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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 24. – 30. marca 2020 neboli v Zbierke 
zákonov SR publikované daňové predpisy.  

                          Spravodajstvo EÚ 

CFE news: 

CFE Tax Top 5 - Brusel, 23. marec 2020 

- Európska komisia minulý týždeň prijala 
dočasný rámec týkajúci sa opatrení štátnej 
pomoci na pomoc členským štátom pri riešení 
hospodárskeho dopadu prepuknutia choroby 
COVID-19. Viac informácií je k dispozícii tu. 

- Schôdza ECOFIN sa uskutočnila 23. marca 
2020 ako telekonferencia – počas stretnutia 
ministri diskutovali o ekonomickom vplyve 
prepuknutia choroby COVID-19 a o opatreniach 
EÚ, najmä o štátnej pomoci a možnostiach, 
ktoré ponúka Pakt stability a rastu. 

- OECD vytvorila webovú stránku venovanú 
prepuknutiu vírusu COVID-19, ktorá poskytuje 
informácie a profily krajín o šírení vírusu, a 
odporúča politické reakcie týkajúce sa rôznych 
oblastí. Daňová politika - OECD stanovuje rôzne 
odporúčané opatrenia - veľkorysejšie dávky 
sociálneho zabezpečenia a podpory príjmov, 
odloženie alebo zrieknutie sa príspevkov 
zamestnávateľa a SZČO na sociálne 
zabezpečenie, daňové úľavy pre tých, ktorí 
pracujú v zdravotníctve a na pohotovostiach, 
odklad platby DPH a ciel, urýchlenie vyplácania 
refundácii, odloženie alebo odpustenie daní 
alebo zvýšenie rezerv na prevod strát. Ďalšie 
informácie nájdete tu. 

- Európska komisia údajne plánuje v súlade s 
Roadmap, ktorý uverejnenila vo februári, 
zaviesť nariadenie EÚ týkajúce sa budúcich 
krokov v „novom komplexnom prístupe k 
prevencii a boji proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu“. V roku 2020 sa 
uskutočnia aj rozsiahle konzultácie so 
zúčastnenými stranami s cieľom predstaviť nové 
politické iniciatívy začiatkom roku 2021. 

- Na globálnom fóre OECD o transparentnosti a 
výmene informácií pre daňové účely sa v dňoch 
16. až 18. marca uskutočnilo úvodné stretnutie 
ich nedávno zriadenej skupiny pre automatickú 
výmenu informácií (APRG), ktorá sa týka 
štandardu pre automatickú výmenu informácií o 
finančných účtoch v daňových záležitostiach. 

CFE: Stanovisko FC 4/2020 týkajúce sa 
dvojitého zdanenia DPH 

                          MF SR, FR SR 

FR SR  

Informácia k nariadeniu vlády SR č. 48/2020 Z. 
z. o zániku daň. nedoplatku zodpovedajúceho 
nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej 
dani z príjmov 

Informácia k oslobodeniu od cla a DPH pri 
tovare dovážaného v prospech obetí katastrof 

Nová komunikačná služba finančnej správy 

Dostupnosť Call centra 

MF SR OZNAM k zasielaniu rozhodnutí do 
elektronických schránok 

Prvá pomoc podnikateľom z dielne ministerstva 
financií 

MH SR Prvých sedem ekonomických opatrení –    
PRVÁ POMOC zamestnancom, firmám 
a SZČO. 

                         SP informuje 

Pozor: Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej 
poisťovni čestné vyhlásenie! 

Živnostníci: K dávke OČR a PN za marec treba 
nedoplatky poistného zaplatiť najneskôr do  
31. 3. 2020 

Ako si zamestnávateľ vybaví prístup k 
elektronickým službám Sociálnej poisťovne 

Zmeny v dávkach ošetrovné a nemocenské 
účinné od 27. 3. 2020 

                          Z diania v komore 

Klubové stretnutia  

Klubové stretnutie 2. apríla 
„Špecifické otázky k DPH“ s Mgr. 

Mojmírom Beňom  je už obsadené. Zo záznamu 
si ho však budete môcť vypočuť 9. apríla.  

16. apríla „Prezentácia zmien v zákone o DzP v 
oblasti medzinárodných daňových vzťahov 
platných od 1.1.2020“ Ing. Danou Slivkovou  

Metodicko-legislatívne komisie 

Prehľad plánovaných zasadnutí komisií 
v nadchádzajúcom mesiaci apríl 2020: 

- MLK pre správu daní a miestne dane                         
6. apríla 2020 o 15:30; 
-  MLK pre daň z príjmov PO 7. apríla o 16:00 
- Komisia pre profesijné záležitosti – 8. apríla 
2020 o 9:00 
- MLK pre DPH, spotrebné dane a clo 8. apríla 
2020 o 14.00 – zrušené; 
-   MLK pre daň z príjmov FO 16. apríla o 09:00 

Zasadnutia MLK sa v  apríli uskutočnia v online 
formáte. 

                                        Vzdelávanie     

OZNAM: V súvislosti s opatrením ÚVZ o 
zákaze konania hromadných podujatí, sa 
všetky vzdelávacie podujatia  SKDP a ADP 
plánované v termíne 10. až 31. marca 2020 
budú konať výhradne formou on-line účasti 

Pripravujeme na tento a budúci týždeň: 

 

Nahrávka - Cyklus 4 webinárov súvisiacich 
s aktuálnou situáciou Covid-19 

Klubové stretnutie k pripravovaným zmenám MH 
SR.  

Klubové stretnutie k zmenám v sociálnom 
poistení 

Školenie k novelám daňových zákonov 
v súvislosti s Covid-19. 

Workshop k transferovému oceňovaniu 

Praktické príklady 
transferového 
oceňovania si prejdete 
30. apríla 2020 s Ing. 
Františkom 
Csefalvayom (MF SR) 
a Ing. Petrom Pašekom (daňový poradca, 
spoločnosť Accace)  

Daňová kontrola v praktických súvislostiach 

Prierez daňovou 
kontrolou, fázami 
možnými úskaliami, 
procesnými úkonmi, 
od začatia kontroly až 
po správnu žalobu 
prinesie spojenie 
lektorov sudcu KS KE JUDr. Pavla Naďa a 
daňovej poradkyne Ing. Marcely Boškovej. 

Dane komplexne 

Cyklus seminárov - príprava ku skúškam 
daňových poradcov - zrušené 

Dane komplexne – Časť DPH+DzP 

Časť DPH+DzP - menší cyklus v rámci 
kompletného cyklu „Dane komplexne“ - zrušené 
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