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                              Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 23. – 29. novembra 2022 neboli v Zbierke 
zákonov uverejnené predpisy v oblasti daní 
a odvodov.  

Prezident SR 

Novela zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom 
dôchodkovom sporení – úprava fungovania II. 
piliera (zavedenie predvolenej investičnej stratégie, 
zmena poplatkov, automatický vstup do II. piliera, 
podmienka zdanenia v prípade jednorazového 
výberu. Účinnosť 1. januára a 1. mája 2023, 1. 
januára 2024. 

Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 
ktorou dochádza k transpozícii smernice EÚ pokiaľ 
ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmov 
určitými podnikmi a pobočkami (tzv. public country-
by-country reporting) s cieľom zvýšiť 
transparentnosť a podporiť spoločenskú 
zodpovednosť. Účinnosť 31. decembra 2022,  
1. januára a 22. júna 2023. 

Poradné orgány vlády SR 

Poslanecký návrh na vydanie novely zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorým sa 
zavádza oslobodenie od dane z príjmov do 
hodnoty neprevyšujúcej 350 eur na výhry a iných 
podobných hier prevádzkovaných na základe 
povolenia podľa zákona o hazardných hrách.  

NR SR 

Vládny návrh novely zákona č. 251/2012 Z. z. 
o energetike (v skrátenom legislatívnom konaní), 
ktorým sa menia a dopĺňajú aj zákon č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 563/2009 Z. z. 
o správe daní (Daňový poriadok). Návrhom sa do 
zákona o energetike  implementuje nariadenie 
Rady (EÚ) 2022/1854 zo 6. októbra 2022 
o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny 
energie zavedením novej zákonnej úpravy 
odvodu z nadmerných príjmov, ktorá sa má 
vzťahovať na výrobcov elektriny z vybraných 
zdrojov alebo sprostredkovateľov, ktorí sa 
v mene týchto výrobcov zúčastňujú na 
veľkoobchodných trhoch s elektrinou. Účinnosť: 
vyhlásením a 5. februára 2023 (ust. súvisiace so 
sankčným mechanizmom na ruskú ropu a ropné 
výrobky). 

                             MF SR, FR SR 

FR SR  

Informácia o vydaní vzorov tlačív daňových 
priznaní k dani z príjmov – oznámenie MF SR č. 
MF/016141/2022-721 

Informácia k zákonu č. 257/2022 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. o 
pozemkových úpravách… a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony, ktorý v čl. VII dopĺňa 
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

Komunikovať s nami môžete z pohodlia domova 

Upozorňujeme na nesprávne uplatnený daňový 
bonus na dieťa 

                           Spravodajstvo EÚ 

CFE news: Tax Top 5 – 28. november 2022 

- Súdny dvor EÚ minulý týždeň v spojených 
veciach C-37/20 a C-601/20 WM a Sovim SA 
proti Luxembourg Business Registers rozhodol, 
že ustanovenie luxemburskej vnútroštátnej 
legislatívy, ktorým sa implementuje smernica EÚ 
o boji proti praniu špinavých peňazí, je neplatné. 

- V nadväznosti na 17. samit skupiny G20 vydali 
lídri krajín G20 vyhlásenie, v ktorom potvrdili 
medzinárodný záväzok implementovať 
dvojpilierové riešenie OECD v oblasti 
inkluzívneho rámca na riešenie daňových výziev 
vyplývajúcich z digitalizácie hospodárstva. 

- Komisia EÚ záverečná hodnotiaca správa 
programu Colníctvo 2020. 

- OECD sprístupnila aktualizované štatistiky o 
postupe vzájomnej dohody za rok 2021 týkajúce 
sa 127 jurisdikcií, ktoré pokrývajú takmer všetky 
prípady MAP na celom svete. 

 

 

 

                            SP informuje 

Nové vymeriavacie základy pre platenie poistného 
od 1. januára 2023 sú už známe 

SP predstavila novú webstránku, v centre diania je 
poistenec a životné situácie, v ktorých sa môže 
ocitnúť 

                           Z diania v komore 

Metodicko-legislatívne komisie  

Program zasadnutia MLK pre DPH, spotrebné 
dane a clo 14. decembra 2022 

Zápis z MLK pre DPFO zo dňa 21. októbra 2022 

Zasadnutie MLK pre účtovníctvo 6. decembra 2022 

Klubové stretnutia  

Zmena termínu: 30. november Cyprus – 
Krajina neobmedzených daňových 
možností 15:00 - 16:30                   
Lektor: Annamária Gajdošová, MBA 

