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                              Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 11. – 17. mája 2022 neboli uverejnené 
predpisy v oblasti daní a odvodov.   

NR SR 

Program stability SR na roky 2022 až 2025 
(doručené) 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Návrh novely zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve, ktorým sa menia a dopĺňajú zákon 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákon č. 
530/2003 Z. z. o obchodnom registri. Navrhovaná 
účinnosť 31. decembra 2022, 1. januára 2023 
a 22. júna 2023. Pripomienkovanie na 
sprava_databaz@skdpd.sk do 27. mája 2022. 

                             MF SR, FR SR 

FR SR  

Informácia k účtovaniu rozdielov vzniknutých z 
dôvodu zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti 

                           Z diania v komore 

Výzva na poskytnutie poradenských služieb 

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti výzvu MH 
SR na predkladanie žiadostí o zaradenie do 
databázy poradcov, ktorí budú poskytovať 
poradenské služby pre malé a stredné podniky 

v zmysle zákona. o riešení hroziaceho úpadku. 

Podrobnosti nájdete TU. 

Per rollam rozhodnutie prezídia 

Prezídium schválilo nové Zásady činnosti komisií. 

 

Projekt SPOLUPRÁCA 

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti projekt 
SPOLUPRÁCA, ktorý si kladie za cieľ zintenzívniť 
spoluprácu medzi skúsenými daňovými poradcami 
a novými kolegami. Budeme radi, ak sa do projektu 
zapojíte a bude pre Vás prínosom. 

 
Priestory SKDP 

Opätovne upozorňujeme na možnosť využitia 
priestorov SKDP na stretnutia s klientmi. 
V prípade záujmu stačí informovať kanceláriu 
SKDP a dohodnúť si termín. 

 

Metodicko-legislatívne komisie  

Zápis zo zasadnutia MLK pre DPH, spotrebné 
dane a clo dňa 13. apríla 2022 

Zápis zo zasadnutia MLK pre správu daní 
a miestne dane dňa 11. mája 2022 

Zápis zo zasadnutia MLK pre DPPO zo dňa 26. 
apríla 2022 

Zasadnutie MLK pre účtovníctvo dňa 24. mája 
2022 

Klubové stretnutia  

26. máj 15:00 - 17:00 "Poistenie 
daňového poradcu v praxi“ Lektori: 

RENOMIA, s.r.o. 
📘 Registračné linky a materiál k prednáškam 

                                        Vzdelávanie     

Registrácia možná ešte aj dnes! 

19.-20. máj 2022 Česko-slovenské fórum Hotel 
Continental Brno 

Už zajtra sa začína diskusný seminár daňových 
poradcov, sudcov NSS a zástupcov MF a 
finančných správ z ČR a Slovenska.  

 
26. máj: Výplata dividend a podielov na zisku.  

Vyplácate zisky? Domnievate sa, že Vás už 
nič neprekvapí? Poďte si s nami prejsť túto 
tému komplexne z právnej, daňovej, odvodovej 
či účtovnej stránky. Seminár vás prevedie 
dôležitými skutočnosťami a bežnými otázkami v 
súvislosti s výplatou ziskov. Lektor: Ing. Marcela 
Bošková, ACCA (daňová poradkyňa) a Mgr. 
Zuzana Moravčíková Kolenová (advokátka) 

 

30. máj Konferencia: Transferové oceňovanie 
v praxi Hotel Color Bratislava 

 

 

Finančná správa čoraz častejšie upriamuje 
pozornosť na oblasť transferových cien, dodržia-
vania princípu nezávislého vzťahu kontrolovaných 
transakcií medzi závislými osobami, ale taktiež na 
správnosť dokumentácie predloženej daňovému 
úradu. Cieľom konferencie je poskytnúť 
účastníkom praktické znalosti problematiky 
transferového oceňovania, predstaviť používanie a 
uplatňovanie metód transferového oceňovania 
a analyzovať oblasti, kt. možno z pohľadu aplikácie 
považovať za sporné. Okrem toho sa konferencia 
zameria aj na praktické znalosti z vedenia daňovej 
kontroly a následných súdnych sporov. 
Lektori:   Ing. Tomáš Janoušek (daň. poradca) 
               JUDr. Dušan Misároš (advokát) 
 Ing. František Cséfalvay (MF SR) 
                Ing. Silvia Karelová (FR SR)  
               JUDr. Juraj Vališ (NSS SR)  
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