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                              Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 28.9. – 4.10. 2022 boli uverejnené 
nasledovné predpisy v oblasti daní a odvodov: 

317/2022 Z. z. – Vyhláška MF SR z 8. septembra 
2022, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MF SR č. 
441/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú normy strát 
minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu. Vyhláška 
nadobúda účinnosť 1. októbra 2022. 

NR SR 

Nové doručené návrhy z oblastí daní a odvodov: 

Vládny návrh novely z.č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 
ekonomike a sociálnych podnikoch – vytvorenie 
inštitucionálneho rámca pre problematiku rodinnej 
ekonomiky (ustanovenie podmienok pre evidenciu, 
registráciu a povinností registrovaných rodinných 
podnikov), úprava povinností auditu, rozšírenie 
okruhu prijímateľov investičnej pomoci vo forme 
nenávratného fin. príspevku a dotácie, vypustenie 
úľavy na DzP zo z. č. 112/1018 Z. z, konkrétne zo 
zoznamu foriem investičnej pomoci, ktoré je možné 
poskytnúť sociálnym podnikom z dôvodu rozšíre-
nia možností využitia daňovej úľavy v súlade s § 
30d zákona o DzP. Účinnosť 1. januára 2023. 

Vládny návrh zákona o preverovaní zahraničných 
investícií a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov. Účinnosť 1. marca 2023 

Poslanecký návrh novely zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady – 
rozšírenie osobitného režimu zdanenia pre trans-
formačné stanice a predajné stánky o ostatné 
objekty používané na podnikanie, kt. nie sú stav-
bou podľa zákona o miestnych daniach napr. 
rôzne modulové, dočasné stavby a premiestniteľné 
objekty, úprava ustanovení týkajúcich sa pozície 
správcu dane pri dokazovaní účelu využitia stavby 
v bežnom zdaňovacom období. Účinn. vyhlásením. 

Návrhy zákonov schválené do II. čítania: 

Poslanecký návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov – oslobodenie od dane z príjmov 
pre výhry v lotériách a iných podobných hrách 
prevádzkovaných na základe povolenia podľa 
zákona o hazardných hrách a obdobné výhry zo 
zahraničia do hodnoty neprevyšujúcej 350 € za 
výhru. Účinnosť: vyhlásením. 

 

 

 

 

Poslanecký návrh novely zákona č. 268/2017 Z. z., 
ktorým sa novelizuje zákon č. 98/2004 Z. z. 
o spotrebnej dani z minerálneho oleja – na dobu 
určitú (do 30.9.2023) sa ustanovuje zrušenie 
povinnosti FO a PO, ktoré dodávajú pohonné 
hmoty benzín a naftu na územie SR, primiešavať 
bio zložku.   Účinnosť: 15. dňom od vyhlásenia  

Medzirezortné pripomienkové konanie  

Návrh opatrenia MPSVR SR o sumách stravného 
– zvýšenie sumy stravného zo 6,40 na 6,80 € pri 
pracovnej ceste od 5 do 12 hod, z 9,60 na 10,10 
€ pri pracovnej ceste od 12 do 18 hod, zo 14,50 
na 15,30 pri pracovnej ceste nad 18 hod. 

                             MF SR, FR SR 

FR SR  

Z globálnej pandémie do globálnej inflácie 

Vypíname aplikáciu Pokladnica v Google play 

MF SR  

Sumár TOP opatrení ministerstva financií 

 

                            SP informuje 

Dôchodcovia žijúci v zahraničí mimo krajín EÚ, do 
15. októbra 2022 zašlite SP potvrdenia o žití 

V októbri dostane viac ako 62 tisíc SZČO 
oznámenia o vzniku, zániku či trvaní SP 

 

 

 

 

 

 

                           Spravodajstvo EÚ 

CFE news: Tax Top 5 – 3. október 2022:  

- VZ CFE zvolilo nového prezidenta a členov 
výkonnej rady na obdobie rokov 2023 - 2024. 

- Vedúci predstavitelia EÚ schválili nariadenie s 
opatreniami zameranými na prerozdelenie 
prebytočných príjmov energetického sektora 
medzi konečných spotrebiteľov.  

- Podvýbor EP pre daňové otázky (FISC) 
usporiada vo štvrtok 13. októbra 2022 vypočutie s 
cieľom vymeniť si názory s Marnixom van Rijom, 
štátnym tajomníkom holandského MF. 
Zasadnutie bude možné ho sledovať live. 

- Diskusný dokument KDPČR o profesionálnom 
úsudku v daňovom plánovaní. 

- Bahamy budú zaradené na čiernu listinu za to, 
že zohrávajú úlohu pri uľahčovaní offshorových 
štruktúr a dohôd zameraných na prilákanie ziskov 
bez skutočnej ekonomickej podstaty. 

