
SPRAVODAJCA 
 

 
 
 

11. jún 2018, Ročník 3, Číslo, 15/2018 
  

 

Vydáva Slovenská komora daňových poradcov www.skdp.sk  © Všetky práva vyhradené   

 

   Do pozornosti: celokomorová diskusia k Štatútu SKDP 

                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR  

Od 30. mája do 8. júna 2018 neboli publikované 
žiadne predpisy z oblasti daňového práva. 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Návrh Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje 
vzor daňového priznania k dani z poistenia. 
Termín na pripomienky: od 5. do 25. júna 2018. 

Vznesené pripomienky SKDP k návrhu zákona 
o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa 
zdanenia. MPK ukončené dňa 4. júna 2018. 

Novela zákona č. 357/2017 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite s termínom pripomienkovania 
od 31. mája do 20. júna 2018.  

Návrh nariadenia EP a Rady, ktorým sa mení 
nariadenie (EÚ) č. 952/2013 - Colný kódex Únie. 
Termín pripomienkovania návrhu riadneho predb. 
stanoviska od 24. mája do 6. júna 2018. 

Konzultácie MF SR 

Otvorenie diskusie k pripravovaným 
legislatívnym zmenám v postupoch účtovania 
pre jednoduché účtovníctvo. Predpokladaná 
účinnosť od 1.1.2019. Námety prosíme posielať 
na metodika@skdp.sk 

                         Spravodajstvo EÚ 

Eur Lex: 
Vec C-566/16. Rozsudok SD zo 17. mája 2018 
– DPH – Osobitná úprava pre malé podniky  

Vec C-30/17. Rozsudok SD zo 17. mája 2018 – 
Spotrebné dane – Spôsob výpočtu  

Spojené veci C-660/16 a C-661/16. Rozsudok 
SD z 31. mája 2018 – DPH – Dodanie tovaru – 
Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe  

Vec C-49/17. Rozsudok SD zo 6. júna 2018 – 
Zdanenie energetických výrobkov sa elektriny 

CFE news: 
CFE Tax Top 5 – 22. máj 2018 a 28. máj 2018 
5. vydanie CFE Global Tax Top 5 

Komisia dňa 25. mája 2018 navrhla podrobné 
technické zmeny pravidiel EÚ v oblasti dane 
z pridanej hodnoty (DPH). Výsledkom má byť 
vytvorenie budúceho systému DPH, ktorý bude 
odolný voči podvodom.  

                                   SP informuje                                     

Odvodová úľava z príjmu do 200 € pre 
pracujúceho dôchodcu - dohodára  

Zvýšenie maximálnej výšky dávky 
v nezamestnanosti na viac ako 970 eur 

Výnimka z platenia poistného u študentov len pri 
dohode o brigádnickej práci študentov 

                          MF SR, FR SR 

FR SR  

Autorizácia k elektronickým službám cez web FS 

Informácia o zvýšení sumy stravného pri 
pracovnej ceste od 1.6.2018 podľa zákona 
o cestovných náhradách  

Informácia k výpočtu preddavkov na daň 
z príjmov FO  

Informácia o podmienkach nazerania do spisu 

Elektronická komunikácia s FS – súhrn užitočných 
linkov 

                          Z diania v komore 

Dňa 21.06.2018 sa uskutoční klubové 
stretnutie s Ing. Petrom Horniačkom v 
RK SKDP BA na tému: Patentbox. 
Registrovať sa môžete tu. 

Metodicko-legislatívne komisie 

Na zasadnutí MLK pre účtovníctvo 30. mája 2018 
bola za účasti Ing. Ingrid Šalkovičovej z MF SR 
otvorená diskusia k pripravovaným legislatívnym 
zmenám v postupoch účtovania pre jednoduché 
účtovníctvo. Začiatok legislatívneho procesu 
(MPK) august - september 2018. Predpokladaná 
účinnosť novej právnej úpravy od 1.1.2019. 

Plánované zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné 
dane a clo dňa 14. júna 2018. 

Zápis zo zasadnutia MLK pre DPH, spotrebné 
dane a clo 9. mája 2018. 

Zápis zo zasadnutia MLK pre účtovníctvo 18. 
apríla 2018. 

Plánované zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO 
dňa 19. júna 2018. 

Plánované zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO 
dňa 19. júna 2018. 

Vzor podnetu k metodickým/aplikačným otázkam, 
ktoré môžu daňoví poradcovia predkladať na 
riešenie na zasadnutia metodicko-legislatívnych 
komisií SKDP. 

V súvislosti s nadchádzajúcim volebným valným 
zhromaždením Vám budú na Vaše e-mailové 
schránky v najbližších dňoch zaslané nominačné 
lístky (prosíme doručovať ich na sídlo kancelárie: 
Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava).  

 

                                        Vzdelávanie     
  
Vzdelávanie ADP 

Aktuálne zmeny v zákone o účtovníctve a PÚ pre 
podnikateľov od 1.1.2018 v praxi, letkor: Ing. 
Mária Cvečková, termín: 18.06.2018 

Vlastné zdroje financovania obchodnej 
spoločnosti z pohľadu účtovníctva, lektor: Ing. 
Mária Horváthová, MF SR, termín: 26.06.2018 
 

Pripravujeme:  

Seminár „Otázky a odpovede zo skúšok daňových 
poradcov – daň z príjmov FO a PO“ – 10.09.2018 

Seminár „Otázky a odpovede zo skúšok daňových 
poradcov – DPH“ – 11.09.2018 

Cyklus seminárov „Dane komplexne“ – jeseň 
2018 

Seminár „Trojstranné obchody“ – 27.09.2018 

Seminár „Budúcnosť zásielkového predaja“ – 
15.10.2018 

Konferencia „Zamestnávanie cudzincov 
a vysielanie zamestnancov do zahraničia – 
komplexne“ – október 2018 

Konferencia „Medzinárodné zdaňovanie“ – 
október 2018 

Uzatvorený seminár „Novela zákona o DPH“ – 
november 2018 
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