
SPRAVODAJCA 
  

 
23. septembra 2020, Ročník 5, Číslo, 35/2020 
 

 

 Vydáva Slovenská komora daňových poradcov www.skdp.sk © Všetky práva vyhradené   

 

                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 9. – 22. septembra 2020 neboli v Zbierke 
zákonov publikované predpisy v oblasti daní. 

NR SR 

Návrhy daňových a súvisiacich zákonov 
schvaľovaných na septembrovej schôdzi: 

-  novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH 

- novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov, ktorým sa novelizuje aj zákon č. 
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 
a zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene 
informácií o fin. účtoch na účely správy daní 

- zákon o 13. dôchodku, ktorým sa novelizujú 
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 

- zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku 
a o správe zaisteného majetku, ktorým sa dopĺňa 
zákon o správe daní (daňový poriadok) 

-  novela zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred 
legaliz. príjmov z trestnej činnosti a o ochrane 
pred financovaním terorizmu (AML zákon) 

- Zmluva medzi SR a Ománskym sultanátom 
o zamedzení dvojitému zdaneniu v oblasti DzP 

Poradné orgány vlády SR 

Návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov 
vo fin. ťažkostiach, ktorým sa mení a dopĺňa aj 
zák. č.  595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zák. č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve – možnosť požiadať 
o dočasnú ochranu aj po zániku tejto možnosti 
podľa zák. č. 62/2020 Z. z. o mimoriadnych 
opatreniach v súvislosti so šírením COVID-19 
v justícii, zmena právnej úpravy malého konkurzu 
s cieľom rýchleho a efektívneho likvidačného 
konania. Navrhovaná účinnosť 1. januára 2021. 

Návrh novely zákona č. 57/2018 Z. z. 
o regionálnej investičnej pomoci a ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 

Návrh novely zákona č. 98/2004 Z. z. 
o spotrebnej dani z minerálneho oleja a ktorým sa 
mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových 
zásobách ropy a ropných výrobkov 

Návrh novely zákona č. 530/2011 Z. z. 
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 
a ktorým sa mení zákon č. 467/2002 Z. z. 
o výrobe a uvádzaní liehu na trh. 

Návrh novely zákona č. 106/2004 Z. z. 
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. 

Návrh zákona o zrušení osobitného odvodu 
vybraných finančných inštitúcií a o niektorých 
opatreniach súvisiacich s jeho zrušením. 

Vláda SR 

Návrh novely zákona č. 67/2020 Z. z. 
o niektorých mimoriadnych opatreniach 
v súvislosti so šírením COVID-19 – ukončenie 
mimoriadnej situácie pre účely aktivácie 
daňových a súvisiacich povinností daňových 
subjektov. Navrh. účinnosť 29. septembra 2020. 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Vládny návrh novely zákona č. 361/2014 Z. z. 
o dani z motorových vozidiel - propodnikateľské 
opatrenia na zlepšenie konkrencieschopnosti 
autodopravcov a prevádzkovateľov autobusovej 
prepravy. MLK pre správu daní a miestne dane 
predložila   v mene SKDP návrh na legislatívnu 
úpravu v rámci pripomienkovania predbežnej 
informácie. Predpokladaný termín  zverejnenia 
návrhu v MPK v októbri až novembri 2020. 

Návrh novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce, ktorým sa mení aj zákon č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov – osobitosti výkonu práce 
z domácnosti zamestnanca, úprava možnosti 
prideľovania zamestnancov medzi materskými 
a dcérskymi spoločnosťami, úprava možnosti 
výberu zamestnanca medzi stravovacou 
poukážkou a finančným príspevkom, oslobodenie 
finančného príspevku na stravovanie od dane z 
príjmu. Navrhovaná účinnosť 1. marca 2021. 
Pripomienkovanie do 8. novembra 2020. 

                          Spravodajstvo EÚ 

Eur - lex:  

Rozsudok SD – Vec C-674/19 UAB “Skonis ir 
kvapas“ –Štruktúra a sadzby spotrebnej dane 
z tabakových výrobkov – Pojem „tabak na 
fajčenie“ – Tabak do vodnej fajky 

CFE news:  

Tax Top 5 , 7. september 2020: 

- Medzinárodná dohoda o minimálnom zdanení 
s cieľom zabrániť ďalšej daňovej arbitráži je 
vysokou prioritou predsedníctva EÚ, rovnako 
ako zdaňovanie digitálnej ekonomiky a dane z 
finančných transakcií.  

- Vláda Spojeného kráľovstva zverejní návrh 
zákona o vnútornom trhu, ktorý bude mať 
prednosť pred časťami dohody o vystúpení. 

