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                              Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 21. – 27. septembra 2022 neboli 
uverejnené predpisy v oblasti daní a odvodov.   

Vláda SR 

Návrh novely Obchodného zákonníka č. 513/1991 
Zb. – harmonizácia s právom EÚ pri online zakla-
daní obchodných spoločností a OZ podnikov zah-
raničných osôb a zavedenie výmeny ďalších infor-
mácií cez systém prepojenia Centrálnych registrov, 
obch. registrov a registrov spoločností v jednotli-
vých ČŠ (systém BRIS). Účinnosť: 1. januára 2023 
a 1. augusta 2023 

NR SR 

Schválená vládna novela zákona č. 305/2013 Z. z. 
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci (zákon o e-Governmente), ktorou sa 
mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňo-
vý poriadok) ktorou sa posúva termín na zverejne-
nie zoznamu daňových subjektov s určeným inde-
xom daňovej spoľahlivosti do 31. januára 2023, 
v nadväznosti na úpravu týkajúcu sa el. Komuniká-
cie v zmysle zákona o e-Governmente sa upravujú 
ustanovenia o spôsobe podania, počítaní lehoty, 
el. službách, doručovaní el. prostriedkami a el. 
službách.    

Vládne návrhy zákonov v oblasti daní a súvisiacich 
predpisov schválené do II. čítania: 

Návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe 
daní  

Návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH 

Návrh novely zák. č. 431/2002 z. z. o účtovníctve 

Návrh novely zákona č. 233/1995 Zb. o súdnych 
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný 
poriadok), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
8/2009 Z. z. o cestnej premávke – právna úprava 
donucovacích opatrení formou zadržania 
vodičského oprávnenia a osvedčenia o evidencii 
vozidla  Účinnosť 1. januára 2023 

Návrh novely zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte 
cudzincov a niektorých zákonov – úprava pravidiel 
pre žiadateľov o udelenie a obnovenie prechodné-
ho pobytu na účel podnikania. Účinnosť 1. januára 
2023 

 
 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Návrh novely zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade 
za služby verejnosti poskytované RTVS – zmena 
nastavenia sadzieb úhrad pre podnikateľské 
subjekty podľa obratu (v súčasnosti podľa počtu 
zamestnancov). Pripomienkovanie Predbežnej 
informácie do 5. októbra 2022. 

                             MF SR, FR SR 

FR SR  

Nezabudnite na odložené daňové priznania 

Práca s dostupnými reportmi 

                           Z diania v komore 

VZ SKDP   

Sledujte aj našu stránku k VZ SKDP. 

Vašu osobnú účasť poprosíme potvrdiť. 
Pre on-line účasť sa prosím registrujte. 

Metodicko-legislatívne komisie  

Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo 
12. októbra 2022 
Zasadnutie MLK pre DPFO 20. októbra 2022 
Zasadnutie MLK pre DPPO 11. októbra 2022  

 

Klubové stretnutia  

6. október Ochrana pred legalizáciou 
príjmov z trestnej činnosti 9:00 - 10:30 Lektori: por. 
JUDr. Boris Suchovský, npor. Mgr. Michal Fialka 
MV SR, Finančná spravodajská jednotka P PZ 

18. október Daňový poriadok - uplatnenie inštitútu 
zastupovania pri daňovej kontrole a pri správe daní 
- § 9 a 10 daňového poriadku 15:00 - 18:00 Lektor: 
Ing. Božena Jurčíková, FR SR 

20. október Vybrané ustanovenia obchodného 
zákonníka v znení posledných zmien a 
pripravované zmeny 15:00 - 17:30 Lektor: JUDr. 
Marián Blaha, sudca 

📘 Registračné linky a materiál k prednáškam 

                                        Vzdelávanie     

7.10. - 11.11 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. Lektori sú z  MF SR, FR SR a členovia 
SKDP, ktorí spolupracujú aj na zostavovaní 
skúšobných otázok. Cyklus slúži ako 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. 

 

7.10.-11.11. Dane komplexne časť DPH + DzP, 10 
školiacich dní 

 

Každodennou súčasťou všetkých nás, ale hlavne 
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. Semináre nie sú určené pre 
začiatočníkov. 

 

 

 

17.10. Vyšetrovanie daňových trestných činov 

Prednáška je zameraná na problematiku daňových 
trestných činov a daňových podvodných konaní. 
Jej súčasťou sú vybrané problémy aplikačnej 
praxe vyšetrovania trestných činov a ich špecifiká 
a odlišnosti od daňového konania. Podstatný 
rozdiel spočíva v chápaní nositeľa dôkazného 
bremena, pričom v trestnom konaní ním sú orgány 
činné v trestnom konaní. Tie zisťujú skutkový stav 
veci a vyhodnocujú všetky zhromaždené dôkazy, či 
boli získané zákonným spôsobom a následne ich 
posudzujú samostatne, ako aj vo vzájomných 
súvislostiach. Lektor: JUDr. Ing. Milan Husťák 
(sudca) 

26.10. Konferencia: Medzinárodné zdaňovanie 

 

Konferencia o zmenách a aktuálnych otázkach v 
oblasti medzinárodného zdaňovania, ktorá už 
tradične prináša najnovšie témy a privíta skvelých 
lektorov z radov daňových poradcov, 
zamestnancov MF SR a sudcov. 

 

Poznačte si: 8. a 9.12. Metodické dni 
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