(korporátny expert EXSUS GLOBAL) 
Počet kreditov za KS: 1     

15. december Použitie cudzieho práva a iných 
zdrojov v daňových otázkach 15:00 - 16:30 Lektor: 
doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD., (doc. VŠ, 
UK v BA, Právnická fakulta UK, Katedra fin. práva) 
Počet kreditov za KS: 1 

20. december Benefity Union pre všetkých členov 
SKDP, objednávanie k lekárom a zdravotná 
starostlivosť  15:00 - 16:30   Lektori: Zuzana 
Remiš, Ing. Martin Halás (zástupcovia poisťovne 
UNION) 
Počet kreditov za KS: 0            

📘 Registračné linky a materiál k prednáškam 
 

 
 
 
 
 
 

                                        Vzdelávanie     

Uzávierka registrácie na Metodické dni 
osobná účasť dnes 30.11. / online účasť 6.12. 

 

 

Hoci má účtovníctvo poskytovať používateľom 
informácie, ktoré by mali umožniť vytvoriť si 
pravdivý a verný obraz o ekonomickej situácii 
účtovných jednotiek, stáva sa, že to je to iba 
zbožné prianie.  Prednáška sa bude práve týmto 
problémom a to z pohľadu praktík tzv. kreatívneho 
účtovníctva a ich vplyvu na finančné ukazovatele, 
vrátane (hoci nie výlučne) výsledok hospodárenia. 
Pozornosť sa pritom bude venovať aj rizikám, ktoré 
sa týkajú vykazovania a účtovania podľa 
medzinárodných štandardov IFRS a to 
predovšetkým z toho dôvodu, že môžu slúžiť ako 
referenčný rámec pre reálne zobrazenie  
(komplexných) transakcií, ktorým sa národné 
predpisy nevenujú.  
Program: 
1.(Krátke) vymedzenie kreatívneho účtovníctva 
2.Národné predpisy ktoré sa týkajú nielen 
skresľovania údajov, ale aj širším aspektom 
kreatívneho účtovníctva 
3.Reálne príklady kreatívneho účtovníctva vo 
výkazníctve slovenských podnikov 
4.Transakcie ktoré reálne ovplyvňujú finančné 
ukazovatele účtovných jednotiek: transakcie 

http://www.skdp.sk/
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?vyhlasenie=5&vyhlaseny_zaciatok=23.11.2022&vyhlaseny_koniec=29.11.2022&filter=1
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=4572176979F9BC1AC12589050033C5DC&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=4572176979F9BC1AC12589050033C5DC&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=3DA2DAF8B3BCF6D5C12587D5003F35E5&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=4BDEF2CA2594DE40C12588A8003DFC4D&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=4F42CB3D9F519DA6C12589090026501D&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dusmernenia.xsp?documentId=5008680C83FBD30DC1258909002C7B5B&action=OpenDocument
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dusmernenia.xsp?documentId=5008680C83FBD30DC1258909002C7B5B&action=OpenDocument
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dusmernenia.xsp?documentId=9A58C14A3DEC39DCC1258909002B8615&action=OpenDocument
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dusmernenia.xsp?documentId=9A58C14A3DEC39DCC1258909002B8615&action=OpenDocument
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dusmernenia.xsp?documentId=9A58C14A3DEC39DCC1258909002B8615&action=OpenDocument
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_kmdu-ekom-ts
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_dan-bonus-ts
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_dan-bonus-ts
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=37F4EF2CFAEE059FC125890900349D39&action=openDocument
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CFE286F3D7B39E4BCC423A86FA490BCA?text=&docid=268842&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=189134&mc_cid=45398f7b4c&mc_eid=fcb48bc73e
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CFE286F3D7B39E4BCC423A86FA490BCA?text=&docid=268842&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=189134&mc_cid=45398f7b4c&mc_eid=fcb48bc73e
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CFE286F3D7B39E4BCC423A86FA490BCA?text=&docid=268842&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=189134&mc_cid=45398f7b4c&mc_eid=fcb48bc73e
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/16/g20-bali-leaders-declaration/?mc_cid=45398f7b4c&mc_eid=fcb48bc73e
https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.htm?mc_cid=45398f7b4c&mc_eid=fcb48bc73e
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12448-Cooperation-between-customs-administrations-final-evaluation-of-Customs-2020_en?mc_cid=45398f7b4c&mc_eid=fcb48bc73e
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12448-Cooperation-between-customs-administrations-final-evaluation-of-Customs-2020_en?mc_cid=45398f7b4c&mc_eid=fcb48bc73e
https://www.oecd.org/tax/dispute/mutual-agreement-procedure-statistics.htm?mc_cid=45398f7b4c&mc_eid=fcb48bc73e
https://www.socpoist.sk/news/nove-vymeriavacie-zaklady-pre-platenie-poistneho-od-1-januara-2023-su-uz-zname
https://www.socpoist.sk/news/nove-vymeriavacie-zaklady-pre-platenie-poistneho-od-1-januara-2023-su-uz-zname
https://www.socpoist.sk/aktuality-sporitelia-v-ii-pilieri-pri-prestupe-do-inej-dochodkovej-spravcovskej-spolocnosti-uz-nebudu-potrebovat-akceptacny-list/48411s70752c
https://www.skdp.sk/skdp/metkomisie.nsf/topicThread.xsp?documentId=4E479E760923EEF4C12588FB004759D5&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dkomskdp.xsp?documentId=15B69D665D1542ECC1258909004320F2&action=OpenDocument
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/7E60F6F4DE3E05A9C12588F3003D5481?opendocument
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/7E60F6F4DE3E05A9C12588F3003D5481?opendocument
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/7E60F6F4DE3E05A9C12588F3003D5481?opendocument
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/BC31241F72A72DB0C12589050038BD45?opendocument
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/BC31241F72A72DB0C12589050038BD45?opendocument
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/A932F2671A822F97C125890000718AF6?opendocument
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/A932F2671A822F97C125890000718AF6?opendocument
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/A932F2671A822F97C125890000718AF6?opendocument
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/9e7a1391fcd49656c12576a5002e473a/9b8f0e2381b4d6f3c1258220003e9e36?OpenDocument
https://adp.skdp.sk/p/metodicke-dni-k-dzp-a-uctovnictvu-2022
https://adp.skdp.sk/p/kreativne-uctovnictvo
https://adp.skdp.sk/p/kreativne-uctovnictvo
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s komerčnou podstatou a transakcie iba 
s bilančnou podstatou) 
5.Účelové transakcie iba s bilančnou podstatou 
(účelové podnikové kombinácie, transakcie so 
spriaznenými stranami, predaj a kúpa za neštan-
dardných podmienok, výroba nad rámec dopytu, 
stimulácie predaja nad rámec reálneho dopytu) 
6.Príklady na nezahrnutie niektorých skutočností 
do účtovníctva 
7.Príklady na účt. zobrazenie fiktívnych skutočností 
8.Účtovné zobrazenie reálnych skutočností, ale 
v nesprávnom čase a/alebo nesprávnych účtoch 
9. Manipulácia so spôsobom prezentovania 
správnych skutočností (sťaženie prehľadnosti či 
zrozumiteľnosti, neuvádzanie vysvetľujúcich 
komentárov, používanie neštandardných výpočtov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzatvorené vzdelávanie SKDP 2022 