- Európska komisia vedie verejnú konzultáciu o 
zahraničných dotáciách a žiada spätnú väzbu k 
Bielej knihe o vyrovnaní podmienok pre 
zahraničné dotácie.  

Tax Top 5 , 14. september 2020: 

- OECD zverejnila blogový príspevok, ktorý 
pojednáva o úlohe daňových systémov pri 
oživení ekonomiky po dopade COVID-19.  

- Správa o medzere v DPH za rok 2018 ukazuje, 
že členské štáty EÚ v danom roku stratili na 
príjmoch z daní viac ako 140 miliárd EUR.  

                         SP informuje 

Prepad počtu živnostníkov sa počas leta zastavil, 
už ich je viac ako na začiatku roka 

Pokles počtu zamestnávateľov i zamestnancov v 
dôsledku korony sa v auguste zastavil 

Povinné príspevky do II. piliera sa od januára 
2021 zvýšia na 5,25 % 

                          MF SR, FR SR 

MF SR 

Akčný plán Národn. programu reforiem SR 2020 

FR SR  

Metodický pokyn k predmetu dane z motorových 
vozidiel podľa § 2ods. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. 
o dani z motorových vozidiel  

Usmernenie k odpočtu zostatku neuplatnených 
daňových strát vykázaných za zdaňovacie 
obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 
uplatňovaných podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. 
z. v budúcich zdaňovacích obdobiach 

Oznamovacia povinnosť pri zmene údajov v 
pokladnici e-kasa klient 

Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania 
dane podľa § 65 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty po 1.1.2020 

Usmernenie k lekárskym prevent. prehliadkam 

Informácia k oznamovacej povinnosti fyzických a 
právnických osôb pri zmene skutočností 
uvedených pri registrácii 

MFSR spustilo výberové konanie na prezidenta 
finančnej správy 

Informácia k predloženiu prihlášok do výberu 
prezidentky/prezidenta finančnej správy 

Výsledky výberových konaní na manažérske 
pozície vo vedení finančnej správy 

                          Z diania v komore 

Zástupca SKDP - Miroslav Marcinčin sa 9. 
septembra 2020 zúčastnil  1. zasadnutia Komisie 
pre podnikateľské prostredie, podporu malých 
a stredných podnikov a živnostníkov, ktorá bola 
zriadená ako odborný poradný orgán Výboru NR 
SR pre hospodárske záležitosti. Hlavným 
zámerom bola diskusia ku 
pandemickým krízovým opatreniam.  

Klubové stretnutia  

22.10.2020 Webinár - Implementácia 
MLI a aplikácia v SR 15:00 – 18:00 

Lektor: Ing. Dana Slivková, PhD. – FR SR 

29.10.2020 Webinár - Zdaňovanie licenčných 
poplatkov – 15.00 - 18:00 Lektor: Ing. Dana 
Slivková, PhD. – FR SR 

Registračné linky na webináre a materiál 
k prednáškam. 

Metodicko-legislatívne komisie 

Zápisnica zo zasadania komisie pre vzdelávanie 
z 2. septembra 2020 

Zasadnutie MLK pre DPFO 24. septembra 2020 
o 9.00 hod. 

Zasadnutie MLK pre účtovn.30. septembra 2020 
o 15.30 hod. 
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                                        Vzdelávanie     

SEPTEMBER: 

28.9.2020 Webinár - Kontrola cudzincov na 
pracoviskách 9:00-12:00 

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s 
problematikou a možnosťami zamestnávania 
cudzincov na území SR ako aj s nadväzujúcou 
legislatívou nelegálneho zamestnávania a 
vykonávaním kontroly na pracoviskách zo strany 
inšpektorátov práce. Dozviete sa potrebné 
postupy zamestnávateľa v oblasti zamestnávania 
cudzincov, vysvetlíme všetky potrebné náležitosti 
pri viacerých možnostiach zamestnávania, 
porovnáme rozdiely medzi jednotlivými 
možnosťami zamestnávania cudzincov, 
upozorníme na administratívne požiadavky pri 
zamestnávaní cudzincov na území SR. 

Lektor: JUDr. Lucia Sabová Danková /NIP/ 
 
28.09.2020 Webinár - Transferové ceny efektívne 
a zrozumiteľne v roku 2020 14:00-17:00 
Pozývame Vás na seminár venovaný novinkám v 
oblasti transferových cien v SR. Zaujíma Vás, aké 
budú požiadavky na transferové ceny vyzerať 
optikou najnovších daňových predpisov? Chcete 
sa dozvedieť o najnovších nástrojoch v tejto 
oblasti, ktoré Vám a Vašim klientom môžu 
pomôcť, a to za zlomok nákladov 
dnes používaných postupov? Máte s 
transferovým oceňovaním vlastné skúsenosti, 
otázky alebo podnety, o ktoré by ste sa radi 
podelili? Pokiaľ áno, tešíme sa na stretnutie 
s Vami. 
Lektor: Ing. František Cséfalvay, Ing. Zdenka 
Karak, Dr. Gábor Szücs, PhD. 
 
