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                              Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 12. januára - 18. januára 2022 neboli 
uverejnené predpisy v oblasti daní a odvodov. 

NR SR 

Vládny návrh zákona o celoeurópskom osobnom 
dôchodkovom produkte má umožniť vytvorenie 
produktu dlhodobého dôchodkového charakteru 
prenositeľného v rámci EÚ. S účinnosťou od 1. 
januára 2023 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 z. 
z. o dani z príjmov – zavedenie daňovej úpravy 
príspevkov a dávok vyplácaných v súlade so 
zákonom. Účinnosť zákona: vyhlásením. 

Vládny návrh zákona o centrálnom registri účtov, 
ktorým sa menia a dopĺňajú aj zákon č. 35/2019 Z. 
z. o finančnej správe a zákon č. 297/2008 Z. z. 
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. 
Novelou zákona o finančnej správe sa majú 
ustanoviť oprávnenia a povinnosti Kriminálneho 
úradu finančnej správy SR týkajúce sa získavania 
a poskytovania údajov o bankových účtov 
z centrálneho registra účtov úradu OLAF. Účinnosť  
1. mája 2022. 

Vláda SR 

Návrh nariadenia, ktorým sa dopĺňa nariadenie 
vlády č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na 
sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s COVID-19 – ďalší 
odklad odvedenia poistného pre SZČO 
a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, za obdobie 
január 2022 do 31. marca 2025 za podmienky 
vykázania poklesu tržieb o 40% a viac. 

Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2022 – 
materiál obsahuje aj prehľad vládnych návrhov 
zákonov v oblasti daní a súvisiacich predpisov, 
ktoré majú byť schvaľované v roku 2022.  

                            SP informuje 

Dôchodkovú správcovskú spoločnosť v II. pilieri 
vlani zmenilo viac ako 41 tisíc sporiteľov 

 

 

                             MF SR, FR SR 

FR SR  

Snímka obrazovky pri preverovaní bankových 
účtov nie je potrebná 

Ukladanie účtovných dokumentov do Registra 
účtovných závierok 

Metodický pokyn k uplatňovaniu DPH pri 
skupinovej registrácii podľa zákona o DPH 

Informácia k poukázaniu podielu zaplatenej dane 
za rok 2021 u FO, ktorá podáva DP k DzP za rok 
2021 

Informácia k oslobodeniu príjmu FO od DzP z 
finančnej pomoci pre seniorov 60+ za očkovanie 
proti ochoreniu COVID-19 

Informácia k plateniu DzP FO z podaného DP za 
rok 2021 

Informácia k možnosti predĺženia lehoty na 
podanie DP k DzP FO za rok 2021 

Informácia k podávaniu DP k DzP FO typ B za 
zdaňovacie obdobie 2021 

Informácia o povinnosti platiteľa dane podať 
oznámenie o uzatvorení písomnej dohody s 
autorom o nevyberaní dane zrážkou za rok 2021 

Informácia o podpísaní ZZDZ medzi SR a 
Ománskym sultanátom v odbore daní z príjmov 

Obojsmerná elektronická komunikácia – otázky a 
odpovede 

Informácia k poskytovaniu podielu zaplatenej 
dane PO v roku 2022 z daňovej povinnosti za rok 
2021 podľa § 50 zákona o DZP 

Informácia k plateniu preddavkov na DZP PO od 
1. januára 2022 

Informácia k odpočtu daňovej straty a k vypĺňaniu 
tabuľky D tlačiva DP k DZP PO za rok 2021 

Informácia k plateniu DZP z podaného DP za rok 
2021 

Informácia k Oznámeniu PO o predĺžení lehoty na 
podanie DP podľa § 49 ods.3 písm. a) alebo b) 
zákona o dani z príjmov za rok 2021 

Informácia k podávaniu DP k DZP PO za 
zdaňovacie obdobie 2021 

Otázky a odpovede k podávaniu DP k DZP 
daňovníkov (rezidentov SR), ktorým v roku 2021 
plynuli aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí 

Informácia o novele opatrenia MF SR z 08. 
decembra 2011, ktorým sa ustanovuje rozsah, 
spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu 
vybraných údajov z IÚZ pre ÚJ - poisťovne... 

