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Asistenti daňových poradcov,
spustili sme prihlasovanie na cyklus seminárov
„Dane komplexne“, ktorý slúži predovšetkým ako
príprava ku skúškam daňových poradcov.
V období od 29.9. do 25.11.2017 sa môžete
zúčastniť až 24 seminárov, ktoré komplexne
pokrývajú daňovú problematiku.
Informácia k podaniu a vyplneniu elektronického Ešte pred tým si však k nám príďte preveriť Vaše
dovozného colného vyhlásenia od 30.07.2017
znalosti a vyskúšať si písomnú časť skúšok
daňového poradcu na „neostro“ “ (Daň z príjmu
Informácia k odpusteniu zmeškania lehoty
FO a PO ako aj DPH a spotrebné dane).
Informácia o podmienkach na vrátenie omylom
uhradenej platby na účet iného daňového Aktuálna ponuka seminárov:
subjektu
Pohľadávky a záväzky v podnikateľskej praxi,

Vyhlásené predpisy od 1. 8. do 9. 8. 2017.
Informácia k problematike vrátenia DPH
V sledovanom období neboli publikované daňové cestujúcim pri vývoze tovaru
právne predpisy.
Informácia k vyhotoveniu faktúry pri zásielkovom
Vláda SR
predaji tovaru a k jej uvádzaniu v KV DPH
Začiatkom augusta boli na Úrad vlády SR
doručené návrhy noviel zákonov:
Colný zákon, ktorým sa napr. zosúlaďuje miesta
predloženia tovaru a výkonu colnej kontroly
s príslušnými ustanoveniami Colného kódexu
Únie, upravuje sa celková záruka na colný dlh ...
Daňový poriadok, ktorým sa reformuje inštitút
daňového tajomstva.
O používaní ERP, ktorým sa detailnejšie definuje
virtuálna registračná pokladnica, t. j. akým
spôsobom a prostredníctvom akých aplikácií je
možné prihlásenie do virtuálnej registračnej
pokladnice
O účtovníctve, kde sa napr. zavádza inštitút
osobitne
závažného
porušenia
zákona
o účtovníctve, predlžuje sa archivačná lehota na
10 rokov ...
O dani z pridanej hodnoty, v ktorom sa mení
úprava zdaňovania prirážky pri poskytovaní
služieb cestovného ruchu
Diskusia k daniam

Informácia k povinnosti používania ERP/VRP pri termín 5. september 2017. Lektor: Ing. Mgr.
Martin Tužinský, PhD.
dodaní tovaru spolu s jeho montážou
Informácia k uplatneniu výnimky z povinnosti
používania ERP alebo virtuálnej registračnej
pokladnice u zahraničného podnikateľa, ktorý je v
likvidácii
Informácia k novele zákona o ERP, ktorou sa
ruší limit pokladničných dokladov na účely
používania virtuálnej registračnej pokladnice
Metodický pokyn k určeniu preddavkov na daň
inak podľa § 10 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z
motorových vozidiel

Ministerstvo hospodárstva SR chystá druhý Elektronická komunikácia
balíček opatrení na zlepšenie podnikateľského
prostredia, ktorý predloží na rokovanie vlády SR
začiatkom budúceho roka. Na príprave druhého
Z rozhodnutí
balíčka opatrení môžu spolupracovať aj členovia
SKDP.
Dĺžka daňovej kontroly

Daňová legitímnosť výdavkov zamestnávateľa
a nová judikatúra NS SR , termín 11. september
2017. Lektor: JUDr. Ivan Rumana
Tovar v kocke, termín 26. september 2017.

NS SR Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

Dohody od A do Z. Práca nezamestnaných po
1.5.2017, termín 3. október 2017. Lektorka:
Nepostačujúca súčinnosť daňového subjektu pri RNDr. Jana Motyčková
objektívnej zložitosti zisťovaných skutočností
Spravodajstvo EÚ (najmä v prípade zahraničného zmluvného Zneužitie práva a možnosti obrany legálneho
partnera) oprávňuje správcu dane realizovať daňového plánovania, termín 19.október 2017.
EUR-Lex
daňovú kontrolu inými zákonnými prostriedkami, Lektor: Mgr. Miroslav Marcinčin
Oslobodenie od DPH pri spracovaní tovaru a to aj s využitím inštitútu prerušenia daňovej
Konferencia: „Existuje ešte vôbec daňová
v priebehu
reťazca
dvoch
za
sebou kontroly.
Od daňového subjektu sa očakáva materiálny optimalizácia? / Najzásadnejšie zmeny v oblasti
nasledujúcich dodaní. Vec C-386/16.
prejav nespokojnosti s prekročením dĺžky trvania medzinárodných daní za posledných 60 rokov“,
sa bude konať 7. novembra 2017 v Bratislave
CFE news
daňovej kontroly.
Dňa 28. júla 2017 podpísali krajiny BRICS
(Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika)
memorandum o spolupráci v daňových otázkach.
SP informuje
Cieľom je posilniť spoluprácu v oblasti
medzinárodných daňových záležitostí vrátane
Sociálna
poisťovňa
upozorňovala
v júli
iniciatív skupiny G20.
zamestnávateľov na neodovzdaný mesačný
Platforma pre spoluprácu v oblasti daní - výkaz poistného za máj 2017. Zamestnávatelia,
spoločná iniciatíva skupiny MMF, OECD, OSN a ktorí napravia pochybenie sa vyhnú následnej
Svetovej banky – výzva k pripomienkam k návrhu finančnej sankcií.
súboru nástrojov týkajúcich sa daňového
zaobchádzania s nepriamymi transfermi na mori.
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Z diania v komore

Poisťovňa RENOMIA
Najnovšie informácie ku komplexným službám
v oblasti poistenia a risk managementu
Spolupráca s českou spoločnosťou
Česká spoločnosť hľadá za účelom dlhodobej
spolupráce daňového poradcu. Viac info:
jacova@uol.cz

maria.molnarova@skdp.sk
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