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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 31. marca – 13. apríla 2021 boli 
uverejnené predpisy v oblasti daní a odvodov: 

115/2021 Z. z. – novela zákona o niektorých 
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v 
súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19. Novelou sa umožnilo 
daňovým subjektom podanie oznámenia o 
predlžení lehoty na podanie daňového 
priznania aj iným elektronickým spôsobom, a to 
e-mailom; predĺžila sa doba uplatňovania nulovej 
sadzby DPH na respirátory FFP2 a FFP3 do 30. 
júna 2021 a upravil sa dopredaj cigariet, ktoré 
boli zdanené sadzbou spotrebnej dane platnou do 
31. januára 2021, do vypredania zásob. Účinnosť 
vyhlásením a to 31. marca 2021. 

Vláda SR 

Správa o stave podnikateľského prostredia v roku 
2020 v SR – informatívny materiál MH SR, ktorý 
obsahuje aj vyhodnotenie plnenia z prvých troch 
antibyrokratických balíčkov, najvýznamnejšie 
legislatívne zmeny týkajúce sa podnikateľov, 
prehľad rôznych schém pomoci podnikateľom na 
zmiernenie dopadov pandémie.  

                           MF SR, FR SR 

FR SR  

Informácia k predaju tabakových výrobkov 
konečnému spotrebiteľovi podľa zákona č. 
106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tab, výrobkov 

Informácia k predĺženiu účinnosti na uplatňovanie 
nulovej sadzby DPH 

Najčastejšie otázky a odpovede k uplatňovaniu 
nulovej sadzby DPH na respirátory 

Nezabudnite na výmenu autentif. údajov v eKase 

Saldokonto - ďalšie proklientske opatrenie. FRSR 
posilňuje elektronickú komunikáciu a vo štvrtok 
spustí prezeranie údajov osobného účtu,  tzv. 
saldokonto. Vďaka nemu budú mať klienti prehľad 
o stave svojho osobného účtu. Saldokonto bude 
dostupné pre všetkých klientov, ktorí majú aktívnu 
elektronickú schránku na portáli finančnej správy. 

                          Spravodajstvo EÚ 

Dovoľujeme si dať vám do pozornosti verejnú 
konzultáciu k navrhovaným zmenám článku 9 
Modelovej zmluvy OECD o zamedzení dvojitého 
zdanenia. Táto zmena patrí do odborného 
zámeru medzinárodného zdaňovania a 
transferového oceňovania. 

Dovoľujeme si upozorniť na článok hodnotiaci 
obnovené zameranie EÚ na dobrú správu daní 
v EÚ a voči tretím krajinám. Príspevok hodnotí 
pozitívnu úlohu platformy EÚ pre dobrú správu 
daní, odborného orgánu Európskej komisie, 
ktorého je CFE riadnym členom. CFE uvíta 
komentáre a spätnú väzbu k tomuto príspevku. 

Vyhlásenie finančného riaditeľa zverejnené 
agentúrou IAFEI, ktorá je súčasťou globálnej 
platformy daňových poradcov (GTAP). 

Stanovisko PAC 1/2021 k iniciatíve EÚ/ plán 
Komisie pre reformu cezhraničného 
poskytovania profesionálnych služieb z marca 
2021 a reakcia Leon Lupu na toto stanovisko 

Eur-lex: 

18. marca 2021 Súdny dvor EÚ rozhodol vo veci 
C-895/19 A., že články 167 a 178 DPH 
Smernice 2006/112/ES bránia vnútroštátnej 
právnej úprave, podľa ktorej je uplatnenie práva 
na odpočítanie DPH súvisiacej s nadobudnutím 
tovaru v rámci Spoločenstva počas toho istého 
zdaňovacieho obdobia, v ktorom je DPH 
splatná, podmienené uvedením splatnej DPH v 
daňovom priznaní podanom v lehote troch 
mesiacov od uplynutia mesiaca, v ktorom 
vznikla daňová povinnosť týkajúca sa 
nadobudnutých tovarov. Viac... 

18. marca 2021 Súdny dvor EÚ vo veci C-48/20 
UAB ‘P.’ rozhodol, že článok 203 DPH Smernice 
2006/112/ES a zásady proporcionality a 
neutrality DPH bránia vnútroštátnej právnej 
úprave, ktorá neumožňuje zdaniteľnej osobe 
konajúcej v dobrej viere vykonať opravu faktúr 
nedôvodne uvádzajúcich DPH po začatí 
daňovej kontroly, hoci príjemca týchto faktúr by 
mal právo na vrátenie tejto dane, ak by 
transakcie, ktoré sú predmetom uvedených 
faktúr, boli riadne vykázané. Viac... 

