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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 8. - 14. septembra 2021 neboli 
uverejnené predpisy v oblasti daní a odvodov. 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Návrh opatrenia MF SR č. MF/011080/2021-74, 
ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume 
schválenia účtovnej závierky – aktualizácia 
v nadväznosti na prideľovanie 12 miestneho 
IČO organizačným jednotkám obč. združení. 
Pripomienkovanie na sprava_databaz@skdp.sk 
do 30. septembra 2021. 

Návrh opatrenia MF SR č. MF/011077/2021-74, 
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. 
MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o postupoch účtovania a podrob-
nosti o usporiadaní, označovaní položiek ÚZ, 
obsahovom vymedzení niektorých položiek 
a rozsahu údajov určených z ÚZ na zverejnenie 
pre ÚJ účtujúce v sústave JÚ, ktoré nie sú 
založené alebo zriadené na účel podnikania – 
zmeny súvisiace s novelizáciou zákona o účtov-
níctve. Pripomienkovanie na do 30. septembra 
2021 na sprava_databaz@skdp.sk. 

Návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška č. 441/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
normy strát minerálneho oleja a spôsob ich 
výpočtu. Pripomienkovanie do 4. októbra 2021 
na metodika@skdp.sk. 

                           MF SR, FR SR 

FR SR  

Metodický pokyn ku kontrolnému výkazu k DPH 

Usmernenie k účtovaniu odpisov dlhodobého 
hmotného majetku pri prerušení ich uplatňovania 
podľa zákona o dani z príjmov 

MF SR 

Pomoc cestovným kanceláriám sa môže začať 

                          Spravodajstvo EÚ 

CFE: 

"Profesionálny úsudok v daňovom plánovaní - 
etika kvality pre všetkých daňových poradcov" - 
diskusia 

CFE news: Tax Top 5, 13. september 2021 

- V tlačovej správe vydanej po stretnutí 
ECOFIN, výkonný viceprezident potvrdil, že 
dvojpilierová dohoda OECD o medzinárodnom 
zdaňovaní právnických osôb je hlavnou témou 
diskusie. Ďalej sa diskutovalo aj o implementácii 
Nástroja na obnovu a odolnosť EÚ a 
hospodárskej situácii v eurozóne. 

- OECD vydala dokument obsahujúci 
odporúčania najlepšej praxe týkajúce sa 
koordinácie administratívnych postupov 
vyberania zrážkovej dane v súvislosti s 
vypuknutím ochorenia COVID-19.  

- EK vydala rozhodnutia týkajúce sa štátnej 
pomoci poskytnutej Talianskom v leteckom 
sektore. Pôžičky poskytnuté spoločnosti Alitalia 
predstavujú nezákonnú štátnu pomoc a musia 
byť vrátené. Komisia vo svojom druhom 
rozhodnutí zistila, že kapitálové injekcie sú v 
súlade s trhovými podmienkami a nepredstavujú 
štátnu pomoc. Ďalšie podrobnosti nájdete tu. 

- OECD vydala podcast týkajúci sa 
medzinárodnej dohody o dani z príjmu 
právnických osôb, ktorá bola v zásade 
dohodnutá v 07/2021, na základe 
dvojpilierového riešenia, ktoré umožňuje 
nadnárodným spoločnostiam platiť vyššie dane 
v krajinách kde pôsobia ... 

                         SP informuje 

Počet študentov brigádujúcich v lete vzrástol o 
takmer 20 tisíc 

 
 
 

                          Z diania v komore 

Diskusia k daňovým kontrolám 

Daňoví poradcovia diskutovali so zástupcami MF 
SR – JUDr. Toškom Beranom, FR SR – Ing. 
Miroslavou Vrúdnou a Ing. Miroslavou Barlovou, 
NSS SR – JUDr. Petrou Príbelskou najpálčivejšie 
otázky daňových kontrol ...  

 
Stretnutie komunikačnej platformy  

V dňoch 9. a 10. septembra 2021 sa uskutočnilo 
stretnutie Komunikačnej platformy MF SR, FR 
SR, ÚVHS a SKDP. Účastníci viedli diskusiu 
k téme Daňovo transparentné entity vs. konečný 
príjemca + svěrenecké fondy. V oblasti TP boli 
odprezentované modelové príklady na stratové 
zákazky, ako aj  na finančné transakcie + 
negatívne úroky + vnútroskupinové úvery. 
Najbližšie zasadnutie komunikačnej platformy je 
naplánované na február 2022. 

Klubové stretnutia  

22. september 2021:  Poistenie 
daňových poradcov - najčastejšie 

otázky 15:00 - 17:00  Lektori: M. Burešová, A. 
Bekényiová,  M. Čech – RENOMIA poisťovňa 

4. október 2021: Účinnosť CFC pravidiel pre FO 
je za dverami 15:00 - 17:00   
Lektor: Ing. Peter Pašek 

Registračné linky a materiál k prednáškam 

Metodicko-legislatívne komisie 

Zasadnutie MLK pre DPPO 21. septembra 2021 
– zrušené 

Zasadnutie MLK pre DPFO 23. septembra 2021 

Prezídium menovalo JUDr. Jozefa Vasilíka za 
vedúceho MLK pre správu daní a miestne dane. 
Prajeme príjemnú spoluprácu s kolegami. 

                                        Vzdelávanie     
 

30.09.2021 Webinár: Významné úpravy v zákone 
o DPH a SD od 15.11.2021 a 1.1.2022 
Najvýznamnejšie 
úpravy v zákone 
o DPH a v Daňovom 
poriadku zamerané 
na boj proti daňovým 
únikom a podporu dobrovoľného plnenia 
daňových povinností „Zmeny, na ktoré je 
potrebné sa pripraviť od 15.11.2021 a 1.1.2022“ 
Lektori: JUDr. Toško Beran, Mgr. et Mgr. 
Mojmír Beňo 
 
7.10.2021 Webinár: Daňové trestné činy očami 
prokurátora 
Lektor Vám bližšie 
ozrejmí stále 
aktuálnu proble-
matiky daňových 
trestných činov, a to 
z pohľadu prokurátora zaoberajúceho sa 
agendou hospodárskej trestnej činnosti, kde 
súčasťou bude aj prezentácia kazuistiky. 
Prednáška bude venovaná aj osobitnému 
aspektu dokazovania tohto druhu kriminality s 
akcentom na aktuálny vývoj aplikačnej praxe. 
Napokon pozornosť bude upriamená aj na 
postavenie daňového poradcu v trestnom 
konaní (jeho práva a povinnosti). Lektor: JUDr. 
Ondrej Repa, PhD. 

12.10. - 15.11.2021 Webinár: Dane komplexne 
 
Chcete vyniknúť a 
zaradiť sa medzi 
odborníkov vo sve-
te daní? S naším 
cyklom seminárov to 
zvládnete! Získate prehľad vo všetkých témach a 
oblastiach vyžadovaných na skúškach daňových 
poradcov. 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. 

Pripravujeme:  Metodické dni, Diskusiu 
k daňovým priznaniam pri predaji tovaru na 
diaľku, Konferenciu k home office 
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