
Novela zákona o DzP účinná od 1.1.2020 
 

Termín a miesto konania:   

28. 11. 2019, sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava 

Lektor: Ing. Mária Murínová - špecialistka a odborníčka na daň z príjmov právnických 

osôb. Odborné skúsenosti a vedomosti získané z práce v súkromnej sfére a Finančnej 

správe zúročuje vo svojom terajšom pôsobení  na Ministerstve financií SR. 

 Obsah seminára: 

1. Daňový status mikrodaňovníka od 1.1.2021 

• definícia 

• zvýhodnené daňové odpisy 

• zvýhodnená tvorba OP k pohľadávkam 

• odpočet daňovej straty 

2. zmeny v registrácii na daň z príjmov od 1.1.2021 

3. nezdaniteľná časť základu dane a daňový bonus 

4. zmena definície vkladu od 1.1.2020 

• väzba na výplatu podielov na zisku, uplatňovanie výdavkov 

• vstupná cena finančného majetku podľa § 25a 

• preceňovanie CP ako súčasť základu dane 

5. oslobodenie príjmu z predaja akcií a obchodných podielov 

• väzba na jednoduchú spoločnosť na akcie 

6. daňové výdavky po zaplatení od 1.1.2020 

7. zmeny v tvorbe OP k pohľadávkam a rezerv 

• odpis a postúpenie pohľadávky podľa premlčanosti pohľadávky 

• zmluvné pokuty, úroky z omeškania od 1.1.2020 

• daňový odpis pohľadávky v nadväznosti na zákon č.233/2019 Z. z. o ukončení 

niektorých exekučných konaní 

• rezerva na lesnú pestovnú činnosť od 1.1.2020 

8. novácia záväzku a jej vplyv na základ dane podľa § 17 ods. 32 

9. doprava a ubytovanie zamestnancov 

• doprava zamestnancov od 1.1.2021 

10. bezodplatné odovzdanie potravín ako daňový výdavok od 1.1.2020 

11. podpora elektromobility 

12. zmeny v uplatňovaní odpočtu na výskum a vývoj od 1.1. 2019 a od 1.1.2020 

13. odpočet daňovej straty od 1.1.2020 

14. zmena sadzby dane a jej vplyv na platenie preddavkov na daň z príjmov 

• spôsob určenia sadzby dane 

• zmeny v spôsobe výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti 

• zmeny v platení preddavkov na daň 



15. zaokrúhľovanie od 1.1.2020 

16. podiel zaplatenej dane 

17. zahraničie 

• hybridné nesúlady – implementácia smernice Rady (EÚ) 2017/952 z 29. mája 2017, 

ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími 

krajinami 

• zmeny u daňovníka nezmluvného štátu (nespolupracujúceho) podľa § 2 písm. x) 

• rozšírenie zdrojov príjmu nerezidenta (§ 16) 

18. rôzne 

• zrušenie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov – zákon č. 385/2018 Z. z. 

• novela Obchodného zákonníka v nadväznosti na daň z príjmov 

 

 

HARMONOGRAM:  

08:00 - 09:00 registrácia 
09:00 - 10:50 prednáška 
10:50 - 11:50 obed 
11:50 - 13:00 prednáška 
13:00 - 13:10 prestávka 
13:10 - 14:10 prednáška 
14:10 - 14:20 prestávka 
14:20 - 15:30 prednáška 

Cena seminára    bez DPH s DPH 

Členovia SKCú 60 eur 72 eur 

Verejnosť 65 eur 78 eur 

Cena zahŕňa vstup pre jednu osobu, študijné materiály, obed, občerstvenie.  
  

Údaje pre platbu:  

Číslo účtu: SK33 0900 0000 0000 1148 2463 

Variabilný symbol:  281120191 

Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka 

   
 
Prihlásenie:   

online na www.skcu.sk, sekcia semináre, on-line prihláška 

mailom: skcu@skcu.sk   

telefonicky: 0903 478 592, Ing. Tatjana Karešová  
 


