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Legislatíva SR
Zbierka zákonov SR

Novela zákona č. 413/2002 Z. z. o účtovníctve.
Vyhodnotenie pripomienok v MPK. Navrhovaná
účinnosť od 31. decembra 2019 a 1. januára
2020.
Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník, ktorým sa menia a dopĺňajú zákon č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok). Vyhodnotenie
pripomienok v MPK. Navrhovaná účinnosť 1. júla
a 1. októbra 2020.

V dňoch od 6. – 20. augusta bolo publikované:

251/2019 Z.z. opatrenie zo 7. augusta 2019 č.
MF/006803/2019-32, ktorým sa mení a dopĺňa
výnos MF SR SR z 28. decembra 2012 č.
MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje
denný limit zostatku finančných prostriedkov v
hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice.
Medzirezortné pripomienkové konanie
254/2019 Z.z. oznámenie o oprave chyby v
oznámení MZVaEZ SR č. 405/2018 Z. z. o
zmenách a doplneniach Zmluvy medzi vládou
ČSSR a vládou Francúzskej republiky o
zamedzení dvojakého zdanenia

Novela zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke
motorových vozidiel, ktorá upravuje zákon č.
361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel.
Vyhodnotenie pripomienok vznesených v MPK.
Navrhovaná účinnosť od 1. januára a 1.
septembra 2020.

Právo pre daňových poradcov
Špeciálne pre daňových poradcov sme pripravili v
spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity
Komenského v Bratislave a s Právnickou fakultou
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
kurzy práva len pre daňových poradcov a ich
asistentov a zamestnancov, na ktorých sa
oboznámite s komplexným právnym poriadkom
SR a jeho aplikáciou.

Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje Uzávierka prihlášok: 25. augusta 2019
vzor daňového priznania k DPH za účelom
zohľadnenia zmien v zákone o DPH účinných od
1. januára 2020. Pripomienkovanie do 9.
septembra 2019. Navrhovaná účinnosť od 1.
januára 2020.

255/2019 Z.z. Oznámenie MZVaEZ SR o zmene
a doplnení Zmluvy medzi vládou SR a vládou
Fínskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia Pripravovaný vládny návrh novely zákona č.
a zabránení daňovému úniku v odbore DzP
222/2004 Z. z. o DPH s navrhovanou účinnosťou
od 1. januára 2021. Pripomienkovanie predbežnej
256/2019 Z.z, Oznámenie MZVaEZ SR o zmene informácie do 31. augusta 2019.
a doplnení Zmluvy medzi SR a Gruzínskom o
zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje
daňovému úniku v odbore DzP a z majetku
rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania
výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej
257/2019 Z.z. Oznámenie MZVaEZ SR o zmene závierky zostavenej podľa Medzinárodných
a doplnení Zmluvy medzi SR a Írskom o štandardov finančného vykazovania pre účtovné
zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení jednotky zostavujúce účtovné závierky podľa §
daňovému úniku v odbore DzP a z majetku
17a zákona, ktorými sú banky, pobočky
258/2019 Z.z. Oznámenie MZVaEZ SR o zmene zahraničných bánk, správcovské spoločnosti,
zahraničných
správcovských
a doplnení Zmluvy medzi SR a Maltou o pobočky
dôchodkové
správcovské
zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení spoločností,
spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti,
daňovému úniku v odbore DzP
obchodníci s cennými papiermi, pobočky
259/2019 Z.z. Oznámenie MZVaEZ SR o zmene zahraničných obchodníkov s cennými papiermi,
a doplnení Dohody medzi vládou SR a vládou Burza cenných papierov a platobné inštitúcie.
Singapurskej republiky o zamedzení dvojitého Pripomienkovanie predbežnej informácie do 30.
zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore augusta 2019.
DzP
Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje
Vláda SR – rokovania poradných orgánov
rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania
výkazu vybraných údajov z konsolidovanej
Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH
účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými
s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2020.
sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové
Novela zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové
dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a zákona spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi,
č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho Burza cenných papierov a platobné inštitúcie.
oleja. Vyhodnotenie pripomienok vznesených Pripomienkovanie predbežnej informácie do 30.
v MPK. Navrhovaná účinnosť od 1. decembra augusta 2019.
2019 a 1. januára 2020.
Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok), ktorá upravuje zákon č.
78/1992 Zb. o daňových poradcoch a SKDP,
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za kom. odpady a drobné
stavebné odpady, zákon č. 289/2008 Zb.
o používaní ERP. Vyhodnotenie pripomienok
vznesených v MPK. Navrhovaná účinnosť od 1.
januára 2020 a 1. januára 2021.

