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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR  

Od 2. do 14. mája 2018 neboli publikované 
žiadne predpisy z oblasti daňového práva. 
 
NR SR 

Návrh novely zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom 
vzdelávaní a príprave, ktorý novelizuje zákon 
o dani z príjmov, schválený do II. čítania. 

Návrh zákona o niektorých opatreniach na 
znižovanie administratívnej záťaže využívaním IS 
verejnej správy (zákon proti byrokracii), ktorý 
novelizuje zákon o správe daní a zákon 
o spotrebnej dani z alkoh. nápojov, v II. čítaní. 

Návrh zákona o výkone rozhodnutia a zaistení 
majetku a správe zaisteného majetku, ktorým sa 
upravuje zákon o správe daní, schválený do II. 
čítania. 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Predbežná informácia k pripravovanému návrhu 
nového zákona o finančnej správe. Termín na 
pripomienkovanie od 30. apríla do 15. mája 
2018. 

                         Spravodajstvo EÚ 

Eur Lex:  

Rozsudok SD Vec C-580/16 – Trojstranný 
obchod?  

Vec C-574/15. Rozsudok SD z 2. mája 2018 – 
DPH – Tribunale di Varese – Mauro Scialdone – 
Nezaplatenie DPH vyplývajúcej z ročného 
daňového priznania v zákonom stanovených 
lehotách – Trest odňatia slobody, ak suma DPH 
prekročí určitú prahovú hodnotu trestnosti...  

CFE news: 

CFE Tax Top 5 – 30. apríl 2018 
CFE Tax Top 5 – 7. máj 2018 

                                   SP informuje                                     

Za zamestnanca žiada o vrátenie poistného 
zamestnávateľ 

Nezamestnaní, ktorí si našli prácu v krajinách 
mimo EÚ, nemajú povinnosti voči Sociálnej 
poisťovni 

Študenti počas brigád nemajú povinnosti voči 
Sociálnej poisťovni, plní ich za nich 
zamestnávateľ 

 

 

 

 

                          MF SR, FR SR 

FR SR  

Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa § 49 
a k uplatneniu práva na odpočítanie dane podľa § 
51 zákona o DPH  

Informácia o novele zákona dani z príjmov 
v súvislosti s článkom IV zákona č. 63/2018 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce.  

Informácia k postupu účtovnej jednotky pri zmene 
zatriedenia z malej ÚJ na veľkú ÚJ 

Informácia o podmienkach podania opravného 
a dodatočného daňového priznania.  

Časté otázky a odpovede  

Bezplatné školenia k elektronickej komunikácii 

                          Z diania v komore 

Metodicko-legislatívne komisie 

Plánované zasadnutie MLK pre účtovníctvo 
v stredu 30. mája 2018. 

Plánované zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO 
v utorok 29. mája 2018. 

Plánované zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO 
v utorok 22. mája 2018. 

Vzor podnetu k metodickým/aplikačným otázkam, 
ktoré môžu daňoví poradcovia predkladať na 
riešenie na metodicko-legislatívne komisie SKDP. 

Pomaly-rýchlo sa nám 
blíži volebné Valné 
zhromaždenie SKDP 
(15. november 2018). 
Čoskoro budeme 

distribuovať nominačné lístky, ktoré Vám umožnia 
navrhnúť kandidátov do volieb.  
Ešte pred spustením oficiálnych krokov vo veci 
volieb orgánov SKDP Vám ponúkame možnosť 
prvýkrát sa zúčastniť HRY O PREZIDENTA 
elektronickou formou a zabaviť sa. 

Dňa 07.06.2018 sa uskutoční klubové 
stretnutie RK SKDP KE na tému: 
Ekonomické tajomstvá Obchodného 

zákonníka. Registrovať sa môžete tu. 

Dňa 26.04.2018 sa uskutočnilo zasadnutie RR 
SKDP  BA – zápisnica. 

Dňa 17.04.2018 sa uskutočnilo zasadnutie 
Prezídia SKDP - zápisnica 

Anketa SKDP a ADP: 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili ankety 
SKDP a ADP koncom r. 2017. Vaše odpovede 
nám pomôžu zlepšiť našu prácu a poskytovať 
lepšie služby a podporu v budúcnosti. Venovali 
sme sa všetkým odovzdaným anketovým lístkom 
a pripravili odpovede na položené otázky+ reakcie 
a zdôvodnenie možnosti/nemožnosti akceptácie 
niektorých pripomienok a požiadaviek. 

                                        Vzdelávanie     
  
Vzdelávanie ADP 

 

Daňový proces (najmä daňová kontrola, 
rozhodnutia v daňovom konaní, doručovanie) s 
JUDr. Ing. Miroslavom Gavalcom, PhD. 
Poprad, termín 28.05.2018  
Uzávierka prihlášok dnes:14.05.2018 

Medzinárodné zdaňovanie, lektor: Ing. Dana 
Slivková, PhD. – FR SR, termín 05.06.2018 

Z cyklu seminárov Dane komplexne ponúkame 
semináre s lektormi z MF SR: 
Spotrebné a miestne dane, poistenie a fondy, 4 
semináre, 24.05 – 31.05.2018 

Česko – slovenské fórum už tento týždeň! 

