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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR  

Od 4. júla do 16. júla 2018 neboli publikované 
žiadne predpisy z oblasti daňového práva. 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Návrh novely zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a niektorých 
zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. 
a niektorých zákonov. Navrhujú sa zmeny 
týkajúce sa pôsobnosti zákona a prehodnotenie 
vymedzenia partnera verejného sektora 
a rozsahu transakcií spadajúcich pod režim 
zákona, zmeny procesných ustanovení a ďalšie. 
Termín na pripomienky do 27. augusta 2018. 
Navrhovaná účinnosť od 1.11.2018 

Poslanecká novela zákona č. 461/2003 Z. z 
o sociálnom poistení s cieľom upraviť platnú 
právnu úpravu automatického zvyšovania 
dôchodkového veku na základe strednej dĺžky 
dožitia. Podľa súčasného mechanizmu je 
dôchodkový vek legislatívne určený vždy len na 
jeden rok dopredu. Navrhuje sa mechanizmus, 
podľa ktorého sa má od roku 2019 každoročne 
opatrením určiť dôchodkový vek na príslušný rok 
v predstihu 5 rokov.  

Návrh nového zákona o finančnej správe. Návrh 
zavádza komplexnú úpravu sústavy orgánov 
finančnej správy, ich kompetencií a oprávnenia 
ozbrojených príslušníkov finančnej správy, 
transformuje Úrad pre vybrané daňové subjekty 
na Úrad pre vybrané hospodárske subjekty 
a rozširuje jeho osobnú pôsobnosť, vytvára novú 
kategóriu ozbrojeného a neozbrojeného 
príslušníka finančnej správy a ďalšie. Návrh 
upravuje aj zákon o daňových poradcoch, Colný 
zákon, Trestný zákon, Trestný poriadok, zákon 
o správe daní a ďalšie predpisy. Termín na 
pripomienky do 14. augusta 2018. 

Návrh novely zákona č. 98/2004 Z. z. 
o spotrebnej dani z minerálneho oleja a zákona 
č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani 
z alkoholických nápojov. Termín na 
pripomienkovanie do 10. augusta 2018. 

Novela zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní 
ERP a zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní 
a poplatkov. Návrh upravuje aj zákon o dani 
z príjmov a zákon o osobitnom odvode 
z podnikania v regulovaných odvetviach. 
Pripomienkovanie ukončené 31. júla 2018. 
Vznesené pripomienky v rámci MPK. 

Novela zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení 
krízových situácií na finančnom trhu. Podľa 
návrhu MF SR, banky a pobočky zahraničných 
bánk sú povinné v el. podobe raz ročne 
zverejňovať informácie o záležitostiach klientov, 
ktorí sú právnickými osobami a podnikateľmi, 
tvoriacich predmet bankového tajomstva vo 
vymedzenom rozsahu na základe písomnej 
žiadosti MF SR alebo FR SR na účely 
analytickej činnosti. Poskytnuté budú 
identifikačné údaje klienta, číslo účtu, dátum 

jeho založenia a zrušenia, vykonané operácie 
vrátane čísla účtu platiteľa alebo príjemcu a 
všetkých identifikačných údajov platieb, dátumu 
a času realizácie operácie. Navrhovaná 
účinnosť od 1. januára 2019. 

Vyhodnotenie pripomienok v rámci MPK 
k návrhu zákona o mechanizmoch riešenia 
sporov týkajúcich sa zdanenia. 

                          MF SR, FR SR 

MF SR 

MF SR uverejnilo opatrenie, ktorým sa 
ustanovuje vzor daňového priznania k dani 
z poistenia. V rámci informácie nájdete aj znenie 
zákona o dani z poistenia, ktoré bolo doplnené  
v databáze Daňové právo SKDP. 

FR SR  

Spôsob el. podávania dokumentov cez portál FS 

Informácia k elektronickému odosielaniu 
daňových priznaní k dani z príjmov FO a PO 

Informácia k identifikácii správ v schránke správ 
ak má daňový subjekt komunikujúci elektronicky 
priradené viaceré DIČ 

Časté otázky a odpovede  

                         Spravodajstvo EÚ 

Eur Lex: 

Vec C- 140/17. Rozsudok SD z 25. júla 2018 – 
DPH – Odpočet dane zaplatenej na vstupe – 
Pôvodné využitie na činnosť, ktorá nezakladá 
práva na odpočítanie dane 

CFE news: 

