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Legislatíva SR
Zbierka zákonov SR
V dňoch 4. – 10. mája 2022 neboli uverejnené
predpisy v oblasti daní a odvodov.
NR SR
Návrh novely zákona č. 442/2012 Z. z.
o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe
daní – s účinnosťou od 1. januára 2024 sa dopĺňa
zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) - mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z.
o automatickej výmene informácií o finančných
účtoch na účely správy daní. Účinnosť zákona 1.
januára 2023, účinnosť doplneného §12a
o spoločnej kontrole od 1. januára 2024.
(schválené do II. čítania).
Návrh novely zákona č. 330/1991 Z. z.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách –
dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Účinnosť 1. septembra 2022. (I. čítanie).
Schválený poslanecký návrh novely zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady – vyššia daň zo schátraných a závadných
stavieb, spresnenie ust. o max. základe dane
z ubytovania. Účinnosť 15. júna 2022
Schválený poslanecký návrh novely zákona č.
67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so
šírením COVID-19 – posun lehoty úhrady odvodov
z prevádzkovania hazardných hier. Účinnosť
vyhlásením

Rozsudok SD z 28. apríla 2022 - Vec C-612/20 Happy Education SRL v. Direcţia Generală
MF SR, FR SR Regională. SD EÚ vo veci Happy Education SRL,
ktorá poskytovala služby tried pomoci s domácimi
MF SR
úlohami, vzdelávacie programy (program Škola
po škole), rozhodol, že v zmysle čl. 132 ods. 1
Predstavili sme technické riešenie nového systému
písm. i) DPH Smernice 2006/112/ES pod pojem
elektronickej fakturácie E-faktúra
„organizácia uznaná ako majúca podobné
zameranie“ ako vzdelávací orgán spravovaný
FR SR
verejným právom, pre účely tohto ustanovenia,
Metodický pokyn k zdaniteľnosti príjmu nepatrí súkromný subjekt, ktorý vykonáva vo
zamestnanca plynúceho za použitie náradia, verejnom záujme vzdelávacie činnosti. Viac...
zariadenia a predmetov potrebných na výkon
CFE news: Tax Top 5, 9. mája 2022
práce zamestnanca a k zahrnutiu výdavkov na
tento
príjem
do
daňových
výdavkov - stanovisko ku konzultácii o DPH v digitálnom
zamestnávateľa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o veku.
dani z príjmov
- OECD organizuje 23. mája 2022 hybridné
verejné konzultačné stretnutie týkajúce sa jej
Výmaz duplicitných účtov na PFS
nedávneho konzultačného procesu o vytvorení
Doručených už vyše 206-tisíc oznámení o indexe rámca pre vykazovanie kryptoaktív a zmenách
spoločného štandardu vykazovania.
daňovej spoľahlivosti

Spravodajstvo EÚ
Eur-lex:
Rozsudok SD z 24. februára 2022 - Vec C605/20 - Supremo Tribunal Administrativo –
Portugalsko vs. Suzlon Wind Energy Portugal.
SD EÚ rozhodol, že „podľa čl. 2 ods. 1 písm. c)
DPH Smernice 2006/112/ES plnenia, ktoré patria
do
zmluvného
rámca
identifikujúceho
poskytovateľa služieb, nadobúdateľa služieb a
povahu predmetných plnení, ktoré boli riadne
zaúčtované zdaniteľnou osobou, sú nazvané
spôsobom potvrdzujúcim ich povahu služieb a
viedli k odmene poskytovateľa predstavujúcej
skutočnú protihodnotu za uvedené služby vo
forme oznámení o dlhu, predstavujú poskytnutie
služieb za protihodnotu. Viac...

Rozsudok SD - Vec C-697/20 W.G. proti Dyrektor
Izby Skarbowej w L. - 24. marca 2022 SD EÚ vo
SP informuje veci C - 697/20 W. G. rozhodol, že články 9, 295 a
296 DPH Smernice 2006/112/ES (1) bránia praxi
SP predstavila nový Elektronický účet poistenca
členského štátu, ktorá nedovoľuje, aby manželia,
MPSVR SR: Vláda aj parlament schválili vyplatenie ktorí vykonávajú poľnohospodársku činnosť v tej
istej usadlosti a využívajú majetok patriaci do
13. dôchodku už v júli
BSM, mohli byť považovaní za odlišné zdaniteľné
osoby na účely DPH, ak každý z nich vykonáva
ekonomickú činnosť nezávisle. Viac...

