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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 19. - 25. mája 2020 boli v Zbierke 
zákonov SR uverejnené predpisy z oblasti daní: 

120/2020 Z. z. - Novela zákona č. 67/2020 Z. z. o 
niektorých mimoriadnych opatreniach vo 
finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19, ktorou 
sa upravuje vrátenie preddavkov, poukázanie 
podielu zaplatenej dane a pokračovanie v 
konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za 
porušenie finančnej disciplíny, prerušené z 
dôvodu zabránenia šíreniu pandémie. Účinnosť 
20. mája 2020. 

 

                          Spravodajstvo EÚ 

CFE news: 

CFE Tax Top 5 - Brusel, 18. máj 2020 

- EK rozšírila dočasný rámec štátnej pomoci 
prijatý v marci s cieľom pomôcť členským 
štátom pri riešení hospodárskeho dopadu 
COVID-19.  

- OECD uskutočnila 12. až 13. mája digitálnu 
verejnú konzultáciu týkajúcu sa preskúmania 
podávania správ podľa jednotlivých krajín BEPS 
v roku 2020. 

- EK uverejnila májový balík o porušení 
právnych predpisov, v ktorom uvádza právne 
kroky, ktoré Komisia proti rôznym členským 
štátom podniká v súvislosti s nedodržaním 
povinností vyplývajúcich z právnych predpisov 
EÚ.  

- V posledných týždňoch sa rôzne krajiny 
dohodli na zdaňovaní cezhraničných 
pracovníkov počas obdobia prepuknutia 
choroby COVID-19.  K dohodám sa dospelo po 
uverejnení usmernení OECD, v ktorých sa 
analyzujú dôsledky daňovej zmluvy týkajúce sa 
určitých daňových otázok vyvolaných 
okolnosťami ohniska nákazy COVID-19.  

- Česká republika a Kórea uložili ratifikačné 
listiny podľa mnohostrannej dohody OECD  
o implementácii opatrení v boji proti narúšaniu 
základu dane a presunu ziskov. 

                         SP informuje 

Ako budú SZČO platiť odvody od júla 2020 

 

 

 

 

 

                          MF SR, FR SR 

MF SR  

Oznámenie MFSR č. MF/011498/2020-721  
o vydaní doplnenia k poučeniu na vyplnenie 
daňového priznania k dani z príjmov FO – typ B 
a k poučeniu na vyplnenie daňového priznania 
k DPPO 

Neformálne "stretnutie" ministrov financií EÚ vo 
formáte ECOFIN 

FR SR  

Usmernenie k ustanoveniam § 81 - § 83 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty  

Informácia k Oznámeniu MF SR č. 
MF/011498/2020-721 o vydaní doplnenia k 
poučeniu na vyplnenie daňového priznania k 
dani z príjmov fyzickej osoby – typ B a k 
poučeniu na vyplnenie daňového priznania k 
dani z príjmov právnickej osoby 

Spolupráca NBÚ s finančnou správou 

 

                          Z diania v komore 

Klubové stretnutia  

29. mája Diskusné fórum so 
zástupkyňou z  MF SR Ing. Michaelou 

Vidovou „Priame dane – aktuálne otázky 
a opatrenia“.   

Registračný link na webinár nájdete na stránke 
SKDP 

Hotel Villa Siesta organizuje pobyt “JOGA V 
TATRÁCH” v termíne 3.-5. júla 2020.  

 
Prečítajte si pilotné číslo Bulletinu SKDP.  

Registrácia na bezplatný odber el. verzie bulletinu  

Ako daňový poradca sa registrujte len v prípade, 
ak chcete časopis doručovať na inú e-mailovú 
adresu ako je evidovaná v registri SKDP. 

Metodicko-legislatívne komisie 

Zasadnutie MLK pre účtovníctvo 27. mája 2020 
o 15:30 hod. – online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Vzdelávanie     

OZNAM: V súvislosti s opatrením ÚVZ o 
zákaze konania hromadných podujatí, sa 
všetky plánované vzdelávacie podujatia  
SKDP a ADP budú konať do odvolania 
výhradne formou on-line účasti. 

Aktuálna ponuka webinárov: 

3. júna 2020 Ako sa pripraviť na kontrolu z 
inšpektorátu práce 
Je dôležité poznať svoje práva a povinnosti aj pri 
kontrole zo strany inšpekcie práce. Ako sa na ňu 
pripraviť, nezanedbať zákonné povinnosti i celý 
priebeh kontroly Vám vysvetlí lektorka JUDr. 
Lucia Sabová Danková /NIP/. 
 

 
9. júna 2020 Pandémia a legislatívne zmeny ll. 
...pokračovanie úspešnej prvej časti Pandémia a 
legislatívne zmeny s RNDr. Jozefom 
Mihálom, doplnená o aktuálne informácie a nové 
opatrenia. 
Pandémia vyvolala vlnu rýchlych a zásadných 
zmien v Zákonníku práce, v zákone o dani z 
príjmov, v zákonoch o sociálnom a zdravotnom 
poistení a v ďalších zákonoch s cieľom pomôcť 
firmám udržať zamestnanosť a SZČO zachrániť 
svoje podnikanie. Dôležitú úlohu v tomto procese 
má projekt "Prvá pomoc" na podporu udržania 
zamestnanosti, z ktorého môžu čerpať príspevky 
mnohí zamestnávatelia, SZČO a najnovšie i 
spoločníci v jednoosobových s.r.o. a osoby 
pracujúce na dohody. 
 

      IInformačný systém SKDP 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ešte stále 
v kontaktných údajoch evidujeme e-mailové 
adresy @skdp.sk  . Radi by sme Vás preto 
opätovne upozornili, že tieto e-mailové adresy 
prestanú byť funkčné najneskôr od 1. júla 2020. 
Prosíme Vás preto, zriaďte si elektronickú 
schránku s inou doménou.  

Aktivácia e- mailovej schránky. 

Prístup k e-mail archívu  po zrušení adresy 
skdp.sk 

Pripravujeme pre Vás novú webovú stránku 
SKDP. V skúšobnej verzii bude dostupná od 1. 
júna 2020 do 1. júla 2020. Poprosíme 
o pripomienky na kovac@skdp.sk  
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