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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 23. – 29. septembra 2020 boli v Zbierke 
zákonov publikované nasledovné predpisy v 
oblasti daní: 

- 264/2020 Z. z. - novela zákona č. 67/2020 Z. z. 
o niektorých mimoriadnych opatreniach vo fin. 
oblasti v súvislosti so šírením COVID-19, ktorým 
sa ukončuje mimoriadna situácia pre daňové 
účely. Účinnosť 29. septembra 2020. 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Návrh novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce, ktorým sa mení aj zákon č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov – osobitosti výkonu práce z 
domácnosti zamestnanca, úprava možnosti 
prideľovania zamestnancov medzi materskými a 
dcérskymi spoločnosťami, úprava možnosti 
výberu zamestnanca medzi stravovacou 
poukážkou a finančným príspevkom, oslobodenie 
finančného príspevku na stravovanie od dane z 
príjmu. Pripomienkovanie do 5. októbra 2020 na 
správa_databaz@skdp.sk. Navrhovaná účinnosť 
1. marca 2021.  

                           Spravodajstvo EÚ 

Eur - lex:  

- Rozsudok SD EÚ C-528/19 Mitteldeutsche 
Hartstein-Industrie vs. Finanzamt Y. - zdaniteľná 
osoba je oprávnená odpočítať DPH z prác na 
rozšírení verejnej cesty patriacej mestu...viac 

- Rozsudok SD EÚ C-312/19 XT vs. Valstybinë - 
aj FO, ktorá je oprávnená konať za iné FO, za 
ktoré vykonáva úkony tvoriace ekonomickú 
činnosť, je považovaná za zdaniteľnú osobu a za 
osobu zodpovednú odviesť DPH, nakoľko FO 
konala za seba alebo za inú osobu 
(komisionársky vzťah)...viac 

CFE news: Tax Top 5 , 21. september 2020 

- Predsedníčka EK Von der Leyen predniesla 
správu o stave Únie. Zdaňovanie bolo ústredným 
bodom mnohých problémov, na ktoré sa 
zamerala počas prejavu, najmä v súvislosti s 
oznámeným cieľom znížiť emisie EÚ o 55% do 
roku 2030, oproti plánovanému zníženiu o 40%. 

- Daňový výbor OSN pre medzinárodnú 
spoluprácu v daňových záležitostiach požiadal o 
pripomienku k návrhu dokumentu, ktorý navrhuje 
zmeniť definíciu autorských honorárov v 
Modelovej zmluve o zamedzení dvojitého 
zdanenia medzi rozvinutými a rozvojovými 
krajinami. Navrhuje sa zmeniť a doplniť definíciu 
tak, aby obsahovala odkaz na počítačový softvér.  

Nová výkonná rada CFE na roky 2021 - 2022 
Vymenovanie do funkcii valným zhromaždením 
– člen predstavenstva SKDP Branislav Kováč sa 
stal pokladníkom 

 

                          MF SR, FR SR 

FR SR  

Priebežné výsledky kontrolnej akcie „Beauty“ 

MF SR  

Prehľad kľúčových opatrení z oblasti daní 

                         SP informuje 

Od 1. októbra 2020 netreba Sociálnu poisťovňu 
žiadať o súhlas so zápisom/výmazom v 
obchodnom registri 
 

                          Z diania v komore 

Zasadanie DR SR 

Dňa 11. septembra zasadala DR SKDP.  

Klubové stretnutia  

22. októbra Webinár - Implementácia 
MLI a aplikácia v SR 15:00 – 18:00 

Lektor: Ing. Dana Slivková, PhD. – FR SR 

29. októbra Webinár - Zdaňovanie licenčných 
poplatkov – 15.00 - 18:00 Lektor: Ing. Dana 
Slivková, PhD. – FR SR 

Registračné linky na webináre a materiál 
k prednáškam. 

Komisie SKDP 

Zasadnutie MLK pre účtovníctvo 30. septembra 
2020 o 15.30 hod. 
Zasadnutie MLK pre DPPO 06. októbra 2020 
o 16.00 hod. 
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo 
07. októbra 2020 o 14.00 hod. 
 

