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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR  

Od 28. júna do 04. júna 2018 neboli publikované 
žiadne predpisy z oblasti daňového práva. 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH 
a zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP 
s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2019. 
Termín na pripomienkovanie do 13. júla 2018. 

Poslanecký návrh na vydanie novely zákona č. 
467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh. 
Cieľom je umožniť FO nepodnikateľom 
súkromnú výrobu destilátu z vlastného 
dopestovaného ovocia pre vlastnú spotrebu 
podľa zákonom ustanovených podmienok. 
Predkladateľ zákona / MPRVSR odporúča vláde 
SR vyslovenie nesúhlasu. Termín na 
pripomienkovanie od 2. do 11. júla 2018. 

Smernica EP a Rady, ktorou sa mení smernica 
2017/1132 pokiaľ ide o používanie digitálnych 
nástrojov a postupov v rámci práva obchodných 
spoločností. Cieľom návrhu je doplniť existujúce 
pravidlá týkajúce sa obchodných spoločností, 
a harmonizovať pravidlá pri online registrácii 
spoločností a pobočiek predovšetkým v súvislosti 
so systémom Centrálnych registrov, obchodných 
registrov a registrov spoločností v jednotlivých 
členských štátoch (BRIS). Termín na 
pripomienkovanie do 6. júla 2018. 
 
Smernica EP a Rady, ktorou sa mení smernica 
(EÚ) 2017/1132 pokiaľ ide o cezhraničné 
premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia 
Termín na pripomienkovanie do 9. júla 2018. 
 

                         Spravodajstvo EÚ 

Eur Lex: 

Vec C-364/17. Rozsudok SD z 27. júna 2018 – 
DPH – Dodanie nehnuteľnosti uskutočnené pred 
pristúpením Bulharskej republiky k EÚ – úprava 
pôvodne uplatneného odpočítania dane  

Vec C-90/17. Rozsudok SD z 27. júna 2018 – 
Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny  
- Malí výrobcovia el. – povinnosť oslobodenia. 

Spojené veci C-459/18 a C-460/17. Rozsudok 
SD z 27. júna 2018 – DPH – Právo na 
odpočítanie dane zaplatenej na vstupe.  

CFE news: 
Novinky CFE´s Global Tax Top 5 – Jún 2018 

                                   SP informuje                                     

Zmeny platné od 1. júla 2018, užitočné informácie 
pre SZČO. 

                          MF SR, FR SR 

FR SR  

FS zverejňuje v zmysle daňového poriadku ďalšie 
informácie. Na portáli FS je dostupný už aj 
zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej 
dane z príjmov PO a tiež zoznam daňových 
subjektov s výškou uplatneného nadmerného 
odpočtu. V zmysle platnej legislatívy ich FS 
zverejnila do konca júna. Zoznamy bude 
pravidelne štvrťročne aktualizovať. 

Zjednodušenie elektronickej komunikácie prinesie 
aj redizajn portálu, automatickú autorizáciu, 
upravené notifikačné e-maily a zmeny aj priamo v 
osobnej zóne daňovníka. Nasadenie zmien je 
spojené s odstávku Portálu FS tá začne už dnes 
v čase od 18:00hod. do zajtra do 8:00 hod. 

                          Z diania v komore 

Voľné živnosti nezahŕňajú daň. poradenstvo 

Na základe podnetu SKDP bol na portály 
Ministerstva vnútra SR zmenený dokument 
„Zoznam odporúčaných označení voľných 
živností a ich bližšie vymedzenie“ tak, že zo 
živnosti vedenie účtovníctva a príbuzných živností 
bolo vyslovene vylúčené poskytovanie daňového 
poradenstva.  

Skúšky daňových poradcov 

Do Komory nám pribudli noví členovia. Po 
náročných skúškach si mohli vo štvrtok 28.6.2018 

prevziať svoje osvedčenia. Ešte raz blahoželáme 

osemnástim úspešným absolventom letných 
skúšok daňových poradcov: Ing. Andrejcová 
Anna, Ing. Antoš Martin, Ing. Bačová Renata, Ing. 
Bellanová Lucia, Ing. Ďaďo Jaroslav, PhD., Ing. 
Jackaninová Ivana, Ing. Janoušek Tomáš, Mgr. 
Kasalová Veronika, Mgr. Kiššová Alexandra, Ing. 
Kvočáková Miroslava, Lacková Petra, MBA, Ing. 
Lukáčik Ján, Ing. Máleková Kristína, Ing. Mokoš 
Lukáš, Ing. Ponc Roman, Ing. Predanócy Pavol, 
Ing. Rážová Milena, Ing. Rebrošová Alena.  

 

 

Zápisnica zo zasadania prezídia SKDP.  

Zaujalo nás 

Obsah daňového spisu nemusí nevyhnutne 
podliehať dôvernosti 

                                        Vzdelávanie     
  
Vzdelávanie ADP 

Už je to tu – prihlasovanie spustené! 

Cyklus seminárov na komplexnú prípravu pre 
nových asistentov daňových poradcov, 
zamestnancov ekonomických oddelení, 
účtovníkov Daňová akadémia , termín 04.-26.09. 
2018 

Otázky a odpovede zo skúšok daňových 
poradcov, lektori: Ing. Jozef Danis, PhDr. Ľubica 
Dumitrescu, Mgr. Mojmír Beňo, termín: 10.-
11.09.2018  

Seminár Budúcnosť zásielkového predaja, termín 
15.10.2018, lektorka Ing. Eva Mihálová, MF SR 

Seminár Organizačné zložky komplexne (právne 
minimum, účtovníctvo, dane, DPH a transferové 
oceňovanie), termín:17.10.2018, lektorka Ing. 
Marcela Bošková – daňová poradkyňa 

Pripravujeme:  

Cyklus seminárov „Dane komplexne“ – jeseň 
2018 

Seminár „Trojstranné obchody“ – 27.09.2018 

Konferencia „Zamestnávanie cudzincov 
a vysielanie zamestnancov do zahraničia – 
komplexne“ – október 2018 

Konferencia „Medzinárodné zdaňovanie“ – 
06.11. 2018 

Konferencia „DPH pri stavebných prácach“ 

Uzatvorený seminár „Novela zákona o DPH“ – 
november 2018 
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