25. Marca 2021 Súdny dvor EÚ v prípade C-
907/19 spoločnosti Q-GmbH, ktorá dodávala 
poisťovni licenciu – (poistný produkt na 
špecifické riziká), uzatváranie poistných zmlúv a 
manažment poistných zmlúv vrátane likvidácie 
škôd rozhodol, že oslobodenie od DPH v zmysle 
čl. 135(1)(a) DPH Smernice 2006/112/EC  sa 
nevzťahuje na služby poskytované zdaniteľnou 
osobou, ktoré zahŕňajú dodanie poistného 
produktu poisťovni. Viac... 

CFE news: Tax Top 5, 12. apríla 2021 

- Nové návrhy administratívy prezidenta Bidena 
zvýšili pravdepodobnosť dosiahnutia globálneho 
riešenia zdaňovania digitálnej ekonomiky. 
Ministerka financií USA predložila návrhy na 
globálnu minimálnu sadzbu DPPO. Riaditeľ 
Centra pre daňovú politiku a správu OECD, 
privítal návrh USA, rovnako ako aj Taliansko 
a Holandsko. Francúzsko zaujalo opatrnejší 
prístup. Predbežný harmonogram predpokladá 
riešenie do polovice júla.  

- OECD zverejnilo novú správu obsahujúcu 
národné opatrenia a aktualizáciu správy z apríla 
2020 nazvanej Daňová a fiškálna politika v 
reakcii na krízu COVID-19. Nová správa 
poskytuje komplexný prehľad daňových 
opatrení zavedených počas krízy COVID-19 v 
66 krajinách a jurisdikciách od vypuknutia 
pandémie a opatrenia vyvinuté 53 členskými 
jurisdikciami Fóra pre správu daní (FTA) spolu s 
OECD na podporu daňových poplatníkov a 
preskúmanie opatrení na zabezpečenie 
kontinuity činnosti. Komplexná tabuľka opatrení 
je k dispozícii na tomto odkaze. 

- CFE Tax Advisers Europe Forum 2021 - vo 
štvrtok 6. mája 2021. Prvý panel bude 
obsahovať hlavný príhovor riaditeľa Centra 
OECD pre daňovú politiku a správu. Účastníci 
panelu budú rokovať o cezhraničnej výmene 
informácií v EÚ a dôsledkoch pre práva 
daňových poplatníkov vrátane použitia 
informácií daňovými úradmi. Registrácia pre 
prvý panel tu. Druhý panel sa bude zaoberať 
témou DPH v digitálnej ekonomike, pokiaľ ide o 
zrušenie pravidiel predaja na diaľku a 
zodpovednosť platforiem za DPH pri predajoch 
z krajín mimo EÚ. Registrácia pre druhý panel 
tu. 

                         SP informuje 

Zamestnávatelia: SP pripravila nový manuál pre 
správne vypĺňanie formulárov 

S otvorením škôl a škôlok zaniká nárok na 
vyplácanie pandemickej OČR 

 

                          Z diania v komore 

Zasadanie prezídia SKDP 

25. marca zasadalo Prezídium SKDP, ktoré sa 
okrem iných záležitostí venovalo krokom v rámci 
zrušenia povinného členstva v SKDP (tzv. „druhé 
kilečko“), ako aj informačnému systému SKDP. 

Klubové stretnutia  

10. máj 2021: Klubové 
stretnutie: Nedávno schválené EÚ 

právne akty, ako aj otvorené právne akty, ktoré 
sú  súčasnosti diskutované na pôde Rady, 
v oblasti DPH 15:00 – 17:30 Lektor: Ing. Eva 
Mihálová - MF SR Registračné linky a materiál k 
prednáškam 

Metodicko-legislatívne komisie 

Zasadnutie MLK pre DPPO dňa 13. apríla 2021 
o 16.00 hod. 

Zasadnutie MLK pre DPFO dňa 15. apríla 2021 
o 9.00 hod. 

Zacvičte si s nami on-line pilates s Dadou 
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                                        Vzdelávanie     
 

 
Lektor: Ing. Soňa Šivová (FS SR) 
 

Lektor: doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D. 
 

 

Lektor: JUDr. Ivan Rumana ( NS SR ) 

Lektor: Ing. Iveta Petrovičová (MF SR) 
 

Lektor: Ing. Soňa Šivová (FS SR) 

 

 
Lektor: Ing. Iveta Petrovičová (MF SR) 

 

UPJŠ usporiadava vedeckú konferenciu - IV. 
slovensko-české dni daňového práva, ktoré sa 
uskutočnia v dňoch 16. až 18. júna 2021 
Ich súčasťou bude medzinárodná vedecká 
konferencia tematicky zameraná na: 
1. Zdaňovanie virtuálnych platidiel a 
digitálnych služieb a 
2. COVID – 19 a iné aktuálne výzvy pre daňové 
právo 
 
 
Pripravujeme: 31.5. - 29.6.2021 

 
Lektori: Ing. Milan Vargan a Ing. Ján Skorka 

 

     IInformačný systém SKDP 

Aktualizovali sme pre vás:  

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých 
mimoriadnych opatreniach vo finančnej 
oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (od 
31.03.2021) 

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z 
tabakových výrobkov (od 01.01.2021, od 
01.07.2022) 
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