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Legislatíva SR

M

Vzdelávanie

MF SR, FR SR

Zbierka zákonov SR

MF SR

Dane komplexne:

Medzi predpismi vyhlásenými v Zbierke od
9.8.2017 do 5.9.2017 sú aj dve Oznámenia MZV
o skončení platnosti Dohody o zdaňovaní príjmu
z úspor medzi SR a Jersey a medzi SR
a Guernsey.

EK v marci zahájila Program na podporu
štrukturálnych reforiem 2017-2020. Slovensko sa
do Programu zapojilo s 22 národnými projektami,
z ktorých tím EK po preskúmaní vybral 7
najlepších.

V novom formáte máte možnosť absolvovať
cyklus seminárov „Dane komplexne“, ktorý slúži
predovšetkým ako príprava ku skúškam
daňových poradcov. V termíne od 29.9. do
25.11.2017.

Vláda SR

FR SR

Ešte pred tým si však k nám príďte preveriť Vaše
znalosti a vyskúšať si písomnú časť skúšok
Na program 66. schôdze vlády SR dňa 16. Informácia k povinnosti platiť DPH slovenskou daňového poradcu na „neostro“ “ (Daň z príjmu
augusta 2017 boli zaradené okrem iných aj zdaniteľnou osobou pri nákupe tovaru v FO a PO ako aj DPH a spotrebné dane).
novely daňových zákonov (Daňový poriadok, tuzemsku od zahraničnej osoby
Posledných 9 voľných miest na osobnú účasť.
DzP, DPH, SD z minerálneho oleja, SD
Informácia
k
uplatneniu
výdavkov
(nákladov)
na
z tabakových výrobkov). Rokovalo sa aj o novele
Semináre:
Obchodného zákonníka, novele zákona o ERP, o spotrebované pohonné látky u právnickej osoby
Daňová legitímnosť výdavkov zamestnávateľa
účtovníctve a Colnom zákone.
Informácia k zdaňovaniu podielov na zisku, a nová judikatúra NS SR , termín 11. september
vyrovnacieho podielu a podielu na likvidačnom 2017. Lektor: JUDr. Ivan Rumana
Národná rada SR
zostatku
vyplatených
fyzickej
osobe
–
Novely daňových zákonov (Daňového poriadku, daňovníkovi
s
neobmedzenou
daňovou Tovar v kocke, termín 26. september 2017.
DzP, SD z minerálneho oleja), Colného zákona, povinnosťou (rezidentovi SR) od 1.1.2017
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
zákona o CP, o ERP a Obchodného zákonníka,
Informácia
k
zdaňovaniu
príjmov
„zahraničných
Dohody od A do Z. Práca nezamestnaných po
prerokované a schválené vo vláde sú na
1.5.2017, termín 3. október 2017. Lektorka:
programe 19. schôdze NR SR so začiatkom 5. umelcov“ na území Slovenskej republiky
RNDr. Jana Motyčková
septembra 2017.
Informácia k daňovníkom nezriadeným alebo
nezaloženým na podnikanie, daňová a účtovná Zneužitie práva a možnosti obrany legálneho
Diskusia k daniam
daňového plánovania, termín 19.október 2017.
problematika
Termín na zasielanie konkrétnych návrhov
Lektor: Mgr. Miroslav Marcinčin
daňových opatrení k pripravovanému 2. balíčku Informácia k odkladu platenia dane alebo
Konferencia: „Existuje ešte vôbec daňová
opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia platenie dane v splátkach
končí vo štvrtok 7. septembra 2017. Pripomienky Informácia k postupu podnikateľa pri zakúpení optimalizácia? / Najzásadnejšie zmeny v oblasti
je možné zasielať do SKDP aj e-mailom na novej knihy ERP z dôvodu jej straty alebo jej medzinárodných daní za posledných 60 rokov“,
sa bude konať 7. novembra 2017 v Bratislave
adresu: lucia.mihokova@skdp.sk
zaplnenia
Prehľad činností zatriedených podľa štatistickej Pripravujeme:
klasifikácie produktov podľa činností (CPA) – Začali sme s prípravou ČS-SK fóra 2018
Spravodajstvo EÚ upravené 31.08.2017
a s prípravou MD k dani z príjmu a účtovníctvu
Informácia
k
niektorým
povinnostiam v decembri 2017. V prípade, ak máte témy, ktoré
CFE news
zamestnávateľa pri vykonaní opráv dane alebo by vás na týchto podujatiach zaujali, privítame
akékoľvek podnety.
OECD uverejnila pripomienky prijaté v súvislosti s preddavkov na daň zamestnancov
Modelovou daňovou zmluvou OECD o príjmoch
a o majetku z roku 2017.
Usmernenie k spätnému finančnému prenájmu z
pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
Európska komisia pokračuje v práci na vytvorení z príjmov
M
Z diania v komore
zoznamu nespolupracujúcich jurisdikcií na
daňové účely. Členské štáty EÚ zvažujú Usmernenie
k
povinnostiam
obchodných Valné zhromaždenie SKDP sa uskutoční dňa
možnosti rôznych sankcií pre krajiny na čiernej spoločností podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o 14.11. 2017 so začiatkom o 10,00 hod (prezencia
listine.
účtovníctve, ktoré sa zrušujú s likvidáciou
od 9,00 hod).
EÚ vyhrá spor s Brazíliou v súvislosti s daňovými
dotáciami z roku 2013. Spor sa týka určitých
opatrení v oblasti daní v automobilovom
SP informuje
priemysle, elektronickom a technologickom
priemysle.
Užitočná mobilná aplikácia pre registráciu
zamestnancov má uľahčiť zamestnávateľom
registráciu zamestnancov. Aplikácia je verejne a
bezplatne dostupná už rok, zrýchľuje a
sprehľadňuje
predbežné
prihlasovanie
a
umožňuje kontrolu pri prihlasovaní do registra
SP. Oproti e-mailu alebo faxu jej výhodou je
rýchla dostupnosť prostredníctvom dnes už
bežne používaných smartfónov a operatívna
kontrola v registrácii zamestnancov.
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SKDP v tomto roku oslávila 25. výročie od svojho
vzniku. Pri tejto príležitosti sme pre každého
účastníka VZ pripravili spomienkový darček.
Zároveň si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na
oslavu uvedeného jubilea, ktorá sa uskutoční dňa
04.12.2017 v hoteli Sitno vo Vyhniach v spojitosti
s MD k dani z príjmov a účtovníctvu.
Regionálna komora Košice
Pre materské povinnosti asistentky RK KE Lívie
Jurovej od augusta bude s vami v kontakte nová
kolegyňa Ing. Slavomíra Martinková (+421 907
827 293, e-mail: slavomira.martinkova@skdp.sk.)

maria.molnarova@skdp.sk
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