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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 18. – 24. februára 2020 neboli v Zbierke 
zákonov SR publikované daňové predpisy. 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

 

                           Spravodajstvo EÚ 

CFE news: 

CFE Tax Top 5 - Brusel, 17. február 2020 

- OECD vydala ekonomickú analýzu o digitálnej 
dani - kombinovaný účinok návrhov v rámci 
piliera 1 a 2 by viedol k zvýšeniu celosvetových 
príjmov z daní z príjmu právnických osôb 
približne o 4% pri nízkych, stredných a vysokých 
príjmoch - webové vysielanie z 13. februára 
2020 týkajúce sa predbežných zistení 
posúdenia vplyvu  

- Európska komisia zverejňuje plán proti praniu 
špinavých peňazí – v pláne sa stanovuje, že 
nadchádzajúcich mesiacoch sa vydá politické 
oznámenie, ktorým sa stanovia oblasti, v akých 
EÚ podnikne ďalšie kroky, ktoré budú tvoriť 
základ budúcich návrhov Komisie 

- Návrh kodifikácie smernice DAC s cieľom 
„zjednodušiť a objasniť právne predpisy Únie, 
aby boli jasnejšie a prístupnejšie pre občanov  

- Usmernenie OECD o transferovom oceňovaní 
finančných transakcii, ktoré nadväzuje na akcie 
BEPS 4 a Akcie 8 - 10. - účelom tohto 
usmernenia je zlepšiť konzistentnosť pri výklade 
zásady trhovej nezávislosti a znížiť dvojité 
zdanenie a spory 

- Európska komisia uverejnila balík opatrení pre 
porušenie právnych predpisov, kde uvádza 
právne kroky, ktoré Komisia proti rôznym 
členským štátom podniká v súvislosti s 
nedodržaním povinností vyplývajúcich z 
právnych predpisov EÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          MF SR, FR SR 

FR SR  

Informácia k povinnosti podnikateľa pri strate 
prihlasovacích údajov do virtuálnej registračnej 
pokladnice 

Informácia k platnosti a účinnosti Colného 
kódexu Únie a súvisiacich predpisov od 1. mája 
2016 – aktuálne znenie k 19.02.2020 

Vynovená Taxana – chatbot Finančnej správy 

                         SP informuje 

Podmienky pre sporiteľa v II. pilieri pri žiadosti o 
predčasný dôchodok majú špecifiká 
 
Výška nemocenských dávok sa na prelome rokov 
nemení 
 
 

                          Z diania v komore 

Klubové stretnutia 

6. marca „Aktuálne otázky z 
účtovníctva - účtovná závierka 2019“ s 

Ing. Janou Turóciovou / DÚ Košice. 

10. marca „Daň z príjmov PO – daňové priznanie 
za rok 2019“ s Ing. Sidóniou Jakubovie /FS SR. 

2. apríla „Špecifické otázky k DPH“ s Mgr. et 
Mgr. Mojmírom Beňom / MF SR.  

16. apríla „Prezentácia zmien v zákone o dani z 
príjmov v oblasti medzinárodných daňových 
vzťahov platných od 1.1.2020“ Ing. Danou 
Slikovou, PhD. / FS SR. 

Registračné linky na webinár sa nachádzajú na 
stránke SKDP v sekcii: Klubové stretnutia 

 
 
Metodicko-legislatívne komisie 
 
Zápis zo zasadnutia MLK pre daň z príjmov FO  
6. februára 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Vzdelávanie     

Zamestnanec s trvalým pobytom v Rakúsku  

28. februára Vás pozývame na stretnutie pri 
raňajkách s rakúskymi lektormi, ktorí Vám 
vysvetlia, aké povinnosti majú zamestnávatelia 
v prípade, že majú zamestnanca s trvalým 
pobytom v Rakúsku.  
                  

Prednáška bude 
tlmočená do 
slovenčiny.  

 
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. 

 
 
Česko-slovenské daňové fórum 2020 
14. a 15. mája sa bude konať tradičné Česko-
slovenské daňové fórum. Tento rok v Brne.  
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