
SPRAVODAJCA 
  

 
25.január 2023, Ročník 8, Číslo, 4/2023                  
 

 

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

 

                              Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 18. – 24. januára 2023 neboli v Zbierke 
zákonov uverejnené predpisy v oblasti daní 
a odvodov.  

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Návrh novely vyhlášky MF SR č. 256/2014 Z.z. 
o označovaní balení kontrolných známok určených 
na označovanie spotreb. balenia liehu o oznamo-
vaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných 
známkach v zn. vyhl. č. 270/2015 Z.z. – transpozí-
cia smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 
2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém 
spotrebných daní do legislatívy SR, ktorou sa v z. 
č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických 
nápojov zaviedli nové subjekty, ktoré budú 
odberateľmi kontrolných známok. 

                           Spravodajstvo EÚ 

CFE news: Tax Top 5 – 23. január 2023 

- Na prvom zasadnutí Rady pre hospodárske a 
finančné záležitosti na rok 2023 ministri financií 
rokovali o prioritách švédskeho predsedníctva 
Rady EÚ od 1. januára do 30. júna 2023. 

- EK čoskoro začne verejnú konzultáciu o 
zmenách právnych predpisov o admin. spolupráci 
v oblasti DPH.  

- Minulý týždeň OECD zverejnila aktualizáciu 
hodnotenia hosp. vplyvu dvojpilierového riešenia. 

- Ministri financií na zasadnutí Rady pre 
hospodárske a finančné záležitosti 17. januára 
2023 iniciovali každoročný proces európskeho 
semestra na monitorovanie hospodárskych 
politík, politík zamestnanosti a fiškálnych politík 
členských štátov.  

 

 

 

                             MF SR, FR SR 

FR SR  

Informácia k platnosti a účinnosti Colného kódexu 
Únie a súvisiacich predpisov od 1. mája 2016 – 
aktuálne znenia 

El. systém na monitorovanie pohybu tovarov 
podliehajúcich spotrebným daniam v režime 
pozastavenia dane a mimo režim na podnikanie 
(EMCS) - doplnenie a aktualizácia k 17.01.2023 

Informácia k zostaveniu a ukladaniu ÚZ za 
účtovné obdobie roku 2022 ÚJ nezriadenými 
alebo nezaloženými na podnikanie, ktoré účtujú v 
sústave JÚ 

Informácia k predaju tabak. výrobkov konečnému 
spotrebiteľovi -doplnenie a aktualiz. k 01.02.2023 

Informácia k odpočtu výdavkov (nákladov) na 
výskum a vývoj podľa § 30c ZDP pri podaní 
DPPO po 31.decembri 2022 

Informácia k daňovníkom nezriadeným alebo 
nezaloženým na podnikanie, daňová a účtovná 
problematika 

Pripravujeme novinku: preddavky a dane bude 
možné zaplatiť už aj kartou 

 

                            SP informuje 

DSS v II. pilieri vlani zmenilo viac ako 55 tisíc 
sporiteľov, od tohto roka už zo SP nepotrebujú na 
prestup akceptačný list 

Valorizácia minimálneho dôchodku: Zvyšuje sa 
suma pôvodne priznaného dôchodku, nie priamo 
minimálny 

Zamestnávatelia od nového roka SP nahlasujú 
analytické údaje za svojich zamestnancov 

Rodičovský dôchodok: najčastejšie otázky a 
odpovede II. 

 

 

                           Z diania v komore 

Noví daňoví poradcovia  

Radi by sme privítali v radoch daňových poradcov 
nových kolegov, ktorí v pondelok 16. januára 2023 
zložili sľub do rúk prezidentky SKDP. Prajeme im 
veľa šťastia a úspechov pri výkone povolania. 

 

 

Klubové stretnutia  

9. február Príjmy neuvádzané v 
daňových priznaniach k DzP FO za rok 

2022  - so zameraním najmä na aktuálne zmeny 
15:00 - 18:00   Lektor: Ing. Valéria Jarinkovičová 

15. február Príjmy dosahované cez Airbnb a 
Booking z pohľadu dane z príjmov, DPH a dane za 
ubytovanie 15:00 - 18:00  Lektor: Ing. Mgr. Martin 
Tužinský, PhD. (daňový poradca) 

  

21. február a 27. február Daňový pohľad na 
cenné papiere z pohľadu fyzickej osoby 
15:00 – 18.00    Ing. Miroslava Brnová (MF SR) 
(zvlášť registrácia na každý termín) 
 

📘 Registračné linky a materiál k prednáškam 

 

Poisťovňa UNION aktualizovala 
informácie k programu benefitov 
na rok 2023. Pre ich využitie sa 

zaregistrujete na portáli www.vipunion.sk s  kódom 
11-EEK-484-1. 
 