29.9.2020 Zrušené Daňová kontrola 
v praktických súvislostiach – zmena termínu na 
máj 2021 
Lektor: JUDr. Pavol Naď, Ing. Marcela 
Bošková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKTÓBER 

Nové: 5.10.2020 Zákon o dani z príjmov – Lex 
korona 12:00-16:00  

V septembri 2020 sa bude do NR SR predkladať 
zákon, ktorý má ukončiť mimoriadnu situáciu 
vyvolanú pandémiou k 30.9.2020 pre daňové 
účely. Skončením mimoriadnej situácie z pohľadu 
dani z príjmov dôjde napr. k povinnosti podania 
daňového priznania a zaplatenia dane 
k 2.11.2020 (31.10.2020 pripadá na sobotu 
a preto sa lehota posúva), k vykonaniu ročného 
zúčtovania zaplatených preddavkov na daň 
z príjmov zo závislej činnosti k 30.11.2020 atď. 
Počas mimoriadnej situácie bola špeciálnym 
spôsobom uplatňovaná daňová strata, pričom 
táto sa bude špeciálne uvádzať aj v daňovom 
priznaní za rok 2019. V súvislosti s iným 
uplatnením daňovej straty vykázanej v rokoch 
2015 až 2018 v daňovom priznaní za zdaňovacie 
obdobie roka 2019 bude na prednáške uvedený 
aj postup douplatňovania tejto daňovej straty vo 
väzbe na úpravu tlačiva daňového priznania za 
zdaňovacie obdobie roka 2020. Rovnako bude 
rozobratý postup všetkých lex korona zmien 
v oblasti preddavkov a postup pri ich stanovení 
po podaní daňového priznania za rok 
2019. Záverom budú rozobraté aj zmeny týkajúce 
sa asignácie dane. 

Lektor: Ing. Miroslava Brnová / MF SR/, Ing. 
Michaela Vidová /MF SR/ 

7.10.-10.1.2020 Webinár - DANE KOMPLEXNE 

Chcete vyniknúť a zaradiť sa medzi odborníkov 
vo svete daní? S naším cyklom seminárov to 
zvládnete! Získate prehľad vo všetkých témach a 
oblastiach vyžadovaných na skúškach daňových 
poradcov. Cyklus sminárov slúži ako komplexná 
príprava ku skúškam daňových poradcov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10.-10.11.2020 Webinár - DANE KOMPLEXNE 
- časť DPH+DzP 

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

Každodennou súčasťou všetkých nás, ale hlavne 
Vás daňových a budúcich daňových poradcov 
je daň z pridanej hodnoty a daň z príjmov. 
Tieto dve témy sú Vám dôverne známe, ale 
zopakovať si aktuálny stav a prejsť si 
najproblematickejšie oblasti je určite vždy 
prínosom. Tieto semináre sú základnou súčasťou 
prípravy na skúšky daňového poradcu. Zároveň 
sú však  vhodné aj pre širokú verejnosť - pre 
všetkých, ktorí sa chcú dokonale orientovať vo 
svete daní. 

13.10.2020 Konferencia: Daňové trestné činy 

Konferencia za účasti zástupcov odbornej 
verejnosti a zástupcov štátnych inštitúcií má za 
cieľ otvoriť diskusiu, najmä o daňových trestných 
činoch a aktuálnych problémoch praxe a dospieť 
k aspoň čiastkovým záverom ohľadne hranice 
daňovej optimalizácie a trestnej činnosti . 
Venovať sa budeme aj vymedzeniu a praktickej 
aplikácií účinnej ľútosti. 

Lektori: JUDr. Peter Šamko (sudca), JUDr. 
Jana Šimonová (Akadémia PZ), JUDr. Ondrej 
Laciak (advokát), JUDr. Martin Puchalla 
(advokát) 

26.10.2020 IFRS 17 – Poistné zmluvy 

Cieľom seminára je vysvetliť účastníkom 
jednotlivé teoretické požiadavky štandardu IFRS 
17 a to na rozdieloch oproti existujúcemu 
štandardu IFRS 4 (ak je to možné), demonštrovať 
niektoré požiadavky na názorných príkladoch, ale 
aj upozorniť na zmeny a doplnenia v štandarde 
vydané v júni 2020. 

Lektor: Jozef Hančár /KPMG/ 
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