                                        Vzdelávanie     

OKTÓBER 

5.10.2020 Zákon o dani z príjmov – Lex korona 
12:00-16:00  

V septembri 2020 bol do NR SR predložený 
zákon, ktorý má ukončiť mimoriadnu situáciu 
vyvolanú pandémiou k 30.9.2020 pre daňové 
účely. Skončením mimoriadnej situácie z pohľadu 
dani z príjmov dôjde napr. k povinnosti podania 
daňového priznania a zaplatenia dane 
k 2.11.2020 (31.10.2020 pripadá na sobotu 
a preto sa lehota posúva), k vykonaniu ročného 
zúčtovania zaplatených preddavkov na daň 
z príjmov zo závislej činnosti k 30.11.2020 atď. 
Počas mimoriadnej situácie bola špeciálnym 
spôsobom uplatňovaná daňová strata, pričom táto 
sa bude špeciálne uvádzať aj v daňovom priznaní 
za rok 2019. V súvislosti s iným uplatnením 
daňovej straty vykázanej v rokoch 2015 až 2018 
v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 
2019 bude na prednáške uvedený aj postup 
douplatňovania tejto daňovej straty vo väzbe na 

úpravu tlačiva daňového priznania za zdaňovacie 
obdobie roka 2020. Rovnako bude rozobratý 
postup všetkých lex korona zmien v oblasti 
preddavkov a postup pri ich stanovení po podaní 
daňového priznania za rok 2019. Záverom budú 
rozobraté aj zmeny týkajúce sa asignácie dane. 

Lektor: Ing. Miroslava Brnová / MF SR/, Ing. 
Michaela Vidová /MF SR/ 

7.10.-14.11.2020 Webinár - DANE KOMPLEXNE 

Chcete vyniknúť a zaradiť sa medzi odborníkov 
vo svete daní? S naším cyklom seminárov to 
zvládnete! Získate prehľad vo všetkých témach a 
oblastiach vyžadovaných na skúškach daňových 
poradcov. Cyklus seminárov slúži ako komplexná 
príprava ku skúškam daňových poradcov.  

10.10.-14.11.2020 Webinár- DANE KOMPLEXNE 
- časť DPH+DzP 

Semináre z oblasti DPH a DzP sú menším cyklom 
v rámci kompletného cyklu seminárov "Dane 
komplexne". 

Každodennou súčasťou všetkých nás, ale hlavne 
Vás daňových a budúcich daňových poradcov 
je daň z pridanej hodnoty a daň z príjmov. 
Tieto dve témy sú Vám dôverne známe, ale 
zopakovať si aktuálny stav a prejsť si 
najproblematickejšie oblasti je určite vždy 
prínosom. Tieto semináre sú základnou súčasťou 
prípravy na skúšky daňového poradcu. Zároveň 
sú však  vhodné aj pre širokú verejnosť - pre 
všetkých, ktorí sa chcú dokonale orientovať vo 
svete daní. 

13.10.2020 Webinár - Konferencia: Daňové 
trestné činy 

Konferencia za účasti zástupcov odbornej 
verejnosti a zástupcov štátnych inštitúcií má za 
cieľ otvoriť diskusiu, najmä o daňových trestných 
činoch a aktuálnych problémoch praxe a dospieť 
k aspoň čiastkovým záverom ohľadne hranice 
daňovej optimalizácie a trestnej činnosti . Venovať 
sa budeme aj vymedzeniu a praktickej aplikácií 
účinnej ľútosti. 

Lektori: JUDr. Peter Šamko (sudca), JUDr. 
Jana Šimonová (Akadémia PZ), JUDr. Ondrej 
Laciak (advokát), JUDr. Martin Puchalla 
(advokát) 

26.10.2020 IFRS 17 – Poistné zmluvy 

Cieľom seminára je vysvetliť účastníkom 
jednotlivé teoretické požiadavky štandardu IFRS 
17 a to na rozdieloch oproti existujúcemu 
štandardu IFRS 4 (ak je to možné), demonštrovať 
niektoré požiadavky na názorných príkladoch, ale 
aj upozorniť na zmeny a doplnenia v štandarde 
vydané v júni 2020. 

Zvýhodnená cena 1+1 zadarmo do 30.9.2020 

Lektor: Jozef Hančár /KPMG/  

Spolupráca so spoločnosťou KPMG 

Zároveň dávame do pozornosti: odborné 
semináre organizované spoločnosťou KPMG 
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