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Legislatíva SR
Zbierka zákonov SR

Vzdelávanie

MF SR, FR SR
FR SR Informácie:

JEDINEČNÁ:

V dňoch od 7. do 21. mája 2019
uverejnené predpisy týkajúce sa daní.

neboli - o príjmoch zo závislej činnosti oslobodených od
dane poskytnutých pri príležitosti letných
dovoleniek (tzv. 13. mzda) a vianočných
Medzirezortné pripomienkové konanie
sviatkov (tzv. 14. mzda) v roku 2019
Vládny návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. - k platnosti Colného kódexu Únie a súvisiacich
o DPH. Pripomienkovanie do 5. júna 2019.
predpisov do 1. mája 2016 – aktuálne znenia
Navrhovaná účinnosť novely 1. januára 2020.
- k výpočtu preddavkov na DzP FO
Vládny
návrh
zákona
o základných
identifikátoroch
fyzickej
osoby
s cieľom - o zvýšení sumy daňového bonusu na
zavedenia
novej
koncepcie
identifikácie
vyživované dieťa do šiestich rokov veku
fyzických osôb založenej na totožnom systéme,
kedy sa namiesto rodného čísla bude používať - k povinnosti pri ukončení používania ERP
bezvýznamový identifikátor fyzických osôb. - k stiahnutiu identifikačných a autentifikačných
Fyzická osoba bude poznať len svoj
údajov pri ORP
bezvýznamový identifikátor a len tento údaj
bude uvedený na dokladoch slúžiacich na - k označovaniu spotrebiteľského balenia liehu,
tabakových
výrobkov
a bzdymového
preukázanie totožnosti. Ustanovuje sa nový
tabakového výrobku kontrolnou známkou
register verejnej správy, ktorého správcom je
a systém ISKZ
MV SR.
Vznesené
pripomienky
k vládnej
novele zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov a zákona č. 152/1994
Z. z. o sociálnom fonde. Zákon o dani
z príjmov v znení plánovanej novely
s dôvodovou správou.

- k označovaniu spotrebiteľského balenia cigariet Vzdelávanie ADP
a tabaku na vlastnoručné zhotovenie ciegariet
v rámci projektu Track&Trace – systém Dokumentácia transferového oceňovania od roku
2018, lektor: Ing. Anna Fischerová – MF SR
vysledovateľnosti.
termín 28. máj 2019,

Z diania v komore
SP, VšZP informuje
Sedemdňová ochranná
skrátenom úväzku

lehota

platí

aj

pri

Spravodajstvo EÚ
CFE news:
CFE Tax Top 5 – 13. máj 2019
Eur – lex:

V publikácií sme pre Vás zozbierali všetky
metodické usmernenia a metodické pokyny, ktoré
boli publikované k zákonu o DPH (t.j. nielen tie,
ktoré sú aktuálne zverejnené na portály FS SR 62 ks). V 978 stranovej publikácií nájdete spolu
170 dokumentov priradených k aktuálnemu
zákonu o DPH.

Zmeny v obchodnom práve v rokoch 2018 - 2019,
lektori JUDr. Martin Maliar a JUDr. Anna
Kovaľová, termín 29.05.2019

Klubové stretnutia
SKDP
pripravila
pre
Vás
v nasledujúcich mesiacoch viacero
zaujímavých klubových stretnutí:
- 23. mája „Výklad zmlúv o zamedzení dvojitého
zdanenia“ s doc. JUDr. Ing. Matejom
Kačaljakom PhD.
- 30. mája „Nepeňažné príjmy zamestnancov“
s Ing. Zitou Kajanovičovou
Registračné linky k webinárom sa nachádzajú
na stránke SKDP v sekcii: Klubové stretnutia

Vec C-127/18, rozsudok SD z 8. mája 2019 –
DPH – Úplné alebo čiastočné nezaplatenie sumy, RR Bratislava
ktorú mal dlžník zaplatiť zdaniteľnej osobe z titulu Dňa 25.apríla 2019 sa uskutočnilo zasadnutie RR
transakcie, ktorá podlieha DPH
SKDP Bratislava.
Vec C-566/17, rozsudok SD z 8. mája 2019 – Dňa 9. mája 2019 sa uskutočnilo zasadnutie RR
DPH
–
Zdaniteľná
osoba vykonávajúca SKDP Košice.
ekonomické a neekonomické činnosti – Tovar a
služby nadobudnuté na účely uskutočnenia Metodicko-legislatívne komisie
transakcií podlihajúcich DPH a transakcií
Vznesené pripomienky SKDP v medzirezortnom
nepoodlihajúcich DPH
pripomienkovom konaní k vládnej novele zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č.
152/1994 Z. z. o sociálnom fonde.

Metodické dni k DPH, hotel Sitno – Vyhne, termín
3.-4. jún 2019
Konferencia:
Správa
bytových
domov
a spoločenstvá vlastníkov bytov, termín 10. júna
2019 POZOR! Zmena termínu konania.
Pracovný čas komplexne, lektor Ing. Simona
Schuszteková, termín 17. jún 2019
Finančné transakcie, lektor Ing. František
Cséfalvay, MF SR, termín 19. jún 2019
Nový zákon o finančnej správe, lektor Ing. Marián
Kačmár, MF SR, termín 26. jún 2019 POZOR!
Zmena termínu konania.

Plánované zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
21. mája 2019.
Konferencia:
Vysielanie
zamestnancov zo
Slovenska, termín 26. september 2019
Plánované zasadnutie MLK pre účtovníctvo 22.
mája 2019.
Konferencia: Správa daní, termín 10. október
2019
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