Z diania v komore
Klubové stretnutia

Spravodajstvo EÚ
Poslanecký návrh na vydanie zákona o podpore
štátneho nájomného bývania. Novelizuje sa aj z.č.
Eur-lex:
595/2003 Z. z. o DzP a z.č. 222/2004 Z. z. o DPH.
28. októbra 2021 SD EÚ v prípade spoločnosti XPoslanecký návrh na vydanie novely zákona č.
Beteiligungsgesellschaft mbH C-324/20, ktorá
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
dodala službu sprostredkovania predaja pozempoplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
ku, avšak túto fakturovala rovnomerne počas
odpady. Navrhovaná účinnosť vyhlásením.
obdobia 5 nasledujúcich rokov. Viac...
Vláda SR
11. novembra 2021 rozhodol SD EU v prípade CPoslanecký návrh na vydanie novely zákona č. 398/20 Elvospol s.r.o. že článok 90 DPH Smer530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoh. nápojov nice
2006/112/ES
bráni
vnútroštátnemu
– právna úprava malého samostatného liehovaru ustanoveniu, ktoré podmieňuje úpravu výšky
a povolenie domácky vyrábať pivo s nulovou sadz- DPH tým, že čiastočne alebo úplne neuhradená
bou spotrebnej dane, vyrobené v množstve najviac pohľadávka nemohla vzniknúť počas obdobia 6
10 hl/rok a pre vlastnú konzumáciu súkromného mesiacov pred vyhlásením úpadku dlžníka.
výrobcu, pre členov jeho domácnosti a jemu blíz- Viac...
kych osôb. Navrhovaná účinnosť 1. januára 2022.
11. novembra 2021 SD EÚ rozhodol v prípade CNávrh novely nariadenia vlády SR č. 131/2020 Z. 281/20 Ferimet SL, že DPH Smernica
z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie 2006/112/ES v spojení so zásadou daňovej
v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu neutrality bráni zdaniteľnej osobe odpočítať DPH
alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti súvisiacu s nadobudnutím tovaru, ktorý jej bol
s COVID-19 – ďalší odklad platenia poistného pre dodaný, kde táto zdaniteľná osoba vedome
SZČO a zamestnávateľa za obdobie november uviedla fiktívneho dodávateľa na faktúre, ktorú
2021 do septembra 2024 za predpokladu poklesu sama vystavila na účely tohto plnenia v rámci
tržieb o 40% a viac.
uplatnenia prenosu daňovej povinnosti. Viac...

Vzdelávanie

24. november 2021 Zákon č. 387/2020
Z. z. - Transpozícia smernice Rady (EÚ)
2020/262 do národnej legislatívy a iné legislatívne
úpravy 15:00 - 17:00
Lektor: Ing. Milan
Danišovič
1. december 2021 Klubové stretnutie k
rozhodnutiam vo veciach daňových, publikovaných
v Zbierke stanovísk a rozhodnutí súdov SR za rok
2021 15:00 - 16:30 Lektor: JUDr. Ivan Rumana
8. december 2021 Ako komunikovať v online
priestore - mítingy a webináre 15:00 - 16:00
Lektor : Mgr. Marián Kováč
14. december 2021 Očná joga 16:00 17:00 Lektor : Eva Mamrillová

Novela zákona o účtovníctve prináša zmeny pre
všetkých podnikateľov. Po 1.1.2022 sa výrazne
zjednoduší a zefektívni systém účtovníctva.
Novela okrem iného zjednoduší transformáciu
účtovných dokladov z papierovej podoby do
elektronickej. Umožní totiž dokumenty skenovať
bez nutnosti použiť zaručenú konverziu. Prináša aj
možnosť jednoduchšej elektronickej archivácie
účtovných dokumentov a možnosť digitalizácie
archívu za predchádzajúce roky. Okrem zmien
v oblasti elektronizácie účtovníctva prináša novela
aj ďalšie významné zmeny – zmena náležitostí
účtovného dokladu, zmena v podpisovaní, nová
úprava účtovného záznamu, jeho preukázateľnosti
a transformácie, rozšírenie verejnej časti registra
účtovnej závierky .......
Uzatvorené vzdelávanie SKDP

📘 Registračné linky a materiál k prednáškam

Vážení členovia Slovenskej komory daňových
poradcov, pozývame Vás na semináre
pripravené výhradne pre členov SKDP:

Metodicko-legislatívne komisie

29.11.2021 Webinár: Novela zákona o správe daní
9:00-13:00 Lektor: JUDr. Toško Beran (MF SR)

Program zasadnutia MLK pre správu daní
06.12.2021 Webinár: Účtovná závierka 9:00-15:00
a miestne dane 30. novembra o 15.00 hod.
Zasadnutie MLK pre účtovníctvo 7. decembra Lektor: Ing. Mária Horváthová (MF SR)
2021 o 15.30 hod.
15.12.2021 Webinár: Novela zákona o DzP 9:0015:30 Lektori: Ing. Miroslava Brnová a Ing.
Peter Horniaček (MF SR)
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