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-

Legislatíva SR
-

Zbierka zákonov SR
V dňoch 3. – 9. septembra 2019 neboli v Zbierke
zákonov SR publikované daňové predpisy.
NR SR

Návrhy noviel daňových, účtovných a súvisiacich zákonov zaradené na program schôdze NR SR
so začiatkom 10. septembra 2019:
-

Novela zákona č. 609/2007 Z. z.
o spotrebnej
dani
z elektriny,
uhlia
a zemného plynu a zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z miner. oleja (I. čítanie);

-

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH (I.
čítanie);

-

Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok), ktorým sa upravujú
aj zákon č. 78/1992 Zb. o daňových
poradcoch a SKDP, zákon č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom popl. za
rozvoj a drobné stav. odpady, zákon č.
289/2008 Z. z. o používaní ERP (I. čítanie);

-

Novela zákona č. 431/2002
o účtovníctve (I. čítanie);

-

Novela zákona č. 442/2012 Z. z.
o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri
správe daní (II. čítanie);

-

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov (II. čítanie);

-

-

-

-

-

-

-

Z.

z.

Poslanecká novela zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov – zvýšenie nezdaniteľnej
časti základu dane (II. čítanie);
Poslanecká novela zákona č. 311/2001 Z.
z. Zákonník práce, ktorá mení a dopĺňa aj
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
a zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe
– zavedenie príspevku na športovú činnosť
dieťaťa (športové poukazy) (II. čítanie);
Poslanecká novela zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce – rozšírenie nároku na
príspevok na rekreáciu na všetkých
zamestnancov s účinnosťou od 1. januára
2021 (I. čítanie);

Z diania v komore
Kurz práva pre Vás
Z dôvodu nízkeho
počtu prihlásených
bol zrušený kurz
práva v Košiciach.
Vzhľadom na to, že
PR UK Bratislava vyžaduje na otvorenie kurzu len
10 prihlásených účastníkov, je pravdepodobné, že
tento kurz otvoríme. Cena kurzu 1.000 € bez
DPH. Prihlášky posielajte na asistent@skdp.sk

Metodicko-legislatívne komisie
Poslanecká novela zákona č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii, ktorá upravuje zákon č. Program zasadnutia MLK pre správu daní
595/2003 Z. z. o dani z príjmov – a miestne dane 10. septembra 2019.
oslobodenie príspevku za prácu v obecnej
Program zasadnutia MLK pre DPH, spotrebné
polícii od dane z príjmov (I. čítanie);
dane a clo 11. septembra 2019.
Poslanecká novela zákona č. 447/2015 Z. z.
Program zasadnutia MLK pre daň z príjmov PO
o miestnom poplatku za rozvoj (I. čítanie).
24. septembra 2019.
Medzirezortné pripomienkové konanie
Program zasadnutia MLK pre účtovníctvo 25.
Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje septembra 2019.
vzor súhrnného výkazu k DPH, ktorý zohľadňuje
zmeny v zákone o DPH účinné od 1. januára Personálna zmena:
2020 (doplnenie pravidiel dodávok v režime callVážení členovia, dovoľujem si vám
off stock). Pripomienkovanie do 17. septembra
oznámiť personálnu zmenu, kde ma
2019.
na pozícií špecialistu vzdelávania
SKDP a ADP nahradí Ing. Viktória
Pavlová.

