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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 1. - 7. júla 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. 

Vládny návrh novely zákona č. 297/2008 Z. z. 
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu 
– transpozícia V. a IV. AML smernice a úpravy 
nadväzujúce na doterajšiu aplikačnú prax. 
Navrhovaná účinnosť 1. novembra 2020. 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Návrh vládnej novely zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty -  Vznesené návrhy 
a pripomienky SKDP. 

                           Spravodajstvo EÚ 

Eur – lex:  

Rozsudok SD (piata komora) z 2. júla 2020 – 
Vec C-835/18 – SC Terracult SRL – Návrh na 
začatie prejudiciálneho konania – Spoločný 
systém DPH – Mechanizmus prenesenia 
daňovej povinnosti k DPH - Transakcie týkajúce 
sa zdaňovacieho obdobia, ktoré už bolo 
predmetom daňovej kontroly 

Návrhy prednesené 26. marca 2020 – generálny 
advokát M. Bobek – SC Terracult SRL 

Rozsudok SD (prvá komora) z 2. júla 2020 – 
Vec C-231/19 – Blackrock Investment 
Management (UK) Limited – Návrh na začatie 
prejudiciálneho konania – Daň z pridanej 
hodnoty (DPH) -  Oslobodenie operácií správy 
podielových fondov od dane – Jediné plnenie 
použité na správu podielových a iných fondov 

Návrhy prednesené 11. marca 2020 – generálny 
advokát P. Pikamäe – Blackrock Investment 
Management (UK) Limited 

CFE news: 

CFE Tax Top 5 - Brusel, 29. jún 2020 

- Návrh na odloženie konečných termínov na 
výmenu informácií podľa smernice o 
administratívnej spolupráci DAC6 v dôsledku 
krízy spôsobenej koronavírusom bol uverejnený 
v Úradnom vestníku Európskej únie a 
nadobudol účinnosť. 

- Európska komisia začala konzultáciu o Bielej 
knihe o zahraničných dotáciách. Konzultácie 
budú prebiehať do 23. septembra 2020. 
Príspevky môžete predložiť tu. 

- Program a podporné dokumenty týkajúce sa 
posledného zasadnutia Výboru pre DPH sú k 
dispozícii online. Výbor pre DPH na svojom 116. 
zasadnutí preskúmal vykonávanie balíka Quick 
Fixes, záležitosti týkajúce sa smernice o 
poukazoch, aspekty centralizovaného colného 
konania týkajúce sa DPH, nehnuteľný majetok 
ako dodávku za protihodnotu, znížené sadzby 
DPH za dodávky elektriny, služby poskytované 
digitálnymi platformami, identifikačné čísla DPH 
získané po vzniku daňovej povinnosti pri 
dodávke a nedávne rozsudky ESD. 

- Nemecko uverejnilo kalendár plánovaných 
stretnutí na obdobie jeho predsedníctva EÚ a 
podrobnosti o prioritách.  

- CFE Europe oznamuje, že bola vymenovaná 
za mimovládneho člena Platformy Európskej 
komisie pre dobrú správu daní, agresívne 
daňové plánovanie a dvojité zdanenie. 

                          MH SR, FR SR 

MH SR 

Podnikatelia už môžu posielať žiadosti o dotácie 
na nájomné bez ohľadu na kraje 

FR SR 

Daňové priznanie k DzP stále môžete podať 

O školenia finančnej správy je veľký záujem 

Softwarningové upozornenia prinášajú výsledky 

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

                          Z diania v komore 

Metodicko-legislatívne komisie 

Zápis zo zasadnutia Metodicko-legislatívnej 
komisie pre DP PO zo dňa 16. júna 2020. 

Daňové priznania on-line 

Slovensko digital v spolupráci s daňovými 
poradcami vyvinuli aplikáciu na vypĺňanie 
daňových priznaní (niektorých typov). Cieľom 
aplikácie je, aby si živnostník - paušalista, vedel 
rýchlo a jednoducho vyklikať daňové priznanie, 
následne si stiahne xml a nahrá ho na portál 
finančnej správy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        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. 

16.9.2020 Organizačné zložky komplexne  
(právne minimum, účtovníctvo, dane, DPH a 
transferové oceňovanie) 
Seminár komplexne prevedie problematikou podni
kania zahraničných subjektov v SR prostredníctvo
m organizačných zložiek. Od právnych základov v
súvislosti so zložkami, cez špecifiká účtovania, až
po ich zdanenie. V súvislosti so zdanením objasní
význam stálej prevádzkarne (daň z príjmu) a 
prevádzkarne pre účely DPH. Tiež sa bude 
venovať trasferovému oceňovaniu.   
Lektorka: Ing. Marcela Bošková, ACCA 
 
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, ACCA. Seminár zohľadní aj 
špecifiká daňových kontrol aj počas koronavírusu. 
 
Pripravujeme: 
8.9.2020         DPH rozsudky 
Lektor: Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo /MF SR/ 
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