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Legislatíva SR
Zbierka zákonov SR

MF SR, FR SR

Vzdelávanie
Vzdelávanie ADP

FR SR

V dňoch 14. – 21. októbra 2019 bolo v Zbierke Metodický pokyn k § 12 ods. 1 zákona č.
zákonov SR uverejnené nariadenie vlády č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch + prílohy
324/2019 Z. z., ktorým, sa ustanovuje suma
minimálnej mzdy na rok 2020 vo výške 580 € za
mesiac a 3,333 € za každú odpracovanú hodinu,
Spravodajstvo EÚ
nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Zákon č. 320/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon CFE news:
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
CFE´s Tax Top 5 – 14. október 2019:
S účinnosťou od 1. januára 2020 sa rozširuje
- OECD žiada komentáre k návrhom zdaňovania
výnimka z nelegálneho zamestnávania pre PO,
digitalizácie ekonomiky na základe „jednotného
ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorou je
prístupu“;
fyzická osoba.
- Presadzovanie štátnej pomoci nám nedáva
spravodlivé daňové systémy;
NR SR
- Straty zo zahraničia a teritorialita
Schválené vládne a poslanecké návrhy daňových - EÚ zvažuje prísnejšie pravidlá proti praniu
a súvisiacich návrhov (15. a 18. októbra 2019):
špinavých peňazí
- 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 minerálneho
oleja. Účinnosť od 1. decembra 2019 a 1. januára
2020;
- Novela zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke
vozidiel v cestnej premávke, ktorá novelizuje
zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových
vozidiel. Účinnosť od 1. januára a 1. septembra
2020;
- Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH
s účinnosťou od 1. januára 2020;
- Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
účinnosť od 31.decembra 2019 a 1. januára 2020;
- Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a zákona č. 78/1992 Zb.
o daňových poradcoch a SKDP a zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a zákona č.
289/2008 Z. z. o používaní ERP. Účinnosť od 1.
januára 2020 a 1. januára 2021;
-Novela zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom
poplatku za rozvoj s účinnosťou od 15. novembra
2019;

OECD:
najnovšie
návrhy
k zdaňovaniu
digitalizácie ekonomiky na základe jednotného
prístupu; Verejné konzultácie 21. – 22. novembra
2019 v Paríži.
Vyhlásenie CFE o spoločnosti C-575/17 Sofina

Z diania v komore
Zasadanie prezídia SKDP
Dňa 14. decembra zasadalo prezídium SKDP
spolu s KDP ČR v Brne. Na spoločnom zasadaní
bolo navzájom predstavené fungovanie komôr v
oboch štátoch, aktuálne legislatívne zