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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 24. - 30. júna 2020 neboli v Zbierke 
zákonov SR publikované daňové predpisy. 

NR SR 

Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním 
podnikateľského prostredia zasiahnutým 
opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 – Prehľad 
114 legislatívnych opatrení (Lex Korona opatrení) 
pre podnikateľov. Návrh je schvaľovaný 
v skrátenom legislatívnom konaní bez 
medzirezortného pripomienkového konania. 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Návrh vládnej novely zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty. Navrhovaná účinnosť 
1. októbra 2020 a 1. januára 2021. Pripomienky 
posielajte do 2. júla 2020 metodika@skdp.sk. 

                          Spravodajstvo EÚ 

CFE news: 
CFE Tax Top 5 - Brusel, 22. jún 2020 
- USA odstúpili od diskusií o inkluzívnom rámci 
OECD o zdaňovaní digitálnej ekonomiky. Toto 
rozhodnutie bolo minulý týždeň oznámené eur. 
ministrom financií v liste, ktorý podnietil obavy z 
obchodnej vojny medzi EÚ a USA. 
- Európsky parlament hlasoval o zriadení 
Stáleho daňového podvýboru pre Výbor pre 
hospodárske a menové veci. Rada EÚ prijala 
závery týkajúce sa posilnenia vyšetrovaní 
organizovaného zločinu, vyzývajúc na ďalšiu 
spoluprácu pri výmene finančných informácií, na 
prispôsobenie práce finančných spravodajských 
jednotiek a na zlepšenie právneho rámca pre 
virtuálne aktíva. 

- Súdny dvor EÚ vydal rozhodnutie vo veci C-
276/18, KrakVet Marek Batko sp.k. v. Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, 
ktorý podal maďarský správny súd. Prípad sa 
týka poľskej spoločnosti obchodujúcej s tovarom 
pre domáce zvieratá, ktorá zásobovala 
maďarských zákazníkov pomocou maďarskej 
verzie svojich webových stránok.  

- Európska komisia uverejnila aktualizované 
oznámenie zúčastneným stranám týkajúce sa 
pravidiel EÚ uplatniteľných na služby na základe 
vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. Počas 
prechodného obdobia sa na Spojené kráľovstvo 
naďalej vzťahuje smernica EÚ o DPH, pokiaľ ide 
o transakcie za služby uskutočnené v tomto 
období. V prípade poskytovania služieb sa 
dodávatelia zo Spojeného kráľovstva budú 
musieť zaregistrovať v rámci jedného 
kontaktného miesta ako dodávateľ v príslušných 
členských štátoch. 

- Rada EÚ schválila správu poskytujúcu prehľad 
o pokroku v oblasti daňovej politiky. 

                          MF SR, FR SR 

MH SR  

Vláda schválila najväčší balík opatrení pre 
podnikateľov 

MF SR  

Štátom zaručené úvery na pomoc Slovensku idú 
do praxe 

FR SR  

Od 1. júla 2020 nové číslo účtu na skladanie 
peňažných prostriedkov za kontrolné známky 

Informácia k vzniku daňovej povinnosti k dani  
z motorových vozidiel, ak počas toho istého 
kalendárneho mesiaca dôjde k zmene v osobe 
daňovníka pri tom istom predmete dane  
z dôvodu vykonania zápisu prevodu držby 
vozidla v dokladoch vozidla 

Informácia k zmene pri tovare nakupovanom  
z e-shopov dovážaného poštovou dopravou od 
01.07.2020 

Postup pre overenie pokladničného dokladu 

                         SP informuje 

Narástol počet zamestnávateľov, ktorí Sociálnej 
poisťovni nevykázali poistné 

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie 
pre odklad poistného za jún 2020 

SP zverejnila čestné vyhlásenie pre SZČO, 
ktorá je povinne poistená k 30. 6. 2020 a nemá 
povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019 

                          Z diania v komore 

Prezídium SKDP 
 
Prezídium na svojom zasadaní dňa 23. júna 2020 
vzalo na vedomie finančné plány SKDP a ADP za 
rok 2019 a 1Q roku 2020. Schválilo návrh 
vnútorného predpisu s opatreniami  v prospech 
daňových poradcov súvislosti s COVID-19, ktorý 
bude predložený na schválenie VZ SKDP dňa 12. 
novembra 2020 nakoľko obsahom je aj 
odpustenie členského na rok 2021 a zníženie 
počtu kreditov pre rok 2020 na polovicu. 
Zápisnica  
 
Metodicko-legislatívne komisie 
 
Zápis zo zasadnutia MLK pre DPFO zo dňa  
11. júna 2020 
 
Zápis zo zasadnutia Dozornej rady SDKP zo dňa 
5.6.2020 
 
 
 
 
 

                                        Vzdelávanie     

3.9.-2.10.2020 
DAŇOVÁ 
AKADÉMIA 

Odštartujte svoju kariéru s profesionálmi vo 
svojom odbore.  
Daňová akadémia opäť umožní účastníkom 
získať aktuálny prehľad v kľúčových oblastiach 
potrebných pre riadny výkon profesie asistenta 
daňového poradcu, ekonóma, účtovníka. Dni 
nabité informáciami, lektori z praxe aj zaujímavá 
diskusia - to všetko na Vás čaká v Daňovej 
akadémií. 
 

7.10.-10.11.2020 
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. 

Lektormi sú najmä zamestnanci MF SR, FR SR a 
členovia SKDP, ktorí spolupracujú aj na 
zostavovaní skúšobných otázok.  

Cyklus seminárov slúži ako komplexná príprava 
ku skúškam daňových poradcov. Zároveň ho 
však ponúkame aj širokej verejnosti - všetkým, 
ktorí sa chcú dokonale orientovať vo svete daní. 

 
21.9.2020  
Vývoj pre 
prisudzovanie 
ziskov stálej 
prevádzkarni 
Cieľom tohto seminára je poskytnúť komplexný 
obraz o doplnených princípoch pre prisudzovanie 
ziskov stálej prevádzkarni, ktorá vznikne podľa 
upravenej definície článku 5 Modelovej daňovej 
zmluvy OECD o príjmoch a majetku z roku 2017 
za účelom zamedzenia umyselnému vyhýbaniu 
sa vzniku stálej prevádzkarne. Tieto zmeny budú 
prezentované na praktických modelových 
situáciách. Lektorka: Ing. Dana Slivková 
PhD./FR SR/ 

 

29.9.2020  
Daňová kontrola 
v praktických 
súvislostiach 

Prierez daňovou kontrolou, jej fázami, možnými 
úskaliami, jednotlivými procesnými úkonmi, od 
začatia kontroly až po správnu žalobu prinesie 
spojenie lektorov sudcu Krajského súdu Košice 
JUDr. Pavla Naďa a daňovej poradkyne Ing. 
Marcely Boškovej. Seminár zohľadní aj špecifiká 
daňových kontrol aj počas koronavírusu. 
 
Pripravujeme: 
8.9.2020 DPH rozsudky 
Lektor: Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo /MF SR/ 
16.9.2020 Organizačné zložky 
Lektorka: Ing. Marcela Bošková /daňová poradkyňa/ 
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