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                           Legislatíva SR                  

Zbierka zákonov SR 

Medzi predpismi vyhlásenými v Zbierke od 1. do 
20. novembra 2017 sú aj predpisy z oblasti 
daňového práva - novely:  
- č. 264/2017 Z. z. – Obchodného zák.  
- č. 267/2017 Z. z. – Daňového poriadku 
- č. 268/2017 Z. z. – zákona o SD z MO 
- č. 269/2017 Z. z. – zákona o SD z tabaku  
- č.270/2017 Z. z. – zákona o ERP  
- č.272/2017 Z. z. – Colného zákona 
- č.275/2017 Z. z. – zákona o účtovníctve.  

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Dňa 31. októbra 2017 sa začalo MPK k Návrhu 
vyhlášky MF SR, ktorou sa ustanovuje vzor 
daňového priznania a dodatočného daňového 
priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja.  

Aktuálny vzor daňového priznania k DPH sa 
navrhuje upraviť tak, že sa dopĺňa nový riadok, 
aby osoba podávajúca daňové priznanie mohla 
vyznačiť, že koná v postavení daňového 
zástupcu podľa § 69aa zákona. 
 
Predbežná informácia k Návrhu zákona o 
mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa 
zdanenia (implementuje sa Smernica Rady EÚ 
2017/1852 z 10. októbra 2017).  

Otvorenie diskusie k budúcej koncepcii 
zákona o dani z príjmov 

Do diskusie sa daňoví poradcovia môžu zapojiť 
na metodických dňoch vo Vyhniach alebo 
zaslaním krátkeho návrhu do SKDP alebo cez 
aplikáciu Diskusia SKDP, kde je zverejnený zápis 
zo stretnutia SKDP so zástupcami MF SR dňa 
26. septembra 2017. 

Informácia zo zasadania konzultačnej rady FS  

                        Spravodajstvo EÚ 

EUR-Lex 

Rozhodnutie SD EÚ vo veci C-90/16 o tom,  že 
činnosť, akou je športový bridž, ktorá vykazuje na 
pohľad zanedbateľný fyzický prvok, nespadá pod 
pojem „šport“ v zmysle článku 132 ods. 1 
písm. m) smernice Rady 2006/112/ES.  

Rozsudky z 9. a 15. novembra 2017: 
Vec C-499/16 
Vec C-552/16 
Spojené veci C-374/16 a C-375/16 
Vec C-507/16  
 
CFE news 

KDP ČR a CFE dňa 24. novembra 2017 
organizujú 10. profesijnú konferenciu zameranú 
na digitalizáciu daňových služieb. 

Závery Rady ECOFIN zo 7. novembra - žiadna 
dohoda o výbere DPH za digitálne služby.  

 

                          MF SR, FR SR 

FR SR  

FS oznamuje svojim klientom, ktorí využívajú na 
elektronickú komunikáciu s finančnou správou 
elektronický občiansky preukaz (eID), že MV SR 
začalo s výmenou podpisových certifikátov. 
Zmena usmernenia k uplatňovaniu oslobodenia 
od dane pri vývoze služieb podľa § 47 ods. 6 
zákona o DPH.  
Informácia o podmienkach na preúčtovanie 
omylom uhradenej platby na účet iného 
daňového subjektu. 
Informácia k spôsobu opráv údajov v dodat. 
súhrnnom výkaze vo vybraných prípadoch.  
Metodický pokyn k posudzovaniu prevádzkarne 
na účely dane z pridanej hodnoty. 
Novinky z finančnej správy - Externý newsletter 
finančnej správy 23/2017. 
Informácia k postupu pri registrácii a vyplnení 
žiadosti o pridelenie kódu virtuálnej registračnej 
pokladnice.  
Aktuálne informácie k elektronickej komunikácii. 
Upravená informácia k odvodu časti poistného 
z odvetví neživotného poistenia.   
Prehľad činností zatriedených podľa štatistickej 
klasifikácie produktov (CPA) z 13.11.2017.  
Informácia k postupu platiteľov pri oprave 
daňového režimu po 01.01. 2017 v súvislosti s 
dodaním stavebných prác. 
Informácia o zmene a doplnení zákona č. 
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.  
Usmernenie k účtovaniu hnuteľnej a nehnuteľnej 
kultúrnej pamiatky.  