CFE Tax Top 5 – 23. júl 2018 

CFE Tax Top 5 – 30. júl 2018 

 

                       IS Baltazár 

V mesiaci júl boli zaslané upomienky užívateľom, 
ktorí neuhradili užívateľský poplatok za IS SKDP 
– prístup cez Notes klienta. Na základe tejto 
výzvy väčšina užívateľov uhradila svoje záväzky. 
Poradcom, ktorí neuhradili užívateľský poplatok 
bude zrušený prístup, vrátane e-mail schránky na 
skdp.sk. Zrušenie prístupu zahŕňa:  
neobnoviteľné zrušenie e-mail schránky a 
osobného adresára, v doméne skdp.sk 
/meno.priezvisko@skdp.sk (vrátane všetkých 
súvisiacich služiieb - spam filter, antivirus, 
backup), zrušenie IBM Traveler, Sametime, 

zrušenie prístupu do notes aplikácií cez IBM 
Notes klienta, zrušenie možnosti používania 
aplikácií v režime offline + prepojenie na ASPI. 
 
 

                                        Vzdelávanie     
  
Vzdelávanie ADP 

Daňová akadémia , termín 04.-26.09. 2018. 
Cyklus seminárov na komplexnú prípravu pre 
nových asistentov daňových poradcov, 
zamestnancov ekonomických oddelení, 
účtovníkov  

Otázky a odpovede zo skúšok daňových 
poradcov, lektori: Ing. Jozef Danis, PhDr. Ľubica 
Dumitrescu, Mgr. Mojmír Beňo, termín: 10.-
11.09.2018  

 

DANE KOMPEXNE – termín 28.09. – 23.11. 
2018. Cyklus seminárov, ktorý slúži nielen ako 
príprava na skúšky daňových poradcov. 
Počet miest je obmedzený. 
Z cyklu seminárov Dane komplexne je možné 
objednať si aj samostatne časť DPH a časť Daň 
z príjmov. 

Seminár Trojstranné obchody, termín 27.09.2018, 
lektor Mgr. Bc. Mojmír Beňo, MF SR 

Seminár Transferové oceňovanie , termín 
08.10.2018, lektor Ing. František Cséfalvay, MF 
SR 

Seminár Budúcnosť zásielkového predaja, termín 
15.10.2018, lektorka Ing. Eva Mihálová, MF SR 

Seminár Organizačné zložky komplexne (právne 
minimum, účtovníctvo, dane, DPH a transferové 
oceňovanie), termín:17.10.2018, lektorka Ing. 
Marcela Bošková – daňová poradkyňa 

Pripravujeme:  

Seminár „Odhaľovanie a objasňovanie 
daňových únikov v SR“ – 19.11.2018 

Konferencia „Vysielanie zamestnancov na 
Slovensko“ – október 2018 

Konferencia „Medzinárodné zdaňovanie“ – 
06.11. 2018 

Konferencia „DPH pri stavebných prácach“ 

Uzatvorený seminár „Novela zákona o DPH“ – 
november 2018 

Metodické dni k dani z príjmu a účtovníctvu – 
10. a 11.12.2018 

 

