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NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zmeny v slovenskej a európskej legislatíve a ďalšie témy
Vítame Vás v augustovom vydaní Aktualít Legislatívnej rady NKÚ SR, v ktorom Vám prinášame informácie
v nasledujúcich oblastiach:
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1

VESTNÍK EU

Ročník 61 august 2018
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/08/direct-access.html?ojYear=2017&locale=sk

1.1

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1091 z 18. júla 2018 o integrovaných štatistikách fariem, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1166/2008 a (EÚ) č. 1337/2011
L 200/1 zo 07.08.2018
Účinnosť: nadobúda dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto nariadenie je
záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Predmetom nariadenia je stanovenie rámca pre európsku štatistiku na úrovni poľnohospodárskych podnikov a zaisťuje zjednotenie informácií o štruktúre s informáciami o výrobných postupoch, opatreniach na rozvoj vidieka, agroenvironmentálnych aspektoch a s inými súvisiacimi informáciami.

1.2

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1092 z 18. júla 2018, ktorým sa zriaďuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti
a inovačnej kapacity obranného priemyslu Únie
L 200/30 zo 07.08.2018
Účinnosť: nadobúda tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Týmto nariadením sa zriaďuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu (ďalej len „program“) pre činnosť
Únie na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020.
Program má tieto ciele:
a) podporovať konkurencieschopnosť, účinnosť a inovačnú kapacitu obranného priemyslu v celej Únii, čím sa
prispieva k strategickej autonómii Únie, a to prostredníctvom podpory činností v ich fáze vývoja;
b) podporovať a podnecovať spoluprácu, a to aj cezhraničnú, medzi podnikmi vrátane MSP a spoločností so
strednou trhovou kapitalizáciou v celej Únii, a spoluprácu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o vývoj výrobkov alebo technológií obranného priemyslu a zároveň posilňovať a zlepšovať agilnosť obranných dodávateľských a hodnotových reťazcov a posilňovať normalizáciu obranných systémov a ich interoperability.
c) podporovať lepšie využívanie výsledkov výskumu v oblasti obrany a prispievať k vývoju po výskumnej fáze,
a tým podporovať konkurencieschopnosť európskeho obranného priemyslu na vnútornom trhu a globálnom
trhu, a to prípadne aj prostredníctvom konsolidácie.
Finančné krytie na vykonávanie programu na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020 je 500 miliónov
eur v bežných cenách. Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament a Rada v medziach viacročného finančného rámca. Finančná pomoc Únie sa môže poskytnúť prostredníctvom typov financovania podľa nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, najmä prostredníctvom grantov a za výnimočných okolností prostredníctvom
verejného obstarávania.

1.3

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1108 zo 7. mája 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 o regulačné technické predpisy týkajúce sa kritérií na
určenie centrálnych kontaktných miest vydavateľov elektronických peňazí a poskytovateľov platobných služieb a o pravidlá pre ich funkcie
L 203/2 z 10.08.2018
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Účinnosť: nadobúda dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto nariadenie je
záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
V tomto nariadení sa stanovujú:
a) kritériá na určenie okolností, za ktorých je vhodné určenie centrálneho kontaktného miesta podľa článku 45
ods. 9 smernice (EÚ) 2015/849;
b) pravidlá týkajúce sa funkcií centrálnych kontaktných miest.
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NOVÉ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY

zverejnené v zbierke zákonov na portáli https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/,
na stránke NR SR: https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=184

2.1

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 236/2018 Z. z. o vydaní opatrenia z 30.
júla 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia
Vyhlásené v zbierke zákonov: 09.08.2018
Účinnosť: 01.01.2019
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo opatrenie z 30. júla 2018
č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia.
Vzor daňového priznania k dani z poistenia zohľadňuje ustanovenia zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zavádza daň z poistenia v odvetviach neživotného poistenia.
Vzor daňového priznania k dani z poistenia sa týka všetkých osôb povinných platiť daň z poistenia správcovi dane
podľa § 4 zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo
Finančnom spravodajcovi 2018 pod príspevkom č. 15, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle
www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť aj na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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FINANČNÝ SPRAVODAJCA

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=14
V auguste 2018 bol vydaný príspevok:
 Príspevok č. 16 - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010937/2018 - 731 o vydaní poučenia
na vyplnenie daňového priznania k dani z poistenia
Prílohy:
 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010937/2018 - 731 o vydaní poučenia na vyplnenie
daňového priznania k dani z poistenia
 Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z poistenia
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FINANČNÁ SPRÁVA
https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti

4.1

Metodické pokyny a metodické usmernenia
https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/metodicke-usmernenia/
4

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 Informácia k vydávaniu „Potvrdenia o daňovej rezidencii“ pre daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou
na území Slovenskej republiky – dátum publikovania a platnosti 13.08.2018, medzinárodné zdaňovanie

4.2

Novinky z legislatívy
https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/novinky-z-legislativy
 Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov – dátum publikovania
a platnosti 20.08.2018, priame dane a účtovníctvo
 Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (čl. IV zákona č.
213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) – dátum publikovania a platnosti
21.08.2018, priame dane a účtovníctvo

4.3

Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam
https://www.financnasprava.sk/sk/aktualne-dan-clo/info-k-aktual-povinnostiam
Daň z pridanej hodnoty
 Informácia k určeniu miesta dodania služby - zváračských prác - dátum publikovania a platnosti 15.08.2018
Elektronické a virtuálne registračné pokladnice
 Informácia o povinnosti používania elektronickej alebo virtuálnej registračnej pokladnice zahraničným podnikateľom - dátum publikovania a platnosti 01.08.2018
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INÉ
Inštitút finančnej politiky MF SR (júl 2018)
Zdroj: Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky 16.08.2018
http://www1.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11824
 Inklúzia Rómov je celospoločenskou výzvou (august 2018)

Inklúzia Rómov je celospoločenskou výzvou
Väčšia časť rómskej populácie patrí k obyvateľstvu, ktoré je najviac ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením.
Je preto nevyhnutné, aby sa posilnili politiky podporujúce ich integráciu. Medzinárodné organizácie v tejto súvislosti
odporúčajú Slovensku zlepšiť monitoring a analytické nástroje, ktoré zvýšia efektívnosť týchto politík. Inštitút finančnej politiky sa preto snaží v tomto smere zlepšiť údajovú a analytickú základňu. Prvé výsledky ukazujú, že v
oblasti integrácie na trhu práce nastal len malý progres a zamestnanosť Rómov z obcí s koncentrovanými osídleniami naďalej dlhodobo zaostáva za väčšinovou populáciou. To je vo veľkej miere zapríčinené nízkou úrovňou
vzdelania a limitovanou podporou zo strany politík zamestnanosti.
Príloha:
 Inklúzia Rómov je celospoločenskou výzvou
 Dátová príloha
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PREHĽAD ZMIEN PRÁVNYCH PREDPISOV

Prehľad vyhlásených právnych predpisov v Zbierke zákonov v auguste 2018 je uvedený v prílohe Aktualít Legislatívnej
rady NKÚ SR.
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