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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

Zákon č. 334/2017 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH – 
zapracované znenie novely je k dispozícií v IS 
Baltazár 

Zákon č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. 
o správe daní (daňový poriadok) – zapracované 
znenie novely je k dispozícií v IS Baltazár 

Zákon č. 335/2017 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe 
a ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov  

Oznámenie MF SR č. 343/2017 Z. z.  o vydaní 
opatrenia z 8. decembra 2017 č. 
MF/016923/2017-731, ktorým sa ustanovuje vzor 
daňového priznania k DPH. 

Predpisy vyhlásené v Zbierke zákonov 
v decembri. 

Národná rada SR  

Zrušenie odvodovej odpočítateľnej položky na 
zdravotné poistenie pre zamestnávateľa sa od 
januára 2018 zruší – novela zákona č. 576/2004 
Z. z. o zdravotnej starostlivosti na opätovnom 
prerokovaní v NR SR dňa 21.12.2017 
schválená v pôvodnom znení. 

Rokovanie vlády SR  

Na programe rokovania Legislatívnej rady vlády 
SR 4. januára 2018 návrh zákona o sociálnej 
ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov vrátane zákona 
o dani z príjmov (navrhuje sa úľava pre 
registrované sociálne podniky), Obchodného 
zákonníka, zákona o sociálnom fonde.. 

Pripomienkové konania  

27. decembra 2017 bolo ukončené 
pripomienkové konanie k predbežnej informácii 
k návrhu novely zákona č. 461/2003 Z. z. 
o sociálnom poistení, cieľom ktorého je zaviesť 
ročné zúčtovanie poistného v soc. poistení 
a niektoré ďalšie opatrenia. 

                                    SP informuje                          

Zamestnávatelia reagujú na upozornenia 
Sociálnej poisťovne lepším plnením povinností 

Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká 
najskôr v deň podania žiadosti 

Dôchodková hodnota na rok 2018 je 11,9379 eur 

Sociálna poisťovňa vydá dôchodcom potvrdenie 
k bezplatnému cestovaniu vlakom na počkanie 

 

                                 MF SR, FR SR 

  

MF SR 

Oznámenie MF SR č. MF/0019393/2017-721  
o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní 
k dani z príjmov. 
 
Oznámenie MF SR č. MF/019392/2017-721 
o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového 
priznania k dani z príjmov. 
 
Opatrenie MF SR č. MF/016923/2017-731, 
ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania 
k DPH.  

Opatrenie MF SR z 22. novembra 2017 č. 
MF/16021/2017-721, ktorým sa mení a dopĺňa 
opatrenie MF SR z 20. októbra 2015 č. 
MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory 
tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v znení 
opatrenia z 24. novembra 2016 č. 
MF/15394/2016-721 

Oznámenie MF SR č. MF/016923/2017-731 
o vydaní poučenia na vyplnenie daňového 
priznania k DPH.  

Oznámenie MF SR č. MF/020671/2017-731 
o vydaní poučenia na vyplnenie kontrolného 
výkazu k DPH. 

  

 FR SR  

Informácia o zmene ukladania individuálnej 
riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky v listinnej 
podobe do registra účtovných závierok. 

Praktickejší a omnoho atraktívnejší vzhľad 
dostala bezplatná aplikácia finančnej správy - 
virtuálna registračná pokladnica. Finančná 
správa totiž opäť vyšla v ústrety svojim klientom. 

Pre elektronicky komunikujúcich daňovníkov 
zabezpečí FS SR predvyplnenie daňových 
priznaní k dani z motorových vozidiel Dostupné 
budú v časti Prijaté dokumenty v osobnej 
internetovej zóne daňového subjektu na portáli 
FS.  

8. decembra zasadala konzultačná rada 
prezidenta FR SR. Hlavným bodom programu bol 
index daňovej spoľahlivosti. 

Nová finančná správa, Minister financií SR Peter 
Kažimír spoločne s prezidentom finančnej správy 
Františkom Imreczem predstavili novinky vo 
fungovaní finančnej správy na najbližšie roky.  

20. decembra 2017 si približne 500 klientov našlo 
vo svojich elektronických schránkach ďalší 
softwarning oznam.  

Spoločne s EU v boji proti podvodom na DPH.  

Krátke video sumarizujúce povinnosti daňovníkov 
na január.  

                                Vzdelávanie        

 

Semináre pripravované na rok 2018  

Tajomstvá daňového práva alebo novela zákona 
o správe daní, termín 18.01.2018, Lektor: Ing. 
Toško Beran 

Novela zákona o DPH, termín január 2018, 
Lektor: Mgr. Bc. Mojmír Beňo 

Daňové úniky v Slovenskej republike, termín 
31.01.2018, Lektor: JUDr. Mgr. Jana Šimonová 

Nový zákon o ochrane osobných údajov 
a nariadení GDPR, termín 06.02.2018, Lektor: 
JUDr. .Marcela Macová 

Zdaňovanie cenných papierov, termín 
08.02.2018 

Účtovná závierka v podvoj. účtovn., termín 
12.02.2018, Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský 

 

Povinné vzdelávanie DP 

Vo februári môžete absolvovať semináre na témy 
„Daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO“ 

                          Spravodajstvo EÚ  

CFE zverejnila publikáciu “EU Tax policy 
report“/Správa daňovej politiky EU“ – prehľad 
najdôležitejších zmien a vývoj v daňovej oblasti 
v EU za obdobie júl – december 2017. 

Nová publikácia “CFE´s Global Tax Top 5“, 
ktorá bude pravidelne mesačne informovať 
o aktuálnom dianí a zmenách v oblasti 
medzinárodných daní.  

18. decembra 2017 bola publikovaná najnovšia 
aktualizovaná Modelová zmluva OECD.  