Informácia k výpočtu poslednej známej daňovej 
povinnosti na účely výpočtu preddavkov na DZP 
FO podľa § 34 zákona o dani z príjmov od 
1.1.2020 (aktualizácia k 1.1.2022) 

FS SR zverejnila Daňový kalendár na rok 2022, 
ktorý je možné importovať aj do kalendára 
v telefóne alebo cez iné aplikácie.  

                           Spravodajstvo EÚ 

CFE news: Tax Top 5, 17. január 2022 

- CFE Tax Advisers Europe zverejnila Správu o 
daňovej politike EÚ za druhý semester roku 2021 

- Na stretnutí ECOFIN budú ministri financií EÚ 
diskutovať o návrhu EK na smernicu EÚ o 
globálnej minimálnej dani.  

- EK prijala návrh smernice o zneužívaní 
fiktívnych entít, tzv. "unshell" legislatívy.  

- EK navrhuje členským štátom, aby časť príjmov 
vytvorených v rámci návrhu mechanizmu úpravy 
hraníc uhlíka a systému obchodovania s 
emisiami išla priamo do rozpočtu EÚ s cieľom 
financovať obnovu po pandémii.  

                           Z diania v komore 

Metodicko-legislatívne komisie  

Zápis zo zasadnutia MLK pre DPH, spotrebné 
dane a clo 8. decembra 2021. 

Rozšírte si svoje vzdelanie 

European Business & Management Institute 
ponúka daňovým poradcom študijné programy v 
rámci postgraduálneho štúdia za zvýhodnené 
ceny. 

 

Klubové stretnutia  

18. január 2022 Office jóga na stoličke 
16:00 - 17:30 Lektor : Eva Mamrillová  

19. január 2022 Právne a daňové dopady ex offo 
výmazov (Obchodný zákonník), smrti podnikateľa 
15:00 - 16:30 Lektori: Ing. Vladimíra Mačuhová, 
JUDr. Ing. Peter Varga 

27. január 2022 Aktuálny vývoj v judikatúre v 
zneužití práva 15:00 - 17:00 Lektor: doc. JUDr. 
Ing. Matej Kačaljak, PhD 

2. február 2022 Najčastejčie chyby v osobnom 
marketingu DP 15:00 - 17:00 Lektor: Mgr. Karin 
Kniez 

Pripravujeme: Klubové stretnutie na tému: Vratné 
obaly s lektorkou Ing. Máriou Horváthovou. 

📘 Registračné linky a materiál k prednáškam 

                                           Vzdelávanie     

Vzdelávanie ADP 

Už zajtra 12:00-15:00 hod ! Registrácia TU 

Účastníci webinára získajú dôležité a zaručené 
informácie o spresnení a doplnení tak často 
uplatňovaných ust. daňového poriadku ako je 
lehota nazerania do spisu, doplnenie dokazovania 
o nový dôkaz, zmena z povinnosti na oprávnenosť  
určiť  daň podľa pomôcok  pri nepodaní daňového 
priznania ani na výzvu správcu dane, zrušenie 7-
ročnej lehoty zániku práva vyrubiť daň pri 
vykazovaní daňovej straty, nové zoznamy 
daňových subjektov zverejňovaných na web. 
stránke FR SR. Dozvedia sa aj o nových 
inštitútoch za účelom zlepšenia dobrovoľného 
plnenia daňových povinností zo strany daňových 
subjektov ako je inštitút  daňovej spoľahlivosti a 
vylúčenie fyzickej osoby na určité obdobie, ktorá je 
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v postavení štatutára, ako aj zníženie úhrady za 
účelom zvýšenia záujmu o záväzné stanovisko a 
upustenie od doteraz prísnych podmienok pri 
využití odkladu platenia dane.  Účastníci sa 
dozvedia aj  o aktuálnych opatreniach noviel lex 
corona, ktoré boli  účinné už  v priebehu roka 2021 
v oblasti správy daní a dane z príjmov a aj ďalších 
druhov daní ako aj   podmienky od upustenie od 
uloženia sankcií a odpustenie sankcií viažúcich sa 
k zaplatenej dani alebo k podaniu daňových 
priznaní v náhradných lehotách podľa  nariadení.   
Lektor: Ing. Božena Jurčíková ( FR SR) 
 