MF SR, FR SR

Zároveň by som sa vám rada poďakovala za milú
spoluprácu. Som vďačná že som mala možnosť
FR SR: Vyobrazenie vzoru pokladničného prinášať vám vzdelávanie a pracovať s vami a pre
Novela zákona č. 106/2018 Z. z. dokladu pri používaní pokladnice e-kasa klient
vás. Na tento čas a na vás budem vždy rada
o prevádzke vozidiel v cestnej premávke,
spomínať.
ktorá dopĺňa a mení zákon č. 361/2014 Z. z.
Prajem vám všetko dobré a veľa úspechov. Novej
o dani z motorových vozidiel (I. čítanie);
Spravodajstvo EÚ kolegyni držím palce.
Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení
majetku a správe zaisteného majetku, ktorý CFE news:
Petra Bodnárová
dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe
CFE´s
Tax
Top
5
–
2.
september
2019
Klubové stretnutia
daní (daňový poriadok) (I. čítanie);
CFE Global Tax Top 10 – august 2019
SKDP pripravila pre Vás v septembri
Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
viacero
zaujímavých
klubových
zákonník, ktorým sa menia a dopĺňajú aj Eur – lex:
stretnutí:
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon Vec C-71/18, rozsudok SD zo 4. septembra 2019
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. – DPH – Predaj pozemku, na ktorom sa v čase - 16. septembra "eKasa" s Ing. Petronelou
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový dodania nachádza budova – Posúdenie
Mastihubovou z MF SR.
poriadok) (I. čítanie);
hospodárskej a obchodnej reality – Vyhodnotenie
- 17. septembra "Konečný príjemca pri platbách
Novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník objektívnych prvkov – Úmysel strán
v
prospech
zahraničných
daňovopráce, ktorou sa mení zákon č. 283/2002 Z. Vec C-145/18, rozsudok SD z 5. septembra 2019
transparentných entít" s lektorkou Ing. Danou
z. o cestovných náhradách a zákon č. – DPH – Znížená sadzba DPH - Fotografie
Slivkovou, PhD. z FR SR.
351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri zhotovené umelcom, ním alebo pod jeho
vysielaní zamestnancov na výkon prác pri dohľadom vytlačené, podpísané a očíslované a - 19. septembra "Zákon o e_Governmente" s
JUDr. Monikou Mušutovou z Úradu podpreds.
poskytovaní služieb (II. čítanie);
obmedzené najviac na 30 kópií – Vnútroštátna
vlády SR pre investície a informatizáciu.
právna
úprava
obmedzujúca
uplatňovanie
Poslanecká novela zákona č. 222/2004 Z. z.
zníženej
sadzby
DPH
len
na
fotografie,
ktoré
majú
- 23. septembra “Daňovo-právne výhody fondu
o DPH – znížená sadzba dane 10% na
povahu umeleckého diela
kvalifikovaných investorov pre slovenských
noviny, časopisy a periodiká (II. čítanie);
Poslanecká novela zákona č. 222/2004 Z. z.
o DPH – znížená sadzba dane 10% na
potraviny (II. čítanie);

SP, VšZP informuje

daňových rezidentov“ s JUDr. Tomášom
Lysinom, PhD. z advokátskej kancelárie four
legal, s.r.o.

Registračné linky k webinárom sa nachádzajú
Poslanecká novela zákona č. 595/2003 Z. z. Zmeny platné od 1. septembra 2019
na stránke SKDP v sekcii: Klubové stretnutia
o dani z príjmov – zníženie sadzby dane
Pracujúci dôchodca-živnostník nemá automaticky
Dňa 20.júna 2019 sa uskutočnilo Zasadnutie RK
z príjmov PO a FO z 21 na 15% (II. čítanie);
odvodovú úľavu, platí to len pre vybrané dohody
SKPD Bratislava - zápisnica.
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Vzdelávanie

Už 19. septembra: Novela zákona o RPVS.
Konečný užívateľ výhod v aktuálnej legislatíve,
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
Cyklus seminárov Dane komplexne – časť Daň
z príjmov, 6 seminárov, od 12. októbra
Seminár Implementácia výsledkov projektu BEPS
do
existujúcich
medzinárodných
zmlúv
prostredníctvom multilaterálneho nástroja, termín
15. október 2019, lektorka: Ing. Dana Slivková
Seminár
Odmeňovací
systém
a daňová
uznateľnosť zložiek mzdy poskytovaných nad
rámec právnych predpisov, 22. október, lektorka:
JUDr. S. Dušeková Schuszteková, PhD. LL.M.
Konferencia: Medzinárodné
november 2019

zdaňovanie,

7.

Seminár Judikatúra súdneho dvora k vybraným
oblastiam DPH, termín 13. november 2019, lektor:
Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo
Pripravujeme:
Metodické dni k dani z príjmov a účtovníctvu,
termín 9.-10. december 2019, Vyhne - hotel Sitno
Vzdelávanie SKDP
Novela zákona o DPH
•
26.11. 2019 Bratislava
•
27.11.2019 Košice
•
02.12.2019 Piešťany
Novela zákona o dani z príjmov

IInformačný

systém SKDP

www.noveaspi.sk
Wolters Kluver vylepšil prostredie webového
ASPI. Zmeny sa týkajú navigácie a orientácie
v celom ASPI, aj v jednotlivých dokumentoch.
Viac informácii o zmenách
Podrobné informácie o produkte ASPI pre SKDP
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