Vzdelávanie
Už v utorok! 17. máj 2022 Webinár: Aplikácia
zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia po
implementácii pravidiel projektu OECD BEPS
Cieľom webinára je informovať o opatreniach
projektu OECD BEPS (projektu proti erózii základu
dane a presunu ziskov), ktoré boli implementované
do vybraných zmlúv o zamedzení dvojitého
zdanenia a sú v súčasnosti účinné. Lektor: Ing.
Dana Slivková, PhD. (FR SR)

- Uznesenie EP o "Pandora Papers: dôsledky pre
boj proti praniu špinavých peňazí, daňovým
únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam"
bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ.
- OECD vyzýva do 20. mája na predloženie
pripomienok ku konzultácii týkajúcej sa vylúčenia
finančných služieb v rámci časti A prvého piliera
dvojpilierového riešenia na riešenie daňových
výziev vyplývajúcich z digitalizácie hospodárstva.

Z diania v komore
Metodicko-legislatívne komisie
Zápis z MLK pre DPFO zo dňa 7. apríla 2022
Zasadnutie MLK pre DPH 11. mája 2022
Zasadnutie MLK pre DPFO dňa 12. mája 2022
Zasadnutie MLK pre DPPO dňa 17. mája 2022
Zasadnutie MLK pre účt. dňa 24. mája 2022

19.-20. máj 2022 Česko-slovenské fórum Hotel
Continental Brno
Už len dva týždne zostávajú do zahájenia diskusného seminára daňových poradcov,
sudcov NSS a zástupcov MF a finančných správ z
České republiky a Slovenska. V úvode vystúpia
zástupcovia ministerstiev financií a finančných
správ z ČR a SR k aktuálnemu stavu a vývoju
daňovej legislatívy.
Česko-slovenské fórum je príležitosťou nielen na
diskusiu, ale tiež k nadviazaniu procesných aj
osobných kontaktov. Uskutoční sa v hoteli
Continental, Kounicova 6, Brno,

Klubové stretnutia
12. máj 15:00 - 17:00 „Nepeňažné
plnenie oslobodené od dane do výšky 500 eur od
1. januára 2022“ Lektor: Ing. Peter Pašek
26. máj 15:00 - 17:00 "Poistenie daňového
poradcu v praxi“ Lektori: RENOMIA, s.r.o.
📘 Registračné linky a materiál k prednáškam
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26. máj 2022 Webinár: Výplata dividend a podielov
na zisku.
Vyplácate zisky? Domnievate sa, že Vás už
nič neprekvapí? Poďte si s nami prejsť túto
tému komplexne z právnej, daňovej, odvodovej
či účtovnej stránky. Seminár vás prevedie
dôležitými skutočnosťami a bežnými otázkami v
súvislosti s výplatou ziskov. Lektor: Ing. Marcela
Bošková, ACCA (daňová poradkyňa) a Mgr.
Zuzana Moravčíková Kolenová (advokátka)

13.-14. jún. Metodické dni k DPH a správe daní,
Hotel Elizabeth Trenčín

NOVÉ 6-7.jún 2022 Webinár: Stála prevádzkareň
vrátane princípov pre prisudzovanie ziskov.
Lektor: Ing. Dana Slivková, PhD. (FR SR)

1. jún 2022 Webinár: Stravovanie zamestnancov a
SZČO z pohľadu zdanenia a uplatnenia daňových
výdavkov po 1.1.2022. Lektor: Ing. Marta
Boráková (FR SR)
30. máj 2022
oceňovanie v praxi

Konferencia:

Transferové

Lektori: Ing. Tomáš Janoušek a
JUDr. Dušan Misároš
Hostia: Ing. František Cséfalvay (MF SR),
Ing. Silvia Karelová (FR SR) a
JUDr. Juraj Vališ (NSS SR)
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