 
Seminár bude detailnejším pohľadom na 
uplatnenie DPH v medzinárodnej preprave. 
Budeme sa venovať nielen DPH oslobodeniu pri 
poskytnutí prepravy, ale aj pridruženým otázkam 
predaja, údržby, prenájmu a vybavenia dopravných 
prostriedkov využívaných v 
medzinárodnej doprave. Lektor: Ing. Ján Skorka 
(daňový poradca) 
 

Účastníci seminára získajú prehľad o tom, akú 
pôsobnosť a na koho má zákon o účtovníctve po 
prijatí novely účinnej od 1.1.2022. Táto rozsiahla a 
zásadná novela prináša pre prax viacero zmien. 
Dozviete sa podrobné informácie o tom, aké 
povinnosti z tohto zákona vyplývajú pre Vašu 
účtovnú jednotu, alebo po novom i pre Vás ako 
fyzickú osobu. Oboznámite sa s tým, ako boli 
zmenené náležitosti účtovného dokladu. Nová a 
pomerne rozsiahla úprava sa dotkla digitalizácie 

účtovníctva a to tak v procese účtovných 
záznamov, ako aj v procese úschovy a ochrany 
účtovnej dokumentácie. Dozviete sa, ako bol novo 
definovaný obsah výročnej správy neziskových 
účtovných jednotiek s povinnosťou auditu, ako sa 
rozširuje verejná časť Registra o ďalšie právne 
formy právnických osôb, ako sa rozširuje okruh 
porušení v § 38 zákona, ako je definovaná spodná 
hranica pre ukladanie pokút za porušenie tohto 
zákona, ale aj o mnohých ďalších zmenách 
vyplývajúcich z novely zákona o 
účtovníctve. Lektor: Ing. Mgr. Hedviga Vadinová 
(daňový poradca, audítor, právnik a súdny 
znalec v oblasti daní a účtovníctva) 
 
Pripravujeme  

Nehnuteľnosti z pohľadu daní 
Neziskovky 
 

Uzatvorené vzdelávanie SKDP  

Vážení členovia, pozývame Vás na semináre 
pripravené výhradne pre členov SKDP: 

26.01.2022 Webinár: Daňové priznanie k DzP PO 
9:00-15:30 s Ing. Ivetou Petrovičovou (FRSR) 

08.02.2022 Webinár: Daňové priznanie k DzP FO 
9:00-15:30 s Ing. Martou Borákovou (FRSR) 

 

http://www.skdp.sk/
https://adp.skdp.sk/p/webinar:-dph-v-medzinarodnej-preprave-tovaru-a-osob
https://adp.skdp.sk/p/webinar:-zakon-o-uctovnictve-v-praxi-a-jeho-novinky-pre-rok-2022
https://adp.skdp.sk/p/webinar:-zakon-o-uctovnictve-v-praxi-a-jeho-novinky-pre-rok-2022
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/9e7a1391fcd49656c12576a5002e473a/d5c8e3109dacf1aec12587aa004e23b6?OpenDocument
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/9e7a1391fcd49656c12576a5002e473a/d5c8e3109dacf1aec12587aa004e23b6?OpenDocument