                           Z diania v komore 
 
 

Informácie zo zasadania VZ SKDP 

Obnova poistenia profesijnej zodpovednosti 
Nová kontaktná osoba pre správu poistenia 

Z dôvodu odchodu do dôchodku p. 
Ing. Šípovej je novou kontaktnou 
osobou za spoločnosť RENOMIA, 
s.r.o.  pre správu poistných zmlúv 

daňových poradcov Ing. Petra Pajdlhauserová: 
mobil: +421 907 880 677, tel.: +421 220 921 527, 
e-mail: petra.pajdlhauserova@renomia.sk, ktorá 
Vás bude v najbližších dňoch kontaktovať vo veci 
obnovy poistenia na ďalšie poistné obdobie. 

Regionálne komory 

RK BB Vás pozýva  na prednášku 
s Ing. Beatou Jarošovou, PhD. na 
tému „Vybrané problémy z oblasti 
DPH a daňového poriadku“, ktorá sa 

bude konať dňa  23.11.2017 v Žiline. Prednášky 
sa môžete zúčastniť len fyzicky, nakoľko online 
pripojenie nie je možné. 

RK KE Vás pozýva  na prednášku 
s Ing. Valériou Jarinkovičovou na tému 
„Daň z príjmov fyzických osôb“, 
ktorá sa bude konať dňa  20.11.2017 

v Košiciach. Prednášky sa môžete zúčastniť len 
fyzicky, nakoľko online pripojenie nie je možné. 

                                        Vzdelávanie     

Metodické dni 

Metodické dni k dani z príjmov a účtovníctvu, 
termín 04.-05.12.2017, hotel Sitno, Vyhne (za 
každý deň 2 kredity) 
Metodických dní sa môžete zúčastniť aj on-line – 
webinár. 

 
Ponúkame aj bezplatnú registráciu na 
oslavu 25. výročia SKDP vo Vyhniach. 

Semináre  

1:0 pre účtovné, daňové a personálne aspekty 
Zákona o športe, termín 28.11.2017, Lektor: Ing. 
Božena Ninčáková (2 kredity) 

Koniec špekulatívnym praktikám zavádza novela 
Obchodného zákonníka, termín: 29.11.2017, 
Lektor: Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová (2 
kredity) 

Aktualizácia Modelovej daňovej zmluvy OECD 
o príjmoch a o majetku v roku 2017, termín 
12.12.2017, Lektor: Ing. Dana Slivková, PhD. (2 
kredity) 

Povinné vzdelávanie DP 

Tretí uzatvorený seminár „Novela Zákona 
o dani z príjmov (FO a PO)“: 

Košice, termín:11.12.2017   (2 kredity) 
Piešťany, termín: 18.12.2017 (2 kredity) 
Bratislava, termín: 21.12.2017 (2 kredity)  
Termíny v Bratislave a Piešťanoch dostupné aj 
on-line. 

 

     SP informuje                                     

Sociálna poisťovňa bude od 1. januára 2018 
tzv. poistencov štátu prihlasovať a odhlasovať 
na dôchodkové poistenie sama, automaticky.   

V nasledujúcom roku sa zmení vek odchodu do 
dôchodku – od 1. januára 2018 je dôchodkový 
vek stanovený na 62 rokov a 139 dní. Na 
odchod do dôchodku sa treba pripraviť 

 

                                                Rôzne 

VV týchto dňoch viacerí užívatelia e-mail 
domény skdp.sk dostali mail ohľadom inovácie 
svojej poštovej schránky. Mail vymažte, ide 
o podvodnú správu, SKDP nikdy takýmto 
spôsobom neupozorňuje užívateľov o zmenách 
a inováciách systému. Nikdy nezadávajte svoje 
prihlasovacie údaje, neposielajte svoje ID, čísla 
účtov, alebo iné dôverné informácie a takúto 
správu vymažte. Pri podozrivých správach si 
vždy  všimnite z akej mail  adresy je správa 
zasielaná, alebo na akú web adresu je  
smerovaný podvodný hyperlink. 

