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Legislatíva SR
Zbierka zákonov SR

zákon) najmä s cieľom revízie existujúcich
pravidiel a transpozície V. AML smernice
2018/843. Navrhovaná účinnosť od 10. januára
2020. Pripomienkovanie do 21. augusta 2019.

Z diania v komore
Metodicko-legislatívne komisie

V dňoch od 23. júla – 6. augusta 2019 boli
v Zbierke zákonov SR publikované:
- zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých
exekučných
konaní
a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov, ktorý dopĺňa zákon č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Účinnosť od 1.
januára 2020.
- zákon č. 241/2019 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora, ktorým sa upravuje
zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu (AML
zákon). Účinnosť od 1. septembra a 1. novembra
2019.
NR SR
Poslanecká novela zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce, ktorou sa s účinnosťou od 1.
januára 2021 navrhuje rozšírenie príspevku na
rekreáciu na všetkých zamestnancov.
Medzirezortné pripomienkové konanie
Pripravovaný vládny návrh novely zákona č.
222/2004 Z. z. o DPH s navrhovanou účinnosťou
od 1. januára 2021. Pripomienkovanie predbežnej
informácie do 31. augusta 2019.

Návrh novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok) a zákona č. 78/1992 Zb.
o daňových poradcoch a SKDP – zápisnica
MFSR z rozporového konania k zásadným
pripomienkam.

Zápis zo zasadnutia MLK pre DPH, spotrebné
dane a clo 6. júna, 13. mája a 17. apríla 2019.
Zápis zo zasadnutia MLK pre daň z príjmov FO
20. júna 2019.

Návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH Ponuky partnerov SKDP
s účinnosťou od 1. januára 2020 – vyhodnotenie
V programe OPEL PARTNER nájdete aktuálnu
vznesených pripomienok.
ponuku pre SKDP na 3.Q.2019
Návrh novely zákona č. 609/2007 Z. z.
o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného Klubové stretnutia
plynu a zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani
SKDP pripravila pre Vás v septembri
z minerálneho oleja s účinnosťou od 1. decembra
viacero
zaujímavých
klubových
2019 a 1. januára 20ľ0 – vyhodnotenie
stretnutí:
vznesených pripomienok.
- 4. – 5. septembra Dvojdňové klubové stretnutie
Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica
spojené so 6. bowlingovým / kolkovým turnajom.
2006/112/ES
o spoločnom
systéme
DPH
Téma
prednášky:
"Vybrané
okruhy
pre
a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme
spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie na uplatňovanie pravidiel zákona o DPH" s lektorkou
základe rámca Únie, ktorým sa zavádza nové Ing. Soňou Ugróczy – daňovová poradkyňa a člen
oslobodenie od dane v oblasti DPH a spotrebných Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH.
daní pre určité špecifické činnosti v súvislosti so
spoločným obranným úsilím resp. spoločnou - 16. septembra "eKasa" s Ing. Petronelou
obrannou politikou Únie – vyhodnotenie Mastihubovou z MF SR.
vznesených
pripomienok
v rámci - 17. septembra "Konečný príjemca pri platbách
pripomienkovania návrhu riadneho predbežného
v
prospech
zahraničných
daňovostanoviska MF SR.
transparentných entít" s lektorkou Ing. Danou