                                        Vzdelávanie     
 

 
 

V priebehu roka 2022  bolo schválených  šesť 
noviel  daňového poriadku zverejnených  v 
zákonoch č. 39/2022 Z.z., č.  250/2022 Z.z., č. 
325/2022 Z.z.,  č. 433/2022 Z.z., č. 496/2022 Z.z. a 
č. 519/2022 Z.z. Novely daňového poriadku 
vyplývajú z plánu legislatívnych úloh MF SR pre 
rok 2022 zamerané na... Lektor: Ing. Božena 
Jurčíková 
 

 

Vlastné imanie obchodnej spoločnosti, analýza 
jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo 
väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v 
platnom znení). Lektor: Ing. Mária Cvečková, CA 

NOVÉ 
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Problematika transferového oceňovania patrí 
medzi oblasti, ktorú daňové subjekty považujú za 
pomerne náročnú, s nejednoznačnými pravidlami a 
spojenú so špecifickými povinnosťami. Je to tiež 
oblasť, ktorá sa pomerne dynamicky vyvíja, a to 
jednak implementáciou medzinárodne uznávaných 
pravidiel, ale tiež aj zohľadnením domácich 
špecifík pre tuzemské závislé osoby 

S účinnosťou od januára 2023 nastali v oblasti 
transferového oceňovania signifikantné zmeny, 
ktoré podstatným spôsobom menia prístup k 
aplikácii pravidiel oceňovania transakcií medzi 
závislými osobami. Tieto nové legislatívne pravidlá 
týkajúce sa transferového oceňovania priniesla 
novela zákona o dani z príjmov, ktorá bola prijatá v 
závere roka 2022. 

Okrem korektného oceňovania kontrolovaných 
transakcií v súlade s princípom nezávislého vzťahu 
majú závislé osoby aj povinnosť pripraviť 
dokumentáciu k transakciám s inými závislými 
osobami. Dokumentácia k transferovému 
oceňovaniu je podkladom, ktorou sa daňový 
subjekt preukazuje správcovi dane. Zmeny v 
zákone o dani z príjmov majú dopad aj rozsah a 
obsah dokumentačnej povinnosti, a preto 
Ministerstvo financií SR koncom roka 2022 vydalo 
v poradí už šieste usmernenie, ktoré upravuje 
pravidlá vedenia dokumentácie k transferovému 
oceňovaniu od januára 2023.  

Na školení si predstavíme nové legislatívne 
pravidlá v zákone o dani z príjmov týkajúce sa 
transferového oceňovania, ich dopad v praxi, ako 
aj nové usmernenie k dokumentačnej povinnosti a 
zmeny, ktoré nastali v roku 2023. 

Taktiež sa zameriame na praktické skúsenosti z 
daňových kontrol a na oblasti, ktoré správca dane 
považuje z pohľadu transferového oceňovania za 
rizikové. Lektor: Ing. Silvia Karelová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMENA - nový termín konferencie 17.4.2023 

Prinášame Vám už druhú diskusiu venovanú 
podvodným konaniam v súvislosti s DPH, ktorej sa 
zúčastnia daňoví poradcovia, zástupcovia MF SR, 
FR SR, NSS SR a NSS ČR, a ktorá nadväzuje na 
konferenciu „Podvodné konania pri DPH“ zo dňa 
12.9.2022. Lektori: Ing. Milan Vargan, Ing. Alica 
Orda Oravcová, Ing. Ján Skorka 
... ak máte k témam konferencie k dispozícií 
relevantné rozsudky, protokoly, rozhodnutia 
z daňových kontrol, pošlite nám ich 
anonymizované, zvýšime tým váhu argumentácií 
(metodika@skdp.sk) 

 

Uzatvorené vzdelávanie SKDP 2023 

Registrácia na online účasť: do 25.1 
26.1. Daňové priznanie k DzP PO Bratislava 
Lektor: Ing. Iveta Petrovičová FRSR 
Prísediaci: Ing. Mária Sameková 
 
27.1. Daňové priznanie k DzP FO Bratislava 
Lektor: Ing. Marta Boráková FRSR 
Prísediaci: Ing. Mária Sameková 
 
Registrácia na osobnú účasť: do 30.1. 
06.2. Daňové priznanie k DzP PO Poprad 
Lektor: Ing. Iveta Petrovičová FRSR 
Prísediaci: Ing. Marta Sčureková 
 
07.2. Daňové priznanie k DzP FO Poprad 
Lektor: Ing. Marta Boráková FRSR 
Prísediaci: Ing Marta Sčureková 
 

Nahrávky pre členov SKDP:  

Nahrávka k dispozícií do 31.1.: Novela z. o DPH 

Kredity za vypočutie nahrávky DPH budú 
započítané do r. 2023 
 

Konferencia Účtovníctvo 2023 

17. januára 2023 sa mohli daňoví poradcovia aj 
odborná verejnosť zúčastniť prvého ročníka 
konferencie Účtovníctvo 2023. Konferenciu 
gestoroval a moderoval Mag. et Mgr. Branislav 
Kováč, PhD., viceprezident SKDP, vedúci 
metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo 
a partner spoločnosti VGD Slovakia, s.r.o. Lektori 
z radov daňových poradcov (Ing. Vladimíra 
Mačuhová, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. 
Milan Gedeon, Ing. Mária Sameková, Ing. Marcela 
Bošková, Ing. Pavol Pohánka), zamestnancov MF 
SR (Ing. Mária Horváthová), akademického 
prostredia (prof. Ing. Miloš Tupach, PhD.) a SKAU 
(Ing. Mária Cvečková) previedli účastníkov 
mimoriadne zaujímavými témami. 

  
Za otvorenie konferencie pekne ďakujeme pani 
Ing. Márii Makrovskej, CA, DipIFR, riaditeľke 
odboru pre legislatívu a metodiku účtovníctva, 
Sekcia daňová a colná Ministerstva financií SR, 
ktorá vo svojom príhovore krátko zhrnula vývoj 
slovenského účtovníctva a upozornila na jeho 
míľniky počas uplynulých 30 rokov.  
  

Fotogaléria z konferencie 
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