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                              Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 25. – 31. januára 2023 neboli v Zb 
zákonov uverejnené predpisy v oblasti daní 
a odvodov.  

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Návrh novely zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve – transpozícia smernice (EÚ) 
2022/2464, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) 
537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 
2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide 
o vykazovanie informácií o udržateľnosti 
podnikov tzv. CSRD smernica, a to najmä 
zavedením požiadaviek na uvádzanie informácií 
zverejňovaných vo výročnej správe vybraných 
účtovných jednotiek, týkajúcich sa vplyvu na 
enviromentálnu, sociálnu oblasť a oblasť riadenia 
a správy, v súlade s ESRS, používanie 
jednotného elektronického formátu a externé 
uistenia informácií štatutárnym audítorom, resp. 
audítorskou spoločnosťou. Zasielanie podnetov 
a vyjadrení k Predbežnej informácii na 
sprava_databaz@skdp.sk do 8. februára 2023. 

Návrh Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú 
náležitosti správy s informáciami o dani z príjmov, 
ich usporiadanie, označovanie a elektronický 
formát tejto správy – transpozícia čl. 48b 
smernice (EÚ) 2021/2101, ktorou sa mení 
smernica 2013/34/EÚ pokiaľ ide o zverejňovanie 
informácií o dani z príjmov určitými podnikmi 
a pobočkami tzv. public country-by-country 
reporting, s cieľom ustanoviť pre účtovné jednot-
ky s povinnosťou uložiť správu s informáciami 
o dani z príjmov do registra účtovných závierok 
podľa § 21a až 21c zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení  zákona č. 407/2022 Z. z. 
náležitosti tejto správy.  Zasielanie podnetov 
a vyjadrení k Predbežnej informácii na 
sprava_databaz@skdp.sk do 8. februára 2023. 

 

 

 

                             MF SR, FR SR 

FR SR  

Pre dodávateľov energií k daňovému a účtovnému 
zaobchádzaniu v súvislosti s poberaním kompen-
zácií k cenám energií podľa nariadení vlády SR 

Metodický pokyn k registrácii zdaniteľných osôb 
podľa § 4 z. č. 222/2004 Z. z. o DPH po 1. 1. 2023 

Najčastejšie otázky k dani z motorových vozidiel 

Cielený softwarning priniesol milióny do rozpočtu 

ÚVHS sa predstaví svojim novým klientom 

                           Spravodajstvo EÚ 

Stanovisko FC 1/2023 k európskej verejnej 
konzultácií Komisie o zavedení nového 
zdaňovania právnických osôb v Európe (BEFIT) 

CFE news: Tax Top 5 – 30. január 2023 

- EK čoskoro začne verejnú konzultáciu o 
zmenách a doplneniach právnych predpisov o 
DPH v oblasti cestovania a cestovného ruchu. 
Konzultácie sa teraz uskutočnia v 1. štvrťroku 
2023 a bude možné sa k nim vyjadriť 
prostredníctvom webovej stránky Have Your Say. 

- OECD zverejnila aktualizovanú metodiku 
hodnotenia pre procesy vzájomného hodnotenia 
vykonávané v rámci postupu vzájomnej dohody v 
rámci akcie 14 BEPS. Podľa novej Metodiky 
hodnotenia budú môcť niektoré jurisdikcie 
využívať zjednodušený proces vzájomného 
posudzovania. 

                            SP informuje 

Zamestnávatelia a oznamovanie analytických 
údajov SP – príklady 

Ako si pri ePN nárok na nemocenské uplatňuje 
osoba nemocensky poistená v inom členskom 
štáte EÚ 

                           Z diania v komore 

Stretnutie s ministrom spravodlivosti  

30. januára prijal minister spravodlivosti zástupcov 
SKDP. Témami boli absencia daňových úprav 
v novelizáciách obchodnoprávnych predpisov, 
zastupovanie na súdoch, zápisy predmetu činnosti 
daňové poradenstvo v obchodnom registri bez 
licencie. Viac ... 

 

 

Metodicko-legislatívne komisie  

Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo 8. 
februára 2023 – zrušené. 
Zasadnutie MLK pre DPFO 9. februára 2023 
Zasadnutie MLK pre DPPO 16. februára 2023 
 
Ponuka pre daňových poradcov 

VŠZP ponúka daňovým poradcom 
kúpeľné pobyty za zvýhodnené 
ceny. (Voucher VšZP 2023) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Vzdelávanie     
 
 

 

 

 
Nahrávky pre členov SKDP:  

Nahrávka:  Daňové priznanie k DzP PO Bratislava 

Nahrávka:: Daňové priznanie k DzP FO Bratislava 

k dispozícii do 14.2.2023 
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