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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch od 2. – 9. decembra 2019 boli v zbierke 
zákonov vydané  

Oznámenie o vydaní opatrenia č. 414/2019 Z. z. 
z 20. novembra 2019, ktorým sa mení opatrenie 
ustanovujúce rozsah, spôsob, miesto a termíny 
ukladania výkazu vybraných údajov z 
individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa 
Medzinárodných štandardov finančného 
vykazovania pre účtovné jednotky zostavujúce 
účtovné závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú 
banky, pobočky zahraničných bánk, správcovské 
spoločnosti, pobočky zahraničných 
správcovských spoločností, dôchodkové 
správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové 
spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, 
pobočky zahraničných obchodníkov s cennými 
papiermi, Burza cenných papierov a platobné 
inštitúcie v znení neskorších predpisov. Opatrenie 
upravuje nomenklatúru vybraných údajov z aktív a 
pasív z individuálnej účtovnej závierky zostavenej 
podľa Medzinárodných štandardov finančného 
vykazovania tak, aby bola v súlade s IFRS 9 
Finančné nástroje, ktorý nahradil IAS 39 Finančné 
nástroje. Nadobúda účinnosť 31. decembra 2019. 

Oznámenie o vydaní opatrenia č. 415/2019 Z. z. 
z 20. novembra 2019 ktorým sa mení opatrenie 
ustanovujúce rozsah, spôsob, miesto a termíny 
ukladania výkazu vybraných údajov z 
konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné 
jednotky, ktorými sú banky, správcovské 
spoločnosti, dôchodkové správcovské 
spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, 
obchodníci s cennými papiermi, Burza cenných 
papierov a platobné inštitúcie v znení neskorších 
predpisov. Opatrenie upravuje nomenklatúru 
vybraných údajov z aktív a pasív z individuálnej 
účtovnej závierky zostavenej podľa 
Medzinárodných štandardov finančného 
vykazovania tak, aby bola v súlade s IFRS 9 
Finančné nástroje, ktorý nahradil IAS 39 Finančné 
nástroje. Nadobúda účinnosť 31. decembra 2019 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Pripravovaná novela zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov s cieľom zavedenia opatrení na 
podporu investícií do moderných technológií 
s vysokou pridanou hodnotou, investícií 
zohľadňujúcich enviromentálne požiadavky na 
výrobu, a transpozície článku 9a Smernice Rady 
EÚ 2017/952 z 29. mája 2017, ktorou sa mení 
smernica EÚ 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné 
nesúlady s tretími krajinami. Článkom 9a sa 
navrhuje predchádzať vzniku hybridných 
nesúladov vymedzením transparentného subjektu 
ako daňovníka, ak ho za daňovníka považuje jeho 
zriaďovateľ. Ide o transpozíciu Smernice s 
odloženou účinnosťou do roku 2022. 
Pripomienkovanie predbežnej informácie do 14. 
februára 2020. 
 

 

                          MF SR, FR SR 

FR SR  

Informácia o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov platných od 1. januára 2020 
za oblasť medzinárodného zdaňovania 

Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o 
dani z príjmov  v znení neskorších predpisov v 
oblasti cezhraničných daňových vzťahov 

Informácia k podaniu a vyplneniu elektronického 
dovozného colného vyhlásenia od 08.12.2019 

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z 
príjmov právnickej osoby podľa § 42 zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov od 01.01.2020 

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z 
príjmov fyzickej osoby od začatia preddavkového 
obdobia v roku 2020 podľa § 34 zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov 

Registrácia a prihlásenie sa do informačného 
systému  Centrálny elektronický priečinok od 
08.12.2019 

                       SP, VšZP informuje  

Boj s byrokraciou: SP nebude treba žiadať o 
súhlas so zápisom/výmazom v obchodnom 
registri 

Ak zamestnávateľ nepošle mesačný výkaz, SP ho 
eviduje ako neplatiča! 

Aj študent pracujúci ako športový odborník si 
bude môcť uplatniť úľavu 

Zamestnávatelia pozor! Prelom rokov nie je dôvod 
na odhlásenie dohodára 

                          Z diania v komore 

Klubové stretnutia 

Dňa 12. decembra sa bude konať 
klubové stretnutie s Mgr. Moravčíkovou 
Kolenovou – právničkou SKDP k téme: 
Ako zaviesť vzorový Program vlastnej 

činnosti proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. 
Registračný link na webinár sa nachádza na 
stránke SKDP v sekcii: Klubové stretnutia 

Metodicko-legislatívne komisie 

Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo 
11. decembra 2019 – zrušené. Výjazdové 
zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO 12. 
decembra 2019 o 18:00 hod. 

Do pozornosti: zaujímavé návody ako prihlásiť 
auto pre daň z motorových vozidiel, ako prihlásiť 
konečného užívateľa výhod …. 

                                        Vzdelávanie     

Praktická pracovná pomôcka už v predaji. 
Publikácia obsahuje všetky metodické pokyny 
a usmernenia vydané Finančným riaditeľstvom 
SR. Všetky dokumenty sú prehľadne usporiadané 
podľa ich príslušnosti k jednotlivým zákonným 
ustanoveniam.  

 

Vzdelávanie ADP 

Novinky k zákonu o dani s motorových vozidiel 
s Ing. Janou Fȕlȍpovou z MF SR – 16. decembra  

Nestíhate ste tento rok školenie k novelám 
daňových zákonov? Dostupné bude aj 22. 
januára 2020 s lektorkou – Ing. Soňou Ugróczy, 
daňovou poradkyňou.  

Polícia u daňového poradcu – 22. 1. 2020 

Uzatvorené vzdelávanie SKDP 

Novela zákona o dani z príjmov  

• 18. a 19.12. 2019 Bratislava (Senec) 
Daňové priznania FO  

• 16.1. 2020 Poprad 

• 28.1.2020 Bratislava 

• 13.2. 2020 Piešťany 
Daňové priznania PO  

• 17.1. 2020 Poprad  

• 27.1. 2020 Bratislava 

• 14.2. 2020 Piešťany 
Účtovná závierka 

• 23.1. 2020 Bratislava 

• 29.1. 2020 Košice 
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