https://www.facebook.com/SKDP.sk/
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?vyhlasenie=5&vyhlaseny_zaciatok=26.07.2018&vyhlaseny_koniec=06.08.2018&filter=1
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=EB27C9A2169BA6DBC12582E2002FEE16&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=EB27C9A2169BA6DBC12582E2002FEE16&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=EB27C9A2169BA6DBC12582E2002FEE16&action=openDocument
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-523
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=2A187EB93F0D7E7CC125827F002EC6B0&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=1FE6429F167F1677C12581B10055A610&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=1FE6429F167F1677C12581B10055A610&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=1FE6429F167F1677C12581B10055A610&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=437075A6170E3C0FC1258259004DC7D7&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=437075A6170E3C0FC1258259004DC7D7&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=437075A6170E3C0FC1258259004DC7D7&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=D052
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=F640333F1BF0C7AAC12582DB00471519&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=F640333F1BF0C7AAC12582DB00471519&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=D07A
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=D07A
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/94D700F8A27AAAF8C12582E10032E4B1
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/94D700F8A27AAAF8C12582E10032E4B1
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/vdpskdp.xsp
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/B85E1847EDEB2C40C12582E100377022
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/B85E1847EDEB2C40C12582E100377022
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/B85E1847EDEB2C40C12582E100377022
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/B85E1847EDEB2C40C12582E100377022
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/B85E1847EDEB2C40C12582E100377022
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/ddpeu.xsp?documentId=F60D39C34379F464C12582E1003E10F7&action=OpenDocument
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/ddpeu.xsp?documentId=F60D39C34379F464C12582E1003E10F7&action=OpenDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=CA5763798F2B7FB7C12582E1003B4FDE&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=D11D22DE7505E82CC12582E1003C6B9B&action=openDocument
https://adp.skdp.sk/p/danova-akademia
https://adp.skdp.sk/p/otazy-a-odpovede-zo-skusok-leto2018
https://adp.skdp.sk/p/otazy-a-odpovede-zo-skusok-leto2018
https://adp.skdp.sk/p/dane-komplexne-jesen-2018
https://adp.skdp.sk/p/dane-komplexne-jesen2018-dph
https://adp.skdp.sk/p/dane-komplexne-jesen2018-dzp
https://adp.skdp.sk/p/dane-komplexne-jesen2018-dzp
https://adp.skdp.sk/p/trojstranne-obchody
https://adp.skdp.sk/p/transferove-ocenovanie-2018
https://adp.skdp.sk/p/buducnost-zasielkoveho-predaja
https://adp.skdp.sk/p/organizacne-zlozky-komplexne
https://adp.skdp.sk/p/organizacne-zlozky-komplexne
https://adp.skdp.sk/p/organizacne-zlozky-komplexne
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                          Z diania v komore 

Najbližšie (volebné) 
valné zhromaždenie 
SKDP sa uskutoční 15. 
novembra 2018 (štvrtok) 
v Bratislave – budova 
Technopolu. Tešíme sa 
na vašu účasť. 

Na 14. novembra (streda) pre vás pripravujeme 
odborný uzavretý seminár a v podvečer skvelé 
divadelné vystúpenie Ešte raz, ale lepšie (taktiež 
v budove Technopolu). Veríme, že sa príjemne 
zabavíte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 05.09.2018 sa uskutoční klubové 
stretnutie s Ing. Petrom Horniačkom v 
RK SKDP BA na tému: Výplaty z 

kapitálových fondov, pôžičky, ich vrátenie, 
úročenie z pohľadu OZ, ZoÚ a daňových 
zákonov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKDP v médiách 

S našou tlačovou správou o registrácií 
digitálnych platforiem sme sa dostali aj 
do zahraničia. 
 

Viceprezidentka SKDP Miriam Galandová hosťom 
v štúdiu na tému o kontrole bankových účtov. 
 
Marketing pre daňových poradcov 

SKDP v spolupráci so Slovak Business Agency 
pre Vás pripravila bezplatný workshop Marketing 
pre daňových poradcov. Termín: 14.8.2018 (9:00 
– 13:00) 

                                   SP informuje                                     

Živnostníci, do 8. augusta 2018 treba uhradiť 
nové poistné 

SZČO – po vzniku povinného poistenia 
prehodnoťte dobrovoľné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SKDP.sk/
https://drive.google.com/file/d/1k-S5SdPEbDzqwmPRmDEir4l_GCPBNz-4/view
https://adp.skdp.sk/p/klubove-stretnutie:-kapitalove%20fondy
https://adp.skdp.sk/p/klubove-stretnutie:-kapitalove%20fondy
https://adp.skdp.sk/p/klubove-stretnutie:-kapitalove%20fondy
https://adp.skdp.sk/p/klubove-stretnutie:-kapitalove%20fondy
https://skdp.sk/webnew/main.nsf/0/932A290BAFD50AD4C12582DE00237C51
https://skdp.sk/webnew/main.nsf/0/932A290BAFD50AD4C12582DE00237C51
https://www.ta3.com/clanok/1132911/host-v-studiu-m-galandova-o-kontrolovani-uctov-podnikatelov.html
https://skdp.sk/webnew/main.nsf/0/4255660CA9FFD906C12582DE002CCE91
https://skdp.sk/webnew/main.nsf/0/4255660CA9FFD906C12582DE002CCE91
https://www.socpoist.sk/aktuality-zivnostnici--do-8-augusta-2018-treba-uhradit-nove-poistne-/48411s66370c
https://www.socpoist.sk/aktuality-zivnostnici--do-8-augusta-2018-treba-uhradit-nove-poistne-/48411s66370c
https://www.socpoist.sk/aktuality-szco-pozor--po-vzniku-povinneho-poistenia-prehodnotte-dobrovolne-poistenie/48411s66375c
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