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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

Od 23. do 5. februára 2018 neboli publikované 
žiadne predpisy z oblasti daňového práva. 

Národná rada SR 

Vládny návrh novely zákona č. 297/2008 Z. z. 
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti a o ochrane pred financovaním 
terorizmu (schválený  v treťom čítaní). 

Vládny návrh zákona o sociálnej ekonomike 
a sociálnych podnikoch, ktorý ako nepriamu 
formu podpory zavádza zníženú daň na zisk 
reinvestovaný na hlavný sociálny účel podniku, 
zníženú sadzbu DPH 10% zo základu dane pre 
registrované sociálne podniky na tovary 
a služby nimi dodávané, možnosť ustanovenia 
zníženia dane alebo úplného oslobodenia od 
dane z pozemkov, stavieb alebo bytov 
a nebytových priestorov vo vlastníctve 
registrovaných sociálnych podnikov 
(v gestorskom výbore NR SR do 13.03.2018). 

Poslanecký návrh novely zákona č. 233/1995 Z. 
z. Exekučný poriadok navrhuje oslobodenie 
odmeny a služieb exekútora od DPH  
(gestorský výbor odporučil na schválenie).  

Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie 
novely z. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov na 
zavedenie progresívneho daňového bonusu 
s odstupňovaním v závislosti od počtu detí 
žijúcich s daňovníkom v spoločnej domácnosti. 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Pripravované Metodické usmernenie MF SR č. 
MF/020525/2017-724 k postupom v rámci 
procedúry vzájomných dohôd. Termín na 
pripomienkovanie 5.02.2018. 

Návrh riadneho predbežného stanoviska 
k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení 
smernica o DPH, pokiaľ ide o harmonizáciu 
a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme 
DPH, ktorou sa zavádza konečný systém 
zdaňovania obchodu medzi ČŠ, k návrhu vyk. 
Nariadenia pokiaľ ide o oslobodenie od dane 
a návrhu nariadenia Rady, pokiaľ ide 
o certifikovanú zdaniteľnú osobu. Termín na 
pripomienkovanie 15.02.2018. 

Dňa 29.01.2018 ukončené MPK k návrhu 
zákona o dani z poistenia, ktorej bude podliehať 
poistenie v odvetviach neživotného poistenia. 
Pripomienky vznesené za SKDP. 

                                   SP informuje 

Referenčná suma platná na rok 2018 je 432,40€.  

Zmena výšky pistného aj SZČO s pozastaveným 
výkonom činnosti 

Odvodová úľava: Hraničná suma príjmu pre rok 
2018  

                          MF SR, FR SR 

MF SR 

Oznámenie o vydaní poučenia na vyplnenie 
súhrnného výkazu k DPH  

FR SR  

K zákonu o DPH bol vydaný metodický pokyn  
k určeniu základu dane podľa §22 ďalej 
metodický pokyn k osobitnej úprave 
uplatňovania DPH na základe prijatia platby za 
dodanie tovaru alebo služby podľa §68d, ktorý 
bol aktualizovaný.  

Prvá časť súhrnných informácií FR SR:  
- vykazovanie nadobudnutia tovaru v tuzemsku 
z iného členského štátu v KV 
- povinnosti, vyplývajúce zo zákona o DPH 
osobe registrovanej pre daň podľa §7a 
- určenie správcu dane pre uplatňovanie §17 
ods. 6 prvej a druhej vety a ods. 7 a §18 ods. 4, 
5 a 7 až 10 zákona o DzP.  
- zmeny v zdaňovaní a predĺženie lehôt pri 
peňažných a nepeňažných plneniach 
poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej 
starostlivosti od držiteľa od 1.1.2018 – 
aktualizované  
- prijaté správy do schránky správ – filtrovanie 
za ktorý subjekt bola správa prijatá 
- určenie daňovníka a vznik daňovej povinnosti 
DzMV pri prenájme MV – aktualizované  

Druhá časť súhrnných informácií FR SR: 
- oprave základu dane z príjmov zo závislej 
činnosti v súvislosti s dobrovoľnými príspevkami 
na DDS 
- informácie pre výrobcov, dovozcov 
a distribútorov ERP k podávaniu žiadostí o ich 
certifikáciu na Colnom úrade Bratislava  
- registrácia a autorizácia k el. službám cez 
portál FS.  
- registrácii a autorizácii pomocou eID karty 

Bratislava – hlavné mesto EÚ daňových správ 

FR SR zriadila nový e-mail na vaše 
pripomienky podnety@financnasprava.sk 

Časté otázky – FR SR odpovedá  

                         Z diania v komore 

Dňa 23.1.2018 sa uskutočnilo zasadnutie RR 
SKDP v Košiciach.  
 

PR komisia pre Vás pripravuje 
zahraničné odborno-poznávacie 
zájazdy v nasledovných 
termínoch: 

- máj 2018 12-dňový poznávací zájazd do 
Islandu, Nórska, Švédska a Kodane  

- november 2018  15-dňový odborno-poznávací 
zájazd do Číny a Thajska. 

V prípade predbežného záujmu je potrebné 
prihlásiť sa do 15.2.2018 (do Škandinávie) a do 
28.2.2018 (do Číny a Thajska) na adrese: 
tajomník@skdp.sk 

                                        Vzdelávanie     
Uzatvorené  vzdelávanie DP 

Materiály k uzavretým seminárom 

 
Poprad s BOWLINGOM 
14.2. Daňové priznanie k DzP PO  
15.2. Daňové priznanie k DzP FO  

Piešťany:  26.2. Daňové priznanie k DzP PO  
                   27.2. Daňové priznanie k DzP FO  

 
Vzdelávanie ADP 

Už tento štvrtok! 