VAT Expert Group (VEG)                               

Materiály z 31. zasadnutia 10. júna 2022 týkajúce 
sa jednotnej DPH registrácie, E-faktúra, platfor-
my, stála základňa a DPH 

Skupina pre budúcnosť DPH (GFV) v Európe  

Materiály z 38. zasadnutia 6. mája 2022 týkajúce 
sa zásielkového obchodu, jednotnej DPH 
registrácie, platforiem, e-faktúry  

OECD publikácia Zdaňovanie bývania 
v krajinách OECD najmä z pohľadu DPH 

 

 

 

 

 

 

 

                           Z diania v komore 

VZ SKDP 

VZ SKDP sa bude konať 27.10.2022 

Nové video k VZ- Ako hlasovať na VZ-uznesenia 

 

Všetky videá k VZ nájdete na našom videokanále. 

Sledujte aj našu stránku k VZ SKDP. 

Vašu osobnú účasť poprosíme potvrdiť. 

Pre on-line účasť sa prosím registrujte. 

Klubové stretnutia  

6. október Ochrana pred legalizáciou 
príjmov z trestnej činnosti 9:00 - 10:30 

Lektori: por. JUDr. Boris Suchovský, npor. Mgr. 
Michal Fialka MV SR, Finančná spravodajská 
jednotka P PZ 

18. október Daňový poriadok - uplatnenie inštitútu 
zastupovania pri daňovej kontrole a pri správe daní 
- § 9 a 10 daňového poriadku 15:00 - 18:00 Lektor: 
Ing. Božena Jurčíková, FR SR 

20. október Vybrané ustanovenia obchodného 
zákonníka v znení posledných zmien a 
pripravované zmeny 15:00 - 17:30 Lektor: JUDr. 
Marián Blaha, sudca 

📘 Registračné linky a materiál k prednáškam 

               
Metodicko-legislatívne komisie  

Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo 
12. októbra 2022  

Zasadnutie MLK pre DPFO 20. októbra 2022  

Zasadnutie MLK pre DPPO 11. októbra 2022   
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https://taxadviserseurope.org/project/professional-judgment-in-tax-planning-an-ethics-quality-bar-for-all-tax-advisers/?mc_cid=d4452bc811&mc_eid=fcb48bc73e
https://taxadviserseurope.org/project/professional-judgment-in-tax-planning-an-ethics-quality-bar-for-all-tax-advisers/?mc_cid=d4452bc811&mc_eid=fcb48bc73e
https://circabc.europa.eu/ui/group/cb1eaff7-eedd-413d-ab88-94f761f9773b/library/30da4485-a1b6-4126-b665-d794a19d5304
https://circabc.europa.eu/ui/group/cb1eaff7-eedd-413d-ab88-94f761f9773b/library/30da4485-a1b6-4126-b665-d794a19d5304
https://circabc.europa.eu/ui/group/cb1eaff7-eedd-413d-ab88-94f761f9773b/library/579e0651-621c-46fb-a823-0c2bfec01422
https://circabc.europa.eu/ui/group/cb1eaff7-eedd-413d-ab88-94f761f9773b/library/579e0651-621c-46fb-a823-0c2bfec01422
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePxtpIXlR86LhPV2H5lQ2aXgP4iWob52RGFyY_ftePqA0Cyg/viewform
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                                        Vzdelávanie     

7.10. - 11.11 Dane komplexne, 17 školiacich dní 

 

7.10. - 11.11. Dane komplexne časť DPH + DzP, 
10 školiacich dní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.10. Vyšetrovanie daňových trestných činov 

Prednáška je zameraná na problematiku daňových 
trestných činov a daňových podvodných konaní. 
Jej súčasťou sú vybrané problémy aplikačnej 
praxe vyšetrovania trestných činov a ich špecifiká 
a odlišnosti od daňového konania. Podstatný 
rozdiel spočíva v chápaní nositeľa dôkazného 
bremena, pričom v trestnom konaní ním sú orgány 
činné v trestnom konaní. Tie zisťujú skutkový stav 
veci a vyhodnocujú všetky zhromaždené dôkazy, či 
boli získané zákonným spôsobom a následne ich 
posudzujú samostatne, ako aj vo vzájomných 
súvislostiach. Lektor: JUDr. Ing. Milan Husťák 
(sudca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10. Konferencia: Medzinárodné zdaňovanie 

 

Konferencia o zmenách a aktuálnych otázkach v 
oblasti medzinárodného zdaňovania, ktorá už 
tradične prináša najnovšie témy a privíta skvelých 
lektorov z radov daňových poradcov, 
zamestnancov MF SR a sudcov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.-9.12.2022 Metodické dni k DzP 

 

http://www.skdp.sk/
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