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 Zákon o dani z príjmov   Vybraná legislatíva EÚ a rozhodnutia SD EÚ  Správa dani 
 

 Informácia k podaniu hlásenia o 
vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo 
závislej činnosti 

 

 Zamestnanec s príjmami v zahraničí  
 

 Suma všeobecného vymeriavacieho 
základu za kalendárny rok 2012 je  
9 660 eur 

  

 (C-95/11) Európska komisia a Dánsko – Zlyhanie 
jedného členského štátu na splnenie povinnosti - 
porušenie článkov 9 a 11 smernice 2006/112/ES - 
pojem zdaniteľná osoba - vnútroštátne právne 
predpisy, ktoré oprávňujú nezdaniteľné osoby byť 
súčasťou skupiny na účely DPH 

 

 (C-109/11) Európska komisia a Česká republika 
– vnútroštátna právna úprava umožňujúca zahrnúť 
osoby nepovinné k dani do skupiny osôb, ktoré 
možno považovať za jedinú osobu povinnú k DPH 

 

 (C-480/10) Európska komisia a Švédske 
kráľovstvo - vnútroštátna právna úprava 
obmedzujúca možnosť vytvoriť skupinu osôb, ktorú 
možno na účely DPH považovať za jedinú 
zdaniteľnú osobu, na podniky vo finančnom a 
poisťovacom sektore 

 

 Regulácia bánk v EÚ – schválená nová smernica 
kapitálových nárokov (CRD) – návrh smernice 

   

 Návrh protokolu k zmluve o zamedzení 
dvojitého zdanenia s Poľskom v 
medzirezortnom pripomienkovaní 
 

 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi 
Slovenskou republikou a Barbadosom o 
zamedzení dvojitého zdanenia a 
zabránení daňovému úniku v odbore dani 
z príjmov s Barbadosom v 
medzirezortnom pripomienkovaní 
 

 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi vládou 
Slovenskej republiky a vládou Malajzie o 
zamedzení dvojitého zdanenia a 
zabránení daňovému úniku v odbore dani 
z príjmov odoslaný na rokovanie vlády 
 

 Výmena daňových informácii s ostrovom 
Guernsey - návrh odoslaný na rokovanie 
vlády 

 

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvitanie/aktuality/a_data/2013_inf_hlasenie_2012.pdf
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvitanie/aktuality/marec/zamestnanec_zahranicie.html
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=6017&langEID=1
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=6017&langEID=1
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-95/11
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=136786&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=CS&cid=627240
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136781&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=626781
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130412BKG07195/html/EU-Bank-Capital-Requirements-Regulation-and-Directive
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st07/st07746.en13.pdf
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=6077&langEID=1
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=6078&langEID=1
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=6078&langEID=1
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/NezaradenyMaterialDetail?idMaterial=22294
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/NezaradenyMaterialDetail?idMaterial=22294
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/NezaradenyMaterialDetail?idMaterial=22295


Ostatné dane a súvisiaca legislatíva   Vybrané právne informácie   
 
 

 Plánované zavedenie systému 
zdaňovania nehnuteľnosti v závislosti od 
trhovej hodnoty od roku 2015 

 

 Novela zákona o Environmentálnom 
fonde v parlamente 
 

 Finančný spravodajca 4/2013 

  

 Nová jednotná štruktúra miestnych orgánov štátnej 
správy vo vládnom návrhu zákona o organizácií 
miestnej štátnej správy v nadväznosti na zrušené 
špecializované orgány miestnej štátnej správy k 
1.1.2013 

 

 Vládny návrh zákona o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v 
parlamente 

 

 Vykonanie zákona o službách zamestnanosti – 
vyhláška uverejnená v Zbierke zákonov 
 

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní 
niektorých ustanovení zákona o odpadoch 
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