Prvýkrát pomôcka pri 
príprave na skúšky :                    

 
 

Metodické dni 

 

Metodické dni k DPH, 11. a 12. 06.2018, Hotel 
Partizán, Tále. 
Po kvalitnom vzdelávaní, nezabúdame ani na 
zábavu – môžete si zahrať golf s kolegami a čaká 
Vás príjemný večer s Petrom Lipom. 

Pripravujeme:  

Konferencia „Zamestnávanie cudzincov 
a vysielanie zamestnancov do zahraničia – 
komplexne“ – október 2018 

Konferencia „Transferové oceňovanie“ – október 
2018 

Uzatvorený seminár „Novela zákona o DPH“ – 
november 2018 

Seminár „Trojstranné obchody“ – jeseň 2018 

Seminár „Budúcnosť zásielkového predaja“ – 
jeseň 2018 

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?vyhlasenie=5&vyhlaseny_zaciatok=30.04.2018&vyhlaseny_koniec=14.05.2018&filter=1
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=3D9E4A5FABB3C1EFC1258242004E8180&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=3D9E4A5FABB3C1EFC1258242004E8180&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=681C241FF34D9895C12582590047D319&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=0611D7B7BF5FB118C125827F0028E8AE&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=0611D7B7BF5FB118C125827F0028E8AE&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=2A187EB93F0D7E7CC125827F002EC6B0&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=2A187EB93F0D7E7CC125827F002EC6B0&action=openDocument
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/D388349ABF20FDF4C125828D0032AE20
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/D388349ABF20FDF4C125828D0032AE20
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/ddpeu.xsp?documentId=E2CE5121F90412B9C125828A0038A7D5&action=OpenDocument
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/ddpeu.xsp?documentId=E2CE5121F90412B9C125828A0038A7D5&action=OpenDocument
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/ddpeu.xsp?documentId=E2CE5121F90412B9C125828A0038A7D5&action=OpenDocument
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/ddpeu.xsp?documentId=E2CE5121F90412B9C125828A0038A7D5&action=OpenDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=698B39C7C3E381E5C125828A0043DEA7&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/gdisdane.nsf/topicThread.xsp?documentId=E8276D9597F97ECBC125828A00456F73&action=openDocument
https://www.socpoist.sk/aktuality-za-zamestnanca-ziada-o-vratenie-poistneho-zamestnavatel/48411s65916c
https://www.socpoist.sk/aktuality-nezamestnani--ktori-si-nasli-pracu-v-krajinach-mimo-eu--nemaju-povinnosti-voci-socialnej-poistovni/48411s65932c
https://www.socpoist.sk/aktuality-nezamestnani--ktori-si-nasli-pracu-v-krajinach-mimo-eu--nemaju-povinnosti-voci-socialnej-poistovni/48411s65932c
https://www.socpoist.sk/aktuality-studenti-pocas-brigad-nemaju-povinnosti-voci-socialnej-poistovni--plni-ich-za-nich-zamestnavatel-sgf/48411s65937c
https://www.socpoist.sk/aktuality-studenti-pocas-brigad-nemaju-povinnosti-voci-socialnej-poistovni--plni-ich-za-nich-zamestnavatel-sgf/48411s65937c
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/5554C2ED511E2476C1258282004F1120
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/5554C2ED511E2476C1258282004F1120
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/5554C2ED511E2476C1258282004F1120
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/FCFCABC65CBF1909C125828300489FDD
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/FCFCABC65CBF1909C125828300489FDD
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/FCFCABC65CBF1909C125828300489FDD
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/1647F5007E827E32C125828A0040BCD9
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/1647F5007E827E32C125828A0040BCD9
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/1752AF49D9ECF96DC1258289003F2AC3
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/9A190B38F7DCFBB7C1258282004CEA64
https://www.skdp.sk/skdp/metkomisie.nsf/topicThread.xsp?documentId=EA20E2FD19AAAED5C125828A0023D71E&action=openDocument
https://www.skdp.sk/skdp/metkomisie.nsf/topicThread.xsp?documentId=CCB98091950C975AC125828A00253675&action=openDocument
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/9e7a1391fcd49656c12576a5002e473a/1387b80967100095c125827a00262cff?OpenDocument
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/9e7a1391fcd49656c12576a5002e473a/5393c1edcdb48e51c12582830033a5c7?OpenDocument
https://adp.skdp.sk/p/seminar:-ekonomicke-tajomstva-obchodneho-zakonnika
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dkomskdp.xsp?documentId=43D7C9235AAF37DDC1258288004745F2&action=OpenDocument
https://www.skdp.sk/skdp/iis.nsf/dkomskdp.xsp?documentId=57B0228EF0D61F29C12582780033F75F&action=OpenDocument
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/6F99CAAAAE2742E0C125826F0023A617
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/6F99CAAAAE2742E0C125826F0023A617
https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/6F99CAAAAE2742E0C125826F0023A617
https://adp.skdp.sk/p/danova-kontrola-pp
https://adp.skdp.sk/p/medzinarodne-zdanovanie-jun-2018
https://adp.skdp.sk/p/dane-komplexne-jar2018-spotrebne-miestne-dane-poistenie
https://www.kdpcr.cz/forum2018
https://adp.skdp.sk/p/publikacia-otazky-a-odpovede
https://adp.skdp.sk/p/publikacia-otazky-a-odpovede
https://adp.skdp.sk/p/metodicke-dni-k-dph-2018

