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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 8. - 14. júla 2020 neboli v Zbierke 
zákonov SR publikované daňové predpisy. 

NR SR 

Schválený vládny návrh zákona, ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so 
zlepšovaním podnikateľského prostredia 
zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia 
COVID-19 tzv. Lex Korona opatrenia pre 
podnikateľov. Novelizujú sa aj zákon č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. 
o správe daní (Daňový poriadok), zákon č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 67/2020 Z. 
z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo 
finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19, zákon č. 
513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, zákon č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 
106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových 
výrobkov, zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní 
ERP, zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych 
predpisov. Účinnosť: vyhlásením s výnimkou 
niektorých ustanovení s odloženou účinnosťou: 
01.09.2020, 01.01. a  01.07.2021, 01.01.2022 
a 01.01.2023. 

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 

Novela vyhlášky MF SR č. 538/2011 Z. z. 
o povolených denaturačných prostriedkoch, ich 
ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, 
o požiadavkách na denaturáciu liehu 
a manipuláciu s denaturovaným liehom, 
o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom 
účele použitia denaturovaného liehu – navrhuje 
sa terajšie ustanovenie umožňujúce považovať 
bezvodý lieh s obsahom alkoholu najmenej 99,7% 
objemu za osobitne denaturovaný lieh vypustiť. 
. Navrhovaná účinnosť 15. augusta a 1. 
septembra 2020. Pripomienkovanie predbežnej 
informácie do 31. júla 2020. 

Pripravovaná novela zákona č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce. Navrhuje sa úprava 
zohľadňujúca osobitosti výkonu práce 
z domácnosti zamestnancov, možnosť 
zamestnanca vybrať si medzi strav.poukážkami 
a fin.príspevkom na stravovanie, úprava 
dočasného prideľovania zamestnancov medzi 
materskými a dcérskymi spoločnosťami. 
Pripomienkovanie predbežnej informácie do 10. 
augusta 2020. 

                           Spravodajstvo EÚ 

Eur – lex:  

Rozsudok SD (piata komora) z 9. júla 2020 – 
Vec C-716/18 – CT – Návrh na začatie 

prejudiciálneho konania – Spoločný systém 
dane z pridanej hodnoty (DPH) – Prenájom 
nehnuteľnosti FO vykonávajúcou viaceré 
slobodné povolania 

Rozsudok SD (ôsma komora) z 9. júla 2020 – 
Vec C-374/19 – HF – Návrh na začatie 
prejudiciálneho konania – Daň z pridanej 
hodnoty (DPH) – Zmena práva na odpočítanie 
dane – Investičný majetok používaný súčasne 
na zdaniteľné plnenia a plnenia oslobodené od 
dane – Reziduálne a výlučné používanie na 
plnenia oslobodené od dane 

CFE news: 

CFE Tax Top 5 - Brusel, 06. júl 2020 

- Európska komisia predĺžila uplatňovanie 
pravidiel štátnej pomoci, ktorých platnosť sa má 
skončiť na konci roku 2020, aby sa 
minimalizoval hospodársky dosah prepuknutia 
COVID-19 na spoločnosti. Všetky podrobnosti 
týkajúce sa opatrení sa nachádzajú tu. 

- Britské príjmy a clá HM vydali usmernenia 
týkajúce sa smernice, pokiaľ ide o povinnú 
automatickú výmenu informácií v oblasti daní v 
súvislosti s cezhraničnými dojednaniami 
podliehajúcimi hláseniu, ktoré sa bežne 
označujú ako „DAC6“.  

- OECD uverejnila vzorové pravidlá pre 
podávanie správ prevádzkovateľmi platforiem 
týkajúce sa predajcov v zdieľanom a 
koncertnom hospodárstve. 

- Európska komisia uverejnila svoj júlový balík 
porušení právnych predpisov, v ktorom uvádza 
právne kroky, ktoré proti rôznym členským 
štátom podniká v súvislosti s porušením 
povinností podľa právnych predpisov EÚ. 

- Platforma pre spoluprácu v oblasti daní, 
spoločná iniciatíva MMF, OECD, OSN a 
Svetovej banky, vydala návrh súboru nástrojov 
pre rokovania o daňových zmluvách pre 
rozvojové krajiny s cieľom ďalej podporovať 
budovanie kapacít.  

CFE stanoviská: 

Vyjadrenie názoru TTC 1/2020 o postupoch 
zhromažďovania údajov o správe daní a 
digitalizácii procesov správy daní 

                          MF SR, FR SR 

FR SR  

Usmernenie k zdaňovacím obdobiam 
daňovníka pri jeho zrušení a zániku a k 
súvisiacim úpravám 

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej 
republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v 
odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z 
majetku 

Oznámenie o začatí vykonávania Dohody o 
voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamskou 
socialistickou republikou od 1. augusta 2020 

Finančná správa zasahuje pre daňové úniky a 
podvodné konanie 

eKasa na úrovni spred pandémie 

                          Z diania v komore 

Metodicko-legislatívne komisie 

Zápis zo zasadnutia MLK pre DPH, spotrebné 
dane a clo 17. júna 2020.  
 

                                        Vzdelávanie     

3.9.-2.10.2020 DAŇOVÁ AKADÉMIA 

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 

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. 

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

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. 
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Pripravujeme: 

8.9.2020         DPH rozsudky 

Lektor: Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo /MF SR/ 
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