https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dinfclen.xsp?documentId=5287DB1D857DA10DC12581DA003F64D4&action=OpenDocument
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dinfclen.xsp?documentId=5287DB1D857DA10DC12581DA003F64D4&action=OpenDocument
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2017/264/ZZ_2017_264_20171108.pdf
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2017/267/ZZ_2017_267_20180101.pdf
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2017/268/ZZ_2017_268_20180101.pdf
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2017/269/ZZ_2017_269_20180101.pdf
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2017/270/ZZ_2017_270_20180101.pdf
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2017/272/ZZ_2017_272_20180101.pdf
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2017/275/ZZ_2017_275_20180101.pdf
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-768
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-791
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy?p_p_id=processDetail_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_processDetail_WAR_portletsel_action=files&_processDetail_WAR_portletsel_cisloLP=PI%2F2017%2F262
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy?p_p_id=processDetail_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_processDetail_WAR_portletsel_action=files&_processDetail_WAR_portletsel_cisloLP=PI%2F2017%2F262
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy?p_p_id=processDetail_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_processDetail_WAR_portletsel_action=files&_processDetail_WAR_portletsel_cisloLP=PI%2F2017%2F262
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=D608C646F5D0669CC12581C6002EAE73&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=D608C646F5D0669CC12581C6002EAE73&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=D608C646F5D0669CC12581C6002EAE73&action=openDocument
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/9e7a1391fcd49656c12576a5002e473a/2fc2f44a3df9da53c12581da004b07fb?OpenDocument
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0090&qid=1509615932642&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0499&qid=1510835439068
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62016CJ0552&qid=1510836356680&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62016CJ0374&qid=1510836356680&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62016CJ0507&qid=1510836356680&rid=1
https://www.kdpcr.cz/pac2017?sp=down-file&did=7539
https://www.kdpcr.cz/pac2017?sp=down-file&did=7539
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=1970C4F2FDE46E51C12581D7004DC745&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=1970C4F2FDE46E51C12581D7004DC745&action=openDocument
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/1C72BEFF0BEBA4F5C12581CA005B2030
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/1C72BEFF0BEBA4F5C12581CA005B2030
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/2017.10.30_zmena_dane.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DP/2017.10.30_preuct_platby.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DP/2017.10.30_preuct_platby.pdf
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dinfclen.xsp?documentId=78515CC41193B515C12581D10039531C&action=OpenDocument
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dinfclen.xsp?documentId=78515CC41193B515C12581D10039531C&action=OpenDocument
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dinfclen.xsp?documentId=27DE7D839255FEC1C12581D10039D164&action=OpenDocument
http://eepurl.com/c-DkPz
http://eepurl.com/c-DkPz
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/ERP_VRP/2017/2017.11.09_VRP.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/ERP_VRP/2017/2017.11.09_VRP.pdf
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dinfclen.xsp?documentId=2C032406C1987BDFC12581D70054F445&action=OpenDocument
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dinfclen.xsp?documentId=015951B5F7CDCFF2C12581D70057CEBA&action=OpenDocument
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dinfclen.xsp?documentId=797E48274EC4AEFFC12581D90055ACF6&action=OpenDocument
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dinfclen.xsp?documentId=C3724F9E581FA17AC12581D90055EE00&action=OpenDocument
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dinfclen.xsp?documentId=F4724BA7FBF37300C12581D90056472A&action=OpenDocument
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dinfclen.xsp?documentId=819EBD8B53F98A26C12581D9005568F3&action=OpenDocument
https://skdp.sk/webnew/main.nsf/0/60CB64EE05D77FB2C12581DA002EA1D8
mailto:petra.pajdlhauserova@renomia.sk
https://skdp.sk/webnew/main.nsf/0/31FA67B05860303DC12581D9004822B6
https://skdp.sk/webnew/main.nsf/0/31FA67B05860303DC12581D9004822B6
https://skdp.sk/webnew/main.nsf/0/7585119E797A0562C12581DA003751D3
http://adp.turnonline.biz/p/metodicke-dni-dan-z-prijmov
https://adp.turnonline.biz/p/md-dzp2018-webinar
https://adp.skdp.sk/p/recepcia-skdp
https://adp.skdp.sk/p/recepcia-skdp
https://adp.turnonline.biz/p/uctovne-danove-a-personalne-aspekty-zakona-o-sporte
https://adp.turnonline.biz/p/uctovne-danove-a-personalne-aspekty-zakona-o-sporte
https://adp.turnonline.biz/p/novela-obchodneho-zakonnika
https://adp.turnonline.biz/p/novela-obchodneho-zakonnika
https://adp.skdp.sk/p/aktualizacia-modelovej-danovej-zmluvy
https://adp.skdp.sk/p/aktualizacia-modelovej-danovej-zmluvy
https://adp.skdp.sk/p/treti-uzatvoreny-2017-kosice
https://adp.skdp.sk/p/treti-uzatvoreny-2017-piestany
https://adp.skdp.sk/p/treti-uzatvoreny-2017-bratislava
http://www.socpoist.sk/aktuality-mamicky--opatrovatelia--asistenti-/48411s65099c
http://img.socpoist.sk/kategorie/zmena_od_r_2018.gif
http://img.socpoist.sk/kategorie/zmena_od_r_2018.gif
http://www.socpoist.sk/aktuality-na-odchod-do-dochodku-sa-treba-pripravit/48411s65160c
http://www.socpoist.sk/aktuality-na-odchod-do-dochodku-sa-treba-pripravit/48411s65160c