 

Nenechajte si ujsť konferenciu Zdaňovanie 
cenných papierov, termín: 08.02.2018. HESLO 
pre uplatnenie zľavy: AOCP 

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve, 
termín: 12.02.2018. Lektor: Ing. Mgr. M.Tužinský 

Ekonomické tajomstvá Obchodného zákonníka 
a čítanie účtovnej závierky pre neekonómov, 
termín: 15.03.2018. Lektor: Ing. Marcela Bošková 

Daňový proces (najmä daňová kontrola, 
rozhodnutia v daňovom konaní, doručovanie). 
Lektor: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD. 
Bratislava, termín 17.04.2018 
Poprad, termín 14.05.2018 

. 

Metodické dni k DPH, termín: 11. a 12. 06.2018, 
Hotel Kaskady, Sliač – Sielnica 

Asistenti daňových poradcov, pripravili 
sme pre Vás: 

Otázky  odpovede zo skúšok (DPH a spotrebné 
dane), 01.03.2018 s Ing. Beatou Krausovou  

Otázky a odpovede zo skúšok (DzP FO a PO), 
02.03.2018 s Ing. Pašekom a Ing. Januškovou 

Dane komplexne – cyklus seminárov, ktorý slúži 
nielen ako príprava na skúšky daňových 
poradcov. 

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?vyhlasenie=5&vyhlaseny_zaciatok=22.01.2018&vyhlaseny_koniec=05.02.2018&filter=1
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=7&CPT=757
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=7&CPT=757
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=7&CPT=817
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=7&CPT=817
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=7&CPT=746
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=7&CPT=810
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=C22D3062B32D0952C125821F00365C96&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=C22D3062B32D0952C125821F00365C96&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=9A0CCD69FF48661FC125822B00274492&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=9A0CCD69FF48661FC125822B00274492&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=F7B6121723D0675BC12582100054CFC1&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=F7B6121723D0675BC12582100054CFC1&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=AF2E
http://www.socpoist.sk/aktuality-referencna-suma-platna-na-rok-2018-je-432-40-eur/48411s65421c?
http://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-informuje-o-zmene-vysky-poistneho-aj-szco-s-pozastavenym-vykonom-cinnosti/48411s65432c?
http://www.socpoist.sk/aktuality-odvodova-ulava--hranicna-suma-prijmu-pre-rok-2018/48411s65441c?
http://www.socpoist.sk/aktuality-odvodova-ulava--hranicna-suma-prijmu-pre-rok-2018/48411s65441c?
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/7120F189A2C4D6B0C125822B003B29CE
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/7120F189A2C4D6B0C125822B003B29CE
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/90D67E282E62A210C125822500635785
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/90D67E282E62A210C125822500635785
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/90D67E282E62A210C125822500635785
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/90D67E282E62A210C125822500635785
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/90D67E282E62A210C125822500635785
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/37D20F93D916C793C1258225005ADC5A
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/9516525562526FABC125822B0035E5C1
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/6DBBFC6E8CFD372CC1258225004365D1
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/ACC5CB0C182BA771C125822B0033C5B2
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/ACC5CB0C182BA771C125822B0033C5B2
mailto:podnety@financnasprava.sk
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/CF0950ABB4E99645C125822B0031AF96
notes://skdp/802564A4002E4C00/6BE154A446AD168A80256497004E8010/2D4D1BE3B660FF88C125822800483B63
notes://skdp/802564A4002E4C00/6BE154A446AD168A80256497004E8010/2D4D1BE3B660FF88C125822800483B63
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/7A55693B037EBDB6C125822B002B7BF3
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/7A55693B037EBDB6C125822B002B7BF3
mailto:tajomník@skdp.sk
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/9e7a1391fcd49656c12576a5002e473a/379c80534bd3f075c1258227004672e7?OpenDocument
https://adp.skdp.sk/p/bowling-turnaj-skdp
https://adp.skdp.sk/p/dan-priznanie-dzppo-pp
https://adp.skdp.sk/p/dan-priznanie-dzpfo-pp
https://adp.skdp.sk/p/dan-priznanie-dzppo-pn
https://adp.skdp.sk/p/dan-priznanie-dzpfo-pn
https://adp.skdp.sk/p/zdanovanie-cennych-papierov-sorea
https://adp.skdp.sk/p/zdanovanie-cennych-papierov-sorea
https://adp.skdp.sk/p/uctovna-zavierka-v-pu
https://adp.skdp.sk/p/ekonomicke-tajomstva-oz
https://adp.skdp.sk/p/ekonomicke-tajomstva-oz
https://adp.skdp.sk/p/danova-kontrola
https://adp.skdp.sk/p/danova-kontrola-pp
https://www.kdpcr.cz/forum2018
https://adp.skdp.sk/p/metodicke-dni-k-dph-2018
http://adp.turnonline.biz/p/otazky-a-odpovede-zo-skusok-dph-zima2017
http://adp.turnonline.biz/p/otazky-a-odpovede-zo-skusok-dph-zima2017
http://adp.turnonline.biz/p/otazky-a-odpovede-zo-skusok-dzp-zima2017
https://adp.skdp.sk/p/dane-komplexne-jar-2018