Registrácie na osobné účasti: uzavreté 
Registrácie na online účasti: otvorené 
19.12. Účtovná závierka 
Lektor: Ing. Mária Horváthová (MFSR) 
20.12. Novela zákona o DzP 
Lektor: Ing. M. Brnová a Ing. P. Horniaček, (MFSR) 
21.12. Novela zákona o DPH 
Lektor: Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo (MFSR) 
 
Pripravujeme:  

Uzatvorené vzdelávanie SKDP 2023 

26.1. Daňové priznanie k DzP PO Bratislava 
27.1. Daňové priznanie k DzP FO Bratislava 
06.2. Daňové priznanie k DzP PO Piešťany 
07.2. Daňové priznanie k DzP FO Piešťany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Konferencia Účtovníctvo 2023 je historicky prvou 
konferenciou na tému účtovníctvo, ktorú SKDP 
organizuje. Počas jedného dňa Vás skúsení 
odborníci a zaujímaví hostia prevedú viacerými 
témami. S profesorom Milošom Tumpachom 
budeme diskutovať o úskaliach IFRS, s od-
borníčkou na kryptoaktíva Vladimírou Mačuhovou 
o tom, ako účtovne zachytiť úhrady za tovary 
a služby vo virtuálnej mene a so špecialistom na 
účtovníctvo Martinom Tužinským prediskutujeme 
vybrané problémy účtovania vyplývajúce z praxe. 
Ak sa chcete navyše dozvedieť o pripravovaných 
zmenách v legislatíve, alebo Vás zaujíma, aké 
zmeny vyplývajú zo Smernice CSRD na nefi-
nančné výkazníctvo, na tejto konferencii nesmiete 
chýbať. Pripravujeme pre Vás ešte oveľa viac... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.skdp.sk/
https://adp.skdp.sk/p/uctovna-zavierka-2022
https://adp.skdp.sk/p/novela-zakona-o-dzp-2022
https://adp.skdp.sk/p/novela-zakona-o-dph-2022
https://adp.skdp.sk/p/konferencia:-uctovnictvo-2023
https://adp.skdp.sk/p/konferencia:-uctovnictvo-2023
https://adp.skdp.sk/p/konferencia:-uctovnictvo-2023

