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Legislatíva SR
Zbierka zákonov SR

MF SR, FR SR
FR SR: Meníme spôsob komunikácie s klientmi

V dňoch 20. – 26. októbra 2021 boli uverejnené
nasledovné predpisy v oblasti daní a odvodov.
369/2021 Z. z. – NÁLEZ ÚS SR z 19. októbra 2021
– o súlade § 89 ods. 3 druhej vety zákona č.
563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový dlžník sa
neupovedomuje o zostavení výkazu daňových
nedoplatkov ani o jeho vykonateľnosti) a čl. 46 ods.
1 Ústavy. ÚS dospel k záveru, že výkaz nedoplatkov nemá charakter rozhodnutia, na základe
ktorého by vznikala nová daňová povinnosť,
a v prípade jeho formálnych vád má daňový
subjekt možnosť podať proti daňovej exekučnej
výzve odvolanie. Tvrdenia navrhovateľa považuje
ÚS za nedôvodné a preto návrhu nevyhovel.

Spravodajstvo EÚ
Eur-lex:

14. októbra 2021 SD EÚ rozhodoval vo veciach
E C-45/20 a Z C-46/20. E podnikala v
lešenárskom biznise, obstarávala od 10/2014 do
11/2015 plány na rodinný dom, súčasťou ktorého
mala byť aj kancelária. vo svojom ročnom DPH
priznaní za 2015 (podanom v 09/2016)
odpočítala DPH týkajúcu sa kancelárie. Odpočet
bol zamietnutý s argumentom, že alokácia
majetku na účely podnikania prebehla po termíne
na priznanie, ktorý bol 05/2016. Z nakúpila v
NR SR
09/14 foto-voltaický systém, generovanú elektrinu
Schválený poslanecký návrh novely zákona č. používala na vlastné účely a časť predávala,
311/2001 Z. z. Zákonník práce, ktorým sa menia predaj navyšovala o DPH. Viac...
a dopĺňajú zákon č. 595/2003 z. z. o dani z príjmov
a zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe. CFE news: Tax Top 5, 25. október 2021
- V nadväznosti na dohodu o globálnej
Účinnosť 1. januára 2022.
Poslanecký návrh novely zákona č. 582/2004 Z. z. minimálnej DzP PO, Rakúsko, Francúzsko,
o miestnych daniach a miestnom poplatku za Taliansko, Španielsko a Spojené kráľovstvo prijali
komunálne odpady a drobné stavebné odpady spoločné vyhlásenie so Spojenými štátmi.
(schválený do II. čítania)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Opatrenie MF SR MF/011078/2021-74, ktorým sa
mení a dopĺňa opatrenie MF/25918/2011-74,
ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto
a termíny ukladania výkazu vybraných údajov
z individuálnej účtovnej závierky pre ÚJ, ktorými sú
poisťovne,
pobočky zahraničnej
poisťovne,
zaisťovne,
pobočky
zahraničnej
zaisťovne,
Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportnoimportná banka SR. Pripomienky zasielajte do 11.
novembra 2021 na sprava_databaz@skdp.sk.
Koniec MPK je 15. novembra 2021.

- Platforma pre spoluprácu v oblasti daní, projekt
spolupráce MMF, OECD, OSN a Svetovej banky,
vydala svoju správu za rok 2021.

- EK vyzýva na zapojenie sa do dotazníka, ktorý
skúma rámec správy ekonomických záležitostí
EÚ a pokračuje v plánovanej verejnej konzultácii
s cieľom reagovať na významný vplyv koronavírusovej krízy.

- V rámci konferencie OSN o zmene klímy 2021,
COP26, OECD zverejnila správu s názvom Ceny
uhlíka v časoch COVID-19: Čo sa zmenilo v
ekonomikách G20? Správa skúma, ako môžu
krajiny premeniť dlhodobé klimatické ciele na
Pripomienky SKDP k Návrhu akčného plánu pre „konkrétne balíky politík, ktoré prinesú potrebnú
rozvoj rodinných podnikov na Slovensku
transformačnú zmenu“.
Pripomienky SKDP k predbežnému návrhu zákona
o faktúry a zasielaní údajov do systému e-faktúra
zaslané v rámci vnútrorezortného pripomienkovaSP informuje
nia.