Z diania v komore

MF SR, FR SR

Klubové stretnutia
SKDP pripravila pre Vás v septembri
viacero
zaujímavých
klubových
stretnutí:
- 4. – 5. septembra Dvojdňové klubové stretnutie
spojené so 6. bowlingovým / kolkovým
turnajom. Téma prednášky: "Vybrané okruhy
pre uplatňovanie pravidiel zákona o DPH"
s lektorkou Ing. Soňou Ugróczy – daňová
poradkyňa a člen Metodicko-legislatívnej
komisie pre DPH.
- 16. septembra "eKasa"
Mastihubovou z MF SR.

s Ing. Petronelou

- 17. septembra "Konečný príjemca pri platbách
v
prospech
zahraničných
daňovotransparentných entít" s lektorkou Ing. Danou
Slivkovou, 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

SP, VšZP informuje
Živnostníci: o vrátenie preplatku na poistnom
žiadajte, dostanete ho rýchlejšie
Prerušiť sociálne poistenie nemožno na menej
ako na jeden celý deň

FR SR

Každá štvrtá PN sa kontroluje pre podozrenie z
Metodické usmernenie k účtovaniu účtovných porušenia liečebného režimu
prípadov, ktoré súvisia s úverom poskytnutým
formou úhrady záväzkov, v sústave jednoduchého Zamestnávatelia sa stále viac mýlia vo výkazoch
pre Sociálnu poisťovňu
účtovníctva
Informácia o novele zákona o dani z príjmov Neplatenie poistného v správnej výške a včas
v súvislosti
zákona
o ukončení
niektorých môže matky-živnostníčky pripraviť o materské
exekučných konaní
Vyobrazenie vzoru pokladničného dokladu pri
používaní pokladnice e-kasa klient
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Konferencia: Medzinárodné zdaňovanie, termín 7.
november 2019

Spravodajstvo EÚ

Vzdelávanie

Seminár Judikatúra súdneho dvora k vybraným
oblastiam DPH, termín 13. november 2019, lektor:
Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo

CFE news:

Vzdelávanie ADP

CFE´s Tax Top 5 – 29. júl 2019
CFE´s Tax Top 5 – 5. august 2019
CFE´s Global Tax Top – júl 2019

Otázky a odpovede zo skúšok daňových
Pripravujeme:
poradcov, termín 3. a 4. september 2019
Metodické dni k dani z príjmov a účtovníctvu,
Cyklus 10 seminárov Daňová akadémia, termín termín 9.-10.12.2019, Vyhne - hotel Sitno
začiatku 9. september 2019
Vzdelávanie SKDP
NOVINKA! Cyklus piatich seminárov Účtovníctvo,
Pripravujeme:
termín začiatku 12.september 2019
Novela zákona o DPH (Bratislava, Piešťany,
Košice)

Finančný výbor CFE pripravil stanovisko
zaoberajúce sa dôsledkami rozhodnutia SD EÚ
v prípade Iberdrola C-132/16, ktoré analyzuje
prečo by sa právo na odpočet dane na vstupe
nemalo neprimerane obmedzovať.

Novela zákona o dani z príjmov (Bratislava,
Piešťany, Poprad)
Novela zákona o správe daní (Bratislava)

Seminár Novela zákona o registri partnerov
verejného sektora. Konečný užívateľ výhod
v aktuálnej legislatíve, termín 19. september
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
Cyklus seminárov Dane komplexne – časť DPH, 4
semináre, termín začiatku 4. október 2019
Konferencia: Správa daní, termín 10. október
2019
Cyklus seminárov Dane komplexne – časť Daň
z príjmov, 6 seminárov, termín začiatku 12.
október 2019
Seminár Implementácia výsledkov projektu BEPS
do
existujúcich
medzinárodných
zmlúv
prostredníctvom multilaterálneho nástroja, termín
15. október 2019, lektorka: Ing. Dana Slivková,
PhD
Seminár
Odmeňovací
systém
a daňová
uznateľnosť zložiek mzdy poskytovaných nad
rámec právnych predpisov, termín 22. október
2019, lektorka: JUDr. Simona Dušeková
Schuszteková, PhD. LL.M.
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