Eur Lex:  

Rozsudok SD vec C-500/16 – Dane – Spoločný 
systém DPH – Oslobodenia – Dane vybraté v 
rozpore s právom Únie – Prekážky vrátenia 
preplatku DPH – Uplynutie premlčacej lehoty 
daňového záväzku – Účinky rozsudku SD – 
Zásada právnej istoty. 

Rozsudok SD vec 276/16 – Vymáhanie dlhu v 
colnej oblasti – Neexistencia predbežného 
vypočutia príjemcu predchádzajúceho vydaniu 
opravného daňového výmeru – Právo príjemcu 
dosiahnuť odklad výkonu opravného daňového 
výmeru – Neexistencia automatického odkladu  

Európske noviny 

Európsky parlament bude  riešiť najmä brexit a 
daňové raje.  

Európsky parlament chce zriadiť stály výbor pre 
daňové úniky a pranie špinavých peňazí... 

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2017/334/ZZ_2017_334_20180101.pdf
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http://www.socpoist.sk/aktuality-narok-na-predcasny-starobny-dochodok-vznika-najskor-v-den-podania-ziadosti/48411s65319c
http://www.socpoist.sk/aktuality-dochodkova-hodnota-na-rok-2018-je-11-9379-eur/48411s65316c
http://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-vyda-dochodcom-potvrdenie-k-bezplatnemu-cestovaniu-vlakom-na-pockanie/48411s65287c
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https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_virtualna-pokladnica-dostaa-ts/bc
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_novinka-dmvz/bc
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https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_dalsi-softwarning-na-ceste-ts/bc
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https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=2E7058ADC691C0AEC125820400255A0E&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=2E7058ADC691C0AEC125820400255A0E&action=openDocument
http://www.cfe-eutax.org/node/6318
http://www.oecd.org/tax/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-20745419.htm
http://www.oecd.org/tax/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-20745419.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1514521572043&uri=CELEX:62016CJ0500
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1514521572043&uri=CELEX:62016CJ0276
https://europskenoviny.sk/2017/12/10/prehlad-toto-je-program-europarlamentu-riesit-bude-najma-brexit-a-danove-raje/
https://europskenoviny.sk/2017/12/11/europsky-parlament-chce-zriadit-staly-vybor-pre-danove-uniky-pranie-spinavych-penazi/
https://europskenoviny.sk/2017/12/11/europsky-parlament-chce-zriadit-staly-vybor-pre-danove-uniky-pranie-spinavych-penazi/
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                       Z diania v komore                                     

Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia 
zo dňa 14.11.2017  

 
Termíny zasadaní metodicko-
legislatívnych komisií.  
 
Zápis zo zasadnutia Metodicko-
legislatívnej komisie pre daň z príjmov 
PO 28. novembra 2017, na ktorom 
boli členovia vyzvaní na zasielanie 

podnetov a námetov týkajúcich sa problematiky 
digitálnej platformy a možnosť prihlásiť sa za 
člena pracovnej skupiny SKDP, ktorá sa bude 
venovať problematike digitálnej platformy. 
 
Zápis zo zasadnutia MLK pre účtovníctvo 26. 
októbra 2017, ktoré sa venovalo príprave tém na 
Komisiu pre zabezpečenie jednotného 
metodického výkladu za oblasť účtovníctva. 
 

RK BB Vás pozýva  na klubové 
stretnutie s Ing. Zitou Kajanovičovou 
na tému „Daň z príjmov zo závislej 
činnosti“, ktorá sa bude konať dňa  

15.1.2018: Na online prihlásenie sa môžete 
registrovať tu Osobnú účasť nahláste: 
bystrica.skdp@skdp.sk 

 
Správa z príjemného vianočného 
večierka RK SKDP KE. 
 

 

Poistenie RPVS: Činnosti daňového poradcu v 
rámci výkonu povinností v zmysle zákona o 
registri partnerov verejného sektora je možné 
od 1. januára 2018 poistiť aj so spätnou 
účinnosťou od 1.2.2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Po dvanástich rokoch spolupráce sme sa 
rozlúčili s našou kolegyňou pani Ing. Máriou 
Molnárovou. Vyslovujeme jej veľkú vďaku za 
spoluprácu a rozbehnutie mnohých nových 
projektov. Prajeme mnoho zdravia a pohody pri 
užívaní si dôchodku..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Daňové zákony 2018                         

V roku 2018 pre Vás prvýkrát pripravujeme 
Daňové zákony 2018 s dôvodovými správami 
k jednotlivým paragrafom.  
Súčasťou publikácie budú okrem ZoDzP, 
ZoDPH a Daňového poriadku aj predpisy 
súvisiace s daňovými predpismi (zákon 
o účtovníctve, o cestovných náhradách, 
o používaní ERP ....)                       
 

 
 
 
 

„Učte sa zo včerajšia, 
žite dnes a 

verte v budúcnosť.“ 
 

(Albert Einstein) 
 

 

https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dkomskdp.xsp?documentId=66FD5B984C2786F6C12581E50032D631&action=OpenDocument
https://skdp.sk/webnew/main.nsf/0/1639B8C8C8F4D8E0C1258204002CEF18
https://skdp.sk/webnew/main.nsf/0/1639B8C8C8F4D8E0C1258204002CEF18
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dkomskdp.xsp?documentId=935ACC90C4514885C125820400288C42&action=OpenDocument
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dkomskdp.xsp?documentId=C3610DC07DBE3ABAC1258204002C8E5D&action=OpenDocument
https://attendee.gotowebinar.com/register/787265006685740545
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https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/CFCF6339197563D8C1258204002C24B8
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/CFCF6339197563D8C1258204002C24B8
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