Pripravovaný návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa
ustanovujú nové vzory daňových priznaní
MF SR, FR SR
a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej
dani z elektriny, uhlia a zemného plynu.
Pripomienkovanie predbežnej informácie do 29. FR SR
júla 2019. Pripomienky SKDP.
Informácie k novelám zákona o dani z príjmov:
Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje - 221/2019 Z. z.
rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania - 223/2019 Z. z.
výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej - 228/2019 Z. z.
závierky zostavenej podľa Medzinárodných Informácia k platnosti a účinnosti Colného
štandardov finančného vykazovania pre účtovné kódexu Únie a súvisiacich predpisov od 1. mája
jednotky zostavujúce účtovné závierky podľa § 2016 – aktuálna zmena
17a zákona, ktorými sú banky, pobočky
zahraničných bánk, správcovské spoločnosti, Usmernenie k § 7a ods. 7 zákona č. 289/2008
pobočky
zahraničných
správcovských Z. z. k povinnosti podnikateľa pri zmene
spoločností,
dôchodkové
správcovské obchodného mena
spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti,
obchodníci s cennými papiermi, pobočky
zahraničných obchodníkov s cennými papiermi,
SP informuje
Burza cenných papierov a platobné inštitúcie.
Pripomienkovanie predbežnej informácie do 30.
Ako sa platí poistné pri súbehu živnosti a
augusta 2019.
zamestnania
Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje
rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania
výkazu vybraných údajov z konsolidovanej
Spravodajstvo EÚ
účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými
sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové CFE news:
správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové
CFE´s Tax Top 5 – 22. júl 2019
spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi,
Burza cenných papierov a platobné inštitúcie. Eur – lex:
Pripomienkovanie predbežnej informácie do 30.
Vec C-388/18, rozsudok SD zo dňa 29. júla 2019
augusta 2019.
– DPH – Osobitná úprava pre malé podniky –
Novela zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred Osobitná úprava pre zdaniteľných obchodníkov –
legalizáciou
príjmov
z trestnej
činnosti Ročný obrat určujúci uplatniteľnosť osobitnej
a o ochrane pred financovaním terorizmu (AML úpravy pre malé podniky
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Slivkovovou, PhD. z FR SR.
- 19. septembra "Zákon o e_Governmente" s
JUDr.
Monikou
Mušutovou z
Úradu
podpredsedu
vlády
SR
pre
investície
a informatizáciu.
Registračné linky k webinárom sa nachádzajú
na stránke SKDP v sekcii: Klubové stretnutia

IInformačný

systém SKDP

…
ako
sme
Vás
informovali
v našej
predchádzajúcej komunikácii, skúmali sme
možnosti a podmienky, za akých by členovia
SKDP aj naďalej mohli využívať e-mailovú
doménu skdp.sk a s ňou súvisiace služby.
Vzhľadom na zmeny v právnych predpisoch
(napr. GDPR) a ďalšie aspekty (ako napr.
ochrana daňového tajomstva) sme dospeli
k záveru, že SKDP žiaľ v budúcnosti nemôže
pokračovať v poskytovaní týchto služieb svojim
členom. Dovolili sme si pripraviť pre Vás
komplexné informácie týkajúce sa e-mailových
služieb.

Vzdelávanie
Vzdelávanie ADP
Otázky a odpovede zo skúšok daňových
poradcov, termín 03. a 04. septembra 2019

www.skdp.sk
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Cyklus 10 seminárov Daňová akadémia, termín
začiatku 9. septembra 2019

NOVINKA! Cyklus seminárov Účtovníctvo, termín
začiatku 12.september 2019
Seminár Novela zákona o registri partnerov
verejného sektora. Konečný užívateľ výhod
v aktuálnej legislatíve, termín 19.09.2019, lektori:
JUDr. Juraj Paluš, Mgr. Zuzana Moravčíková
Kolenová
Konferencia:
Vysielanie
zamestnancov
Slovenska, termín 26. september 2019

zo

Cyklus seminárov
Dane komplexne,
17
seminárov, termín začiatku 28.september 2019
Konferencia: Správa daní, termín 10. október2019
Konferencia: Medzinárodné zdaňovanie, termín 7.
november 2019
Pripravujeme:
Seminár:
Odmeňovací
systém
a daňová
uznateľnosť zložiek mzdy poskytovaných nad
rámec právnych predpisov, termín 22.10.2019,
lektor JUDr. Simona Dušeková Schuszteková,
PhD. LL.M.
Seminár: Judikatúra súdneho dvora k vybraným
oblastiam DPH, termín 13.11.2019, lektor: Mgr. et
Mgr. Mojmír Beňo
Metodické dni k dani z príjmov a účtovníctvu,
termín 9.-10.12.2019, Vyhne - hotel Sitno
Vzdelávanie SKDP
Pripravujeme:
Novela zákona o DPH (Bratislava, Piešťany,
Košice)
Novela zákona o dani z príjmov (Bratislava,
Piešťany, Poprad)
Novela zákona o správe daní (Bratislava)
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