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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 11. – 17. februára 2020 neboli v Zbierke 
zákonov SR publikované daňové predpisy. 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Návrhy SKDP na legislatívnu úpravu zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov predložené 
v rámci pripomienkovania Predbežnej informácie 
k pripravovanej novele. 

                           Spravodajstvo EÚ 

CFE news: 

CFE Tax Top 5 - Brusel, 10. február 2020  

- Chorvátske predsedníctvo Rady EÚ stanovilo 
pracovný program skupiny pre kódex správania 
na prvý polrok 2020 - na zasadnutí Rady 
ECOFIN 18. februára sa má revidovať najmä 
„čierna listina“ nespolupracujúcich jurisdikcií EÚ 
na daňové účely 
- OECD uverejnila konzultačný dokument s 
výzvou na predloženie informácií týkajúcich sa 
akcie 13 základného projektu zamedzenia 
narúšaniu základov dane a presunom ziskov 
týkajúci sa podávania správ podľa jednotl. krajín 
- Európska komisia GR TAXUD iniciovala 
počiatočné hodnotenie vplyvu zamerané na 
možnosti posilnenia existujúceho rámca EÚ na 
výmenu informácií na daň. účely (tzv. „DAC“) 
- Komisie DGTAXUD uverejnili správu o 
prieskume daňovej politiky EÚ do roku 2020, v 
ktorej preskúmali daňové systémy členských 
štátov – zdôrazňuje sa reforma medzinárodného 
systému dane z príjmu právnických osôb ako aj 
zintenzívnenie boja proti zneužívaniu daní 

Európska komisia – Verejné konzultácie 
v oblasti daní 

Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica 2011/16/EU pokiaľ ide o opatrenia na 
posilnenie rámca výmeny informácií v oblasti 
daní. 

Hodnotenie osobitného režimu DPH pre 
cestovné kancelárie. 

Úradný vestník EÚ 

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2020/194 
z 12. februára 2020, ktorým sa stanovujú 
podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady 
(EÚ) č. 904/2010,pokiaľ ide o osobitné úpravy 
pre zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú služby 
nezdaniteľným osobám, uskutočňujú predaj 
tovaru na diaľku a určité domáce dodania 
tovaru. Nariadenie je záväzné a priamo 
uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. 
Uplatňuje sa od 1. januára 2021. Smernica 
Rady (EÚ) 2019/1995 z 21. novembra 2019 
pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa predaja 
tovaru na diaľku a určitých domácich dodaní 
tovaru má byť prebratá zákonom o DPH 
najneskôr do 31. decembra 2021. 

                          MF SR, FR SR 

FR SR  

Softwarningové upozornenia prinášajú výsledky 

Ako poukázať percentá zo zaplatenej dane 
občianskym združeniam a nadáciám 

                         SP informuje 

Doktorand platí poistné len vtedy, keď súčasne 
vykonáva zárobkovú činnosť 
 
Živnostníci pozor: po zániku živnosti nemáte 
nárok na dávku v nezamestnanosti 
 

                          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 

Dňa 7.2.2020 zasadala Dozorná rada SKDP – 
zápis. 

Pracovná ponuka 

Daňovo poradenská spoločnosť BPS Tax, s.r.o., 
obsadzuje do svojho rastúceho teamu daňového 
poradcu, ktorého zodpovednosťou bude príprava 
daňových stanovísk, koordinácia a kontrola 
asistentov daňového poradcu a komunikácia s 
klientmi. V prípade, že Vás ponuka spoločnosti 
zaujala, pošlite svoj životopis na e-mail: 
scepkova@bpsgroup.sk, bližšie informácie 
o spoločnosti nájdete na stránke bpsgroup.sk. 
 
Metodicko-legislatívne komisie 
 
Zápis zo zasadnutia MLK pre DPH, spotrebné 
dane a clo 8. januára 2020. 
 
Spoločné fórum k medzinárodnému 
zdaňovaniu MFSR – FRSR – ÚVHS – SKDP  
 
V dňoch 10. a 11. februára 2020 sa 
v Mojmírovciach uskutočnilo prvé neformálne 
Spoločné fórum k medzinárodnému zdaňovaniu 
MFSR – FR SR – ÚVHS – SKDP, kde sme 
vytvorili základ pre dlhodobú spoluprácu a otvorili 
nasledovné odborné témy: 

- Stále prevádzkarne a vyčísľovanie základu 
dane; 
- Konečný príjemca a jeho preukazovacia 
povinnosť v kontexte platenia úrokov, dividend – 
dôkazy z pohľadu splnenia povinnosti preukázať, 
kto je konečný príjemca; 
- Prístup k uznaniu benchmarkov z databázy, do 
ktorej nemá finančná správa prístup, z hľadiska 
posúdenia vhodnosti výberových kritérií. 
 

                                        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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