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Klubové stretnutia

Legislatíva SR
Zbierka zákonov SR

Informácie FR SR

V dňoch 5. – 12. marca 2019 neboli v zbierke
zákonov publikované zákony z oblasti daní.

o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o DzP

NR SR
Poslanecký návrh novely zákona č. 461/2003 Z.z.
o sociálnom poistení navrhuje zníženie odvodov
zamestnancov a SZČO a zvýšenie zdrojov fondu
starobného poistenia. Navrhovaná účinnosť od 1.
januára 2020.
Poslanecký návrh novely zákona č. 595/2003 Z.z.
o dani z príjmov navrhuje postupné zvýšenie
nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
a na manželku/manžela v dvoch po sebe idúcich
rokoch ročne - v roku 2020 na 21-násobok a od
roku 2021 na 22,7-násobok životného minima.
Poslanecký návrh novely zákona č. 222/2004 Z.z.
o DPH navrhuje zníženie sadzby DPH na 10% na
noviny,
časopisy
a periodiká.
Navrhovaná
účinnosť od 1. januára 2020.

SKDP
pripravila
pre
Vás
v nasledujúcich mesiacoch viacero
zaujímavých klubových stretnutí:

MF SR, FR SR

- 4. apríla „Dôchodkový systém“ s RNDr. Janou
Motyčkovou
k poukázaniu podielu zaplatenej dane za rok
- 9. apríla „Výklad zmlúv o zamedzení dvojitého
2018 u FO, ktorá podáva DP k DzP za rok 2018
zdanenia“ s doc. JUDr. Ing. Matejom
k poukázaniu podielu zaplatenej dane FO za rok
Kačaljakom PhD.
2018, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné - 2. mája „Dodanie tovaru – prechod práva
zúčtovanie preddavkov na DzP zo ZČ
nakladať s tovarom ako vlastník / prechod
ekonomického vlastníctva k tovaru (kombinácie
k poskytovaniu podielu zaplatenej dane PO v roku
pri reťazových obchodoch a v konsignačnom
2019 z daňovej povinnosti za rok 2018 podľa § 50
sklade).“ s Mgr. Mojmírom Beňom
zákona o dani z príjmov
- 16.
mája
„eKasa“
s Ing.
Petronelou
o používaných sadzbách DPH v členských
Mastihubovou
štátoch EÚ podľa stavu z 01.01.2019
- 30. mája „Nepeňažné príjmy zamestnancov“
s Ing. Zitou Kajanovičovou
k zákonu č. 368/2018 Z. z. a k zákonu č. 9/2019
Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 - 10. júna „Sociálne a zdravotné poistenie vybrané témy“ s RNDr. Janou Motyčkovou.
Z.z. o používaní elektronickej registračnej
pokladnice a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o Registračné linky k webinárom sa nachádzajú
správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave na stránke SKDP v sekcii: Klubové stretnutia
územných finančných orgánov

Metodický pokyn k odkladu zo zasielania údajov z
Poslanecký návrh novely zákona č. 222/2004 Z.z. on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa
Vzdelávanie
o DPH navrhuje rozšírenie zoznamu tovarov so podľa § 3a zákona č. 289/2008 Z.z.
zníženou sadzbou DPH 10% na všetky potraviny
okrem
zákonom
stanovených
výnimiek. FS – časté otázky
Vzdelávanie ADP
Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2020.
DANE KOMPLEXNE – cyklus seminárov (17
Pripomienkové konanie
školiacich dní, 34 kreditov), ktorý slúži aj ako
Z diania v komore príprava na skúšky daňových poradcov. Termín:
Návrh opatrenia MPSVaR SR o sumách
05.04. – 22.05.2019
základnej náhrady za používanie cestných Beháme na Slovensku aj v Čechách
motorových vozidiel pri pracovných cestách
Slovensko
–
česká
v nadväznosti na § 8 ods. 1 zákona Pridajte sa do Run Teamu SKDP. Info o vašom konferencia (4 kredity),
o cestovných náhradách. Pripomienkovanie štarte nám pošlite cez formulár. Registráciu termín 11.-12.04.2019
urobte priamo cez web ČSOB a uveďte si tím:
predbežnej informácie do 15. marca 2019.
Run Team daňových poradcov.
Privítame aj hostí: Dr.
Návrh zákona o základných identifikátoroch
Rumanu, Dr. Trenčana,
fyzickej osoby. Cieľom je nahradenie súčasného
Dr.
Príbelskú,
Ing.
všeobecného identifikátora (rodného čísla) za
Borákovú,
Ing.
účelom zvýšenia ochrany osobných údajov
Jablonkovú, Dr. Zuzikovú
vedených
v jednotlivých
informačných
... a ďalších
systémoch verejnej správy. Pripomienkovanie
Večer Vás pozývame na
predbežnej informácie do 22. marca 2019.
chutný raut s hudobným
doprovodom a humorným
slovom Ivana Vojteka.

SP informuje

SZČO – Daňové priznanie dôležité aj z hľadiska
sociálneho poistenia
Odklad daňového priznania SZČO nemusia
oznamovať SP
Živnostníci musia oznámiť prerušenie živnosti

Spravodajstvo EÚ

Dane komplexne – časť DPH (4 školiace dni, 8
kreditov), termín 12.04. – 27.04.2019
Zákon o používaní ERP a jeho zmeny, termín
16.04.2019, lektorka Ing. Petronela Mastihubová
Dane komplexne – časť Daň z príjmov (6
školiacich dní, 12 kreditov), termín 04.05. –
21.05.2019
Pripravujeme:
Colné predpisy, lektor Ing. Marián Kačmár, MF
SR, máj 2019

CFE news: CFE Tax Top 5 – 4. marec 2019
Eur – lex:

Konferencia k nebytovým priestorom, 14.05.2019,
Vec C-278/18, rozsudok SD z 28. februára 2019 –
Bratislava
DPH – Oslobodenie od dane – Prenajímanie
Nový zákon o finančnej správe, lektor Ing. Marián
nehnuteľného majetku – Zmluva o prevode práv
Metodicko-legislatívne komisie
Kačmár, MF SR, jún 2019
na poľnohospodárske využívanie pôdy, na ktorej
sa nachádzajú vinice.
Zápis zo zasadnutia MLK pre daň z príjmov FO
21. februára 2019.
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