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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 06. – 12. januára 2021 neboli v Zbierke 
zákonov uverejnené predpisy z oblasti daní. 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Návrh legislatívneho zámeru rekodifikácie práva 
obchodných spoločností – nelegislatívny 
všeobecný materiál MS SR.  

                          Spravodajstvo EÚ 

CFE news: Tax Top 5, 12. januára 2021 

- Rokovania o komplexnej dohode o voľnom 
obchode medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po 
brexite sa skončili minulý rok, dohoda bola 
dosiahnutá na Štedrý večer a úzko sa vyhla 
obávanému scenáru na konci prechodného 
obdobia 1. januára 2021. Zhrnutie hlavných 
zmien vo vzťahoch medzi EÚ a Spojeným 
kráľovstvom nájdete tu. 

- EK zverejnila usmernenie pre členské štáty 
týkajúce sa implementácie opatrení na podporu 
a zotavenie z koronakrízy zavedených podľa 
pravidiel EÚ o štátnej pomoci. Komisia tiež 
vykonáva s členskými štátmi prieskum týkajúci 
sa dočasného rámca, ako aj o rozšírení 
všeobecného nariadenia o skupinových 
výnimkách. 

- 30. decembra dosiahli EÚ a Čína v zásade 
komplexnú dohodu o investíciách. Podľa tejto 
dohody budú mať európske krajiny lepší prístup 
na čínsky trh, čo im umožní zakladať spoločnosti 
v kľúčových odvetviach vrátane výroby.  

                         SP informuje 

Zamestnávatelia: Na povinnosti prihlásiť sa do 
registra zamestnávateľov v SP  sa nič nezmenilo 
 
 

             MF SR, MH SR, FR SR 

FR SR  

Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o 
dani z príjmov (č. 416/2020 Z. z.) 

Metodický pokyn k lehote na podanie daňového 
priznania k dani z MV podľa § 15c ods. 3 
zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových 
vozidiel od 1.12.2020 

Metodické usmernenie k potvrdzovaniu daňovej 
rezidencie pre daňovníkov s neobmedzenou 
daňovou povinnosťou na území SR 

Metodické usmernenie k vydávaniu potvrdení o 
zaplatení dane na území Slovenskej republiky 

Základné číselné údaje súvisiace s podaním 
daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 
2020 

Informácia k poskytovaniu podielu zaplatenej 
dane PO v roku 2021 z daňovej povinnosti za 
rok 2020 podľa § 50 zákona o dani z príjmov 

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov daňová a účtovná problematika 

Informácia k zápočtu daňovej licencie v tabuľke 
K tlačiva daňového priznania k DzP PO za rok 
2020 

Formuláre sú dostupné už aj pre právnické 
osoby 

MH SR  

Spúšťa sa ďalšia možnosť pomoci pre kultúrny 
a kreatívny priemysel 

                          Z diania v komore 

Klubové stretnutia  

27.1.2021 Klubové stretnutie 
ku COVID opatreniam, štátnej pomoci 

a kurzarbaitu – aktualizácia  15:00 – 17:00 Lektor: 

Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová 

Registračné linky a materiál k prednáškam 

Metodicko-legislatívne komisie 
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo 
13. januára 2021 o 14.00 hod. – online. 

                                        Vzdelávanie     

Daňové zákony 2021 

Aj tento rok Vám prinášame Daňové zákony 
2021. Každým rokom sa snažíme o vylepšenia 
(ľahší papier, dva zväzky ...). Veríme, že tento rok 
uspokojí publikácia všetkých odborníkov z oblasti 
daní a účtovníctva. Nezabudli sme totiž odsadiť 
písmená, body v textoch tak, aby boli prehľadné a 
ľahko čitateľné. Pozrite si krátku ukážku 
spracovania textov.  

 
19. januára 2021 Odpisy, majetok spoločnosti z 
pohľadu účtovníctva, daní a práva v roku 2021 
9:00-15:30  
Téma majetku spoločnosti je stále  vysoko 
aktuálna, keďže hodnota majetku je vždy 
významná hodnota a zároveň významné percento 
podielu  z majetku každej firmy, nesprávne 
účtovanie, ocenenie, zaradenie, odpisovanie ... 
majetku spôsobuje problémy vo vykázaní daní 
a aj účtovného výsledku hospodárenia v súlade 
s platným legislatívnym rámcom v SR. Dozviete 
sa, čo by ste mali vedieť o majetku spoločnosti 
a jeho odpisovaní. v SR. Lektor: Ing. Mgr. 
Hedviga Vadinová 

21. januára 2021 Novely zákona č. 563/2009 Z.z. 
v z.n.p. (daňový poriadok) v roku 2020 účinné v 
roku 2020, 2021 a 2022 12:00-15:00 
Webinár je zameraný na informácie o novelách 
daňového poriadku k jednotlivým ustanoveniam, 
s praktickými príkladmi vrátane ustanovení 
daňového poriadku, ktoré boli schválené v roku 
2019 s účinnosťou od 1.1.2021, aj posunutie 
účinnosti  niektorých ustanovení  od 1.1.2022. 
Účastníci sa dozvedia o opatreniach vo finančnej 
oblasti týkajúce sa správy daní, ktoré sú naďalej 
účinné aj po 1.1.2021 zákona č. 67/2020 Z.z. (lex 
corona). Dozvedia sa aj o hlavných oblastiach 

pripravovaného legislatívneho návrhu novely 
daňového poriadku, ktorý bol stiahnutý 
z legislatívnych úloh plánu pre rok 2020 MF SR 
s predpokladanou účinnosťou od 1.1.2022, 
zároveň s predpokladanou účinnosťou 
čiastkových (dôležitých) legislatívnych úprav 
zameraných na zamedzenie daňových únikov 
aj v priebehu roka 2021. Lektor: Ing. Božena 
Jurčíková 

2-3. februára 2021 Webinár: Daň z príjmov PO 
v kocke 9:00-15:30  
Účastníkom vzdelávacej aktivity budú počas 2 
školiacich dní predstavené vybrané ustanovenia 
zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov, s cieľom prehĺbiť a rozšíriť 
odborné vedomosti v oblasti dane z príjmov 
právnických osôb v nadväznosti na zmeny 
zákona platné od 1.1.2021. Lektor: Ing. Soňa 
Šivová  

17. februára 2021 Webinár: DAC6 - povinná 
automatická výmena informácií v oblasti daní v 
súvislosti s cezhraničnými opatreniami 

podliehajúcimi oznamovaniu Lektor: Mgr. Andrea 
Szakács, PhD. (Koroncziová) 

Uzatvorené vzdelávanie SKDP: 

Vážení daňoví poradcovia,  
pozývame Vás na semináre 
pripravené výhradne pre členov 
SKDP: 

26. januára 2021 Daňové priznanie k DzP FO 
9:00-15:30 Lektor: Ing. Marcela Prajová 

09. februára 2021 Daňové priznanie k DzP PO 
9:00-15:30 Lektor: Ing. Iveta Petrovičová 

 

     IInformačný systém SKDP 

Stiahnite si aktualizáciu ASPI klienta (verzia 
8.9.1.9186 zo dňa: 05.01.2021). Aktualizácia je 
jednoduchá a netrvá viac ako 5 min.  
Návod na aktualizáciu 
Informácia o produktoch ASPI pre SKDP 
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https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?vyhlasenie=5&vyhlaseny_zaciatok=06.01.2021&vyhlaseny_koniec=12.01.2021&filter=1
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