SPRAVODAJCA
24. marca 2020, Ročník 5, Číslo, 11/2020
OPATRENIA SÚVISIACE S COVID-19: FR SR: KORONA OPATRENIA Najčastejšie otázky a odpovede
Zbierka zákonov SR: Nariadenie vlády č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho
nezaplatenej sankcii prislúchajúcej zaplatenej dani z príjmov
Vláda SR: Informácia MH SR o návrhu opatrení zameraných na pomoc ekonomike v súvislosti s COVID-19
FR SR: Tlačová správa k odkladu daňového priznania
• Biela kniha o narušujúcich účinkoch
zahraničných dotácií;
Legislatíva SR
Vzdelávanie
• Opatrenia na dekarbonizáciu energeticky
náročných priemyselných odvetví, zlepšenie
Zbierka zákonov SR
OZNAM: V súvislosti s opatrením ÚVZ o
nástrojov na presun emisií uhlíka a dodávky
zákaze konania hromadných podujatí, sa
nízkouhlíkovej
energie
za
V dňoch 17. – 23. marca 2020 boli v Zbierke
všetky vzdelávacie podujatia SKDP a ADP
konkurencieschopné ceny.
zákonov SR uverejnené tieto predpisy z oblasti
plánované v termíne 10. až 31. marca 2020
• Akčný plán obehového hospodárstva; a
daní:
budú konať výhradne formou on-line účasti
- 48/2020 Z. z. – Nariadenie vlády SR o zániku • Nová stratégia pre malé a stredné podniky.
daňového
nedoplatku
zodpovedajúceho
nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej
dani z príjmov – „zlegálnenie“ odkladu daňových
priznaní k dani z príjmu do 30. júna 2020
- 50/2020 Z. z. – Vyhláška MFSR, ktorou sa
dopĺňa vyhláška MF SR č. 538/2011 Z. z. o
povolených denaturačných prostriedkoch, ich
ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o
požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu
s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho
vlastnosti a o určenom účele použitia
denaturovaného liehu v znení vyhlášky č.
175/2017 Z. z. – úprava legislatívy v súvislosti
s nedostatkom dezinfekčných prostriedkov
- 54/2020 Z. z. – Oznámenie o oprave chyby
v oznámení MF SR č. 90/2000 Z. z. o uzavretí
Zmluvy medzi SR a Tureckou republikou o
zamedzení dvojitého zdanenia o zabránení
daňovému úniku v odbore daní z príjmov - zmluva
podlieha ratifikácii a ratifikačné listiny budú
vymenené v Bratislave čo najskôr

Spravodajstvo EÚ
Eur – lex:
Rozsudok SD z 11. marca 2020 – Vec C-94/19 –
San Domenico Vertaria SpA – Návrh na začatie
prejudiciálneho konania – DPH – Dočasné
pridelenie
zamestnancov
materskou
spoločnosťou do svojej dcérskej spoločnosti
CFE news:
CFE Tax Top 5 - Brusel, 16. marec 2020
- EK uverejnila oznámenie o koordinovanej
hospodárskej reakcii EK k prepuknutiu COVID19- vyzýva na využívanie ustanovení o štátnej
pomoci na podporu vnútroštátnych podporných
opatrení, ako to urobilo Dánsko
- OECD uverejnila pripomienky súvisiace s
konzultačným dokumentom z februára, v ktorom
vyzvala na predloženie informácií týkajúcich sa
akcie 13 základného projektu zabránenia
narúšaniu základu dane a presunu ziskov,
týkajúcich sa podávania správ jednotl. Krajín
- Rozpočet Spojeného kráľovstva doručený
minulý týždeň potvrdil, že Spojené kráľovstvo
pokračuje v plánoch na zavedenie dane z
digitálnych služieb (účinnosť v apríli 2020)
- EK predstavila 10. marca 2020 svoju
priemyselnú stratégiu, ktorej cieľom je zvýšiť
konkurencieschopnosť EÚ opatreniami:
• Preskúmanie pravidiel hospodárskej súťaže
a usmernení o štátnej pomoci;
• Stratégia jednotného trhu EÚ;

CFE: Stanovisko FC 3/2020 k smernici o
mechanizmoch riešenia sporov v Európskej únii

MF SR, FR SR

Dane komplexne – Časť DPH+DzP
Časť DPH+DzP je menším cyklom v rámci
kompletného cyklu „Dane komplexne“.
Dane komplexne

FR SR
Finančná správa vyjde daňovníkom maximálne
v ústrety – odklad daňového priznania
Otázky a odpovede – daňové povinnosti a
koronavírus
TAXANA reaguje aj na otázky o dôsledku
koronavírusu na dane

Cyklus seminárov komplexná príprava ku
skúškam
daňových
poradcov.

Workshop k transferovému oceňovaniu

Praktické
príklady
transferového
oceňovania si prejdete
SP informuje
30. apríla 2020 s Ing.
Františkom
Rezervačný systém je upravený, o dôchodok
Csefalvayom (MF SR)
žiadajte elektronicky, mailom
a Ing. Petrom Pašekom (daňový poradca,
spoločnosť Accace)
Sociálna poisťovňa automaticky – bez žiadosti –
predĺži aktuálne začaté 14-dňové OČR-ky
Daňová kontrola v praktických súvislostiach
Prierez
daňovou
kontrolou,
fázami
Z diania v komore možnými úskaliami,
procesnými
úkonmi,
Klubové stretnutia
od začatia kontroly až
2. apríla „Špecifické otázky k DPH“ po správnu žalobu
prinesie
spojenie
s Mgr. et Mgr. Mojmírom Beňom
lektorov sudcu KS KE JUDr. Pavla Naďa a
16. apríla „Prezentácia zmien v zákone o DzP v daňovej poradkyne Ing. Marcely Boškovej.
oblasti medzinárodných daňových vzťahov
Česko-slovenské daňové fórum 2020
platných od 1.1.2020“ Ing. Danou Slivkovou
Materiály a registračné linky na webinár nájdete OZNAM: Česko-slovenské daňové fórum, ktoré
sa malo konať 14. a 15. mája v Brne, bolo
na stránke SKDP
vzhľadom na aktuálnu situáciu zrušené.
Metodicko-legislatívne komisie
Prehľad
plánovaných
zasadnutí
MLK v nadchádzajúcom mesiaci apríl 2020:
- MLK pre správu daní a miestne dane
6. apríla 2020 o 15:30 hod;
- MLK pre daň z príjmov PO 7. apríla o 16:00
hod;
- Komisia pre profesijné záležitosti – 8. apríla
2020 o 9:00 hod
- MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
8. apríla 2020 o 14:00 hod;
- MLK pre daň z príjmov FO 16. apríla o 09:00
hod.
Plánované zasadnutia MLK sa v mesiaci apríl
uskutočnia v online formáte.
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