Z diania v komore

Vzdelávanie

Nové 24.11. - 8.12.2021 Webinár: Účtovníctvo Skontrolujte si svoje kredity za rok 2021
cyklus seminárov 8:00-14:00
Pomôžeme Vám posunúť sa ďalej!
Klubové stretnutia
Ak pracujete s daňami, ale chýbajú Vám poznatky
28. október 2021 Stravovanie z účtovníctva, alebo ak pracujete ako účtovníci, ale
zamestnancov (so zameraním na chcete sa posunúť ďalej, máme pre Vás riešenie.
stravovacie poukážky a finančný príspevok Práve pre Vás je tu nový cyklus seminárov. ktoré
prepoja dve neoddeliteľné oblasti Vám nemôžu
zamestnávateľa) 15:00 - 17:00
chýbať ak sa chcete stať lepšími profesionálmi.
Lektor: Ing. Valéria Jarinkovičová
4. november 2021 Kurzarbeit od 2022, ste už
pripravení? 16:00 - 18:00
Lektor: Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová
15. november 2021 Zamestnanecké benefity v
roku 2021 (najmä z daňového aspektu) 15:00 17:30 Lektor: Ing. Valéria Jarinkovičová
18. november 2021 Vybrané ustanovenia
Obchodného zákonníka a pripravované zmeny
15:00 - 17:00 Lektor: JUDr. Marián Blaha
24. november 2021 Transpozícia smernice Rady 22.11.2021 Webinár: RPVS - skúsenosti z praxe
(EÚ) 2020/262 do národnej legislatívy 15:00 - registrového súdu 9:00-13:00 Lektor: JUDr.
Jaroslav Macek (Okresný súd Žilina)
17:00 Lektor: Ing. Milan Danišovič
📘 Registračné linky a materiál k prednáškam
Metodicko-legislatívne komisie
Zápis z MLK pre účtovníctvo zo dňa 14. sept. 2021
Plánované zasadnutia november 2021:
MLK pre DPH, spotrebné dane a clo 10. nov. 2021
MLK pre správu daní 30. novembra 2021
MLK pre DPFO 18. novembra 2021
MLK pre DPPO 23. novembra 2021

23.11.2021 Webinár: Konferencia k home office
9:00-15:00 Lektori: Ing. Radovan Ihnát (daňový
...a nezabudnite v novembri aj na pilates
poradca), Ing. Dana Slivková, PhD. (FR SR),
Skúšobná hodina ZADARMO dnes (streda 27.10.)
JUDr. Lucia Sabová Danková (NIP)
18:00-19:00hod. Registrácia TU

Pribudne možnosť odkladu platby poistného za
10/2021 + zmeny lehôt splatnosti tohto poistného
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Uzatvorené vzdelávanie SKDP
Vážení členovia Slovenskej komory daňových
poradcov, pozývame Vás na semináre
pripravené výhradne pre členov SKDP:
09.11.2021 Webinár: Novela zákona o DPH 9:00 15:00 Lektor: Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo (MF SR)
29.11.2021 Webinár: Novela zákona o správe daní
9:00-13:00 Lektor: JUDr. Toško Beran (MF SR)
06.12.2021 Webinár: Účtovná závierka 9:00-15:00
Lektor: Ing. Mária Horváthová (MF SR)
Publikácie
Akciová cena -50% na publikácie
Daňové a účtovné zákony 2021
Metodické usmernenia a pokyny k DPH
Daň z príjmov - metodické pokyny a usmer. FR SR
Nahrávky
7.10.-31.10.2021 Nahrávka: Predaj tovaru na
diaľku od 1.7.2021 v praxi-ONE STOP SHOP a 1x
daňové priznanie Lektor: Ing. Soňa Ugróczy
(daňová poradkyňa) Hostia: Ing. Eva Mihálová
(MF SR) a Ing. Anna Kováčiková (FR SR)
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