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                              Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 16. – 21. júna 2022 neboli uverejnené 
predpisy v oblasti daní a odvodov.  

NR SR 

Schválený návrh zákona, ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšo-
vaním podnikateľského prostredia (Kilečko 2) – 
menia a dopĺňajú sa zákon č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, z. č. 530/2011 
Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, z. 
č. 290/216 Z. z. o podpore  malého a stredného 
podnikania. Účinnosť 1. septembra 2022. 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Návrh opatrenia MPSVR SR o sumách stravného 
– zvýšenie zo 6 na 6,4 € pri pracovnej ceste od 5 
do 12 hod, z 9 na 9,6 € pri pracovnej ceste od 12 
do 18 hod a z 13,7 na 14,5 € pri pracovnej ceste 
nad 18 hod od prvého dňa kal. mesiaca 
nasledujúceho po kal. mesiaci, v ktorom budú 
zvýšené sumy stravného vyhlásené. Predpo-
kladaná účinnosť 1. septembra 2022. 

Návrh opatrenia MPSVR SR o sumách základnej 
náhrady za používanie cestných motorových 
vozidiel pri pracovných cestách – zvýšenie pre 
jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,059 na 0,063 
€ a pre osobné cestné MV z 0,213 na 0,227 € od 
prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúce-
ho po kalendárnom mesiaci, v ktorom budú 
zvýšené sumy vyhlásené. Predpokladaná 
účinnosť 1. septembra 2022. 

                 SP, VšZP informuje 

Zvýšenie životného minima od 1. júla ovplyvní 
exekučné zrážky aj nárok na predčasný starobný 
dôchodok 

SP pripomína SZČO a zamestnávateľom blížiacu 
sa splatnosť odloženého poistného za jún 2020 

Na akú sumu 13. dôchodku máte nárok v roku 
2022? Dozviete sa z kalkulačky SP 

Novinky pre poistencov VŠZP 

                             MF SR, FR SR 

MF SR  

Zaokrúhľovanie mincí od 1.7.2022 

FR SR  

Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov 
súvisiacich so zabezpečením stravovania 
zamestnancov  
- v sústave podvojného účtovníctva 
- v sústave jednoduchého účtovníctva 

Pracovná pomôcka k vypĺňaniu riadkov DP DPH v 
nadväznosti na KV a SV 

Informácia k podaniu tzv. mimoriadneho daňového 
priznania v nadväznosti na oneskorenú registráciu 
pre DPH 

Všetky informácie k VRP 2 na jednom mieste 

Ako na zabudnuté prihlasovacie údaje do VRP 

Zistili sme 190 porušení zákona o e-kase 

                           Spravodajstvo EÚ 

CFE news: Top 5, 20. júna 2022   

- EK nenavrhne zmeny existujúcich pravidiel o 
profesijnej regulácii daňových poradcov (v 
Európe je ťažké dosiahnuť univerzálny prístup pri 
regulácii daňových odborníkov). 

- Členským štátom EÚ sa nepodarilo dosiahnuť 
politickú dohodu o návrhu smernice EK o 
minimálnej dani. 

- OECD zverejnila príspevky verejnosti získané v 
rámci konzultačného procesu týkajúceho sa 
aspektov daňovej istoty v rámci časti A prvého 
piliera z riešenia prvého piliera. 

- Stály podvýbor EP pre daňové otázky FISC 
zasadne 27. júna 2022, na zasadnutí sa bude 
diskutovať o štúdii na tému "Regulácia 
sprostredkovateľov vrátane daňových poradcov v 
EÚ/členských štátoch a osvedčené postupy z EÚ 
a mimo nej ". 

- Správa o pokroku v oblasti daňovej 
transparentnosti v Afrike za rok 2022  

                           Z diania v komore 

Noví daňoví poradcovia  

Radi by sme touto cestou zagratulovali 
k úspešnému vládnutiu skúšky na získanie 
osvedčenia na výkon daňového poradenstva 
novým kolegom: Ing. Renáta Čabiňáková, Ing. 
Michal Čubák, Ing. Lukáš Koporec, Ing. Andrea 
Sirková, Ing. Anna Štefancová Prajeme im veľa 
úspechov v profesii daňového poradcu 

 
Zasadanie prezídia SKDP  

12. júna 2022 zasadalo prezídium SKDP, ktoré sa 
o.i. zaoberalo aj kontrolou hospodárenia, 
nomináciami do volieb 2022, novelizáciou 
predpisov. 

Novelizácia predpisov SKDP 

Prezídium SKDP navrhne schváliť VZ novelizáciu 
Štatútu, ktorá by mala priniesť prehľadnejšie 
a jednoduchšiu vnútrokomorovú úpravu. Pripo-
mienky prosíme posielať do 31. júla. na 
tajomnik@skdp.sk  Podrobnejšie vysvetlenie zmien 

Zasadanie Dozornej rady SKDP  

9. júna 2022 zasadala Dozorná rada SKDP, ktorá 
prejednala disciplinárne previnenia, skontrolovala 
hospodárenie SKDP, schválila nominačný lístok za 
Dozornú radu.   

Metodicko-legislatívne komisie  

Zápis z MLK pre DPFO zo dňa 12. mája 2022 

Zápis z MLK pre DPH, spotrebné dane a clo 11. 
mája 2022 

Pripomienky SKDP k návrhu novely zákona č. 
222/2004 Z. z. o DPH zverejnenému v rámci 
medzirezortného pripomienkového konania 31. 
mája 2022 

Klubové stretnutia  

28. jún 15:00 - 17:00   Často kladené 
otázky DzP PO, lektor: Ing. P. Horniaček 

📘 Registračné linky a materiál k prednáškam 

                                        Vzdelávanie     
 
Zvýhodnená cena 660 € do 30.6.2022 

September-október 2022 Daňová Akadémia 
Odštartujte svoju kariéru s profesionálmi vo svojom 
odbore. Daňová akadémia opäť umožní 
účastníkom získať aktuálny prehľad v kľúčových 
oblastiach potrebných pre riadny výkon profesie 
asistenta daňového poradcu, ekonóma, účtovníka. 
Dni nabité informáciami, lektori z praxe aj 
zaujímavá diskusia - to všetko na Vás čaká v 
Daňovej akadémií.  

 
Zvýhodnená cena 1500 € do 30.6.2022 

Október-november 2022 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. Lektormi sú najmä zamestnanci MF SR, 
FR SR a členovia SKDP, ktorí spolupracujú aj na 
zostavovaní skúšobných otázok. Cyklus seminárov 
slúži ako komplexná príprava ku skúškam 
daňových poradcov. Zároveň ho však ponúkame aj 
širokej verejnosti - všetkým, ktorí sa chcú dokonale 
orientovať vo svete daní. Semináre nie sú určené 
pre začiatočníkov. 
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Metodické dni SKDP – jún 2022  

Krátka foto-spomienka na  Metodické dni SKDP 
k správe daní a DPH (13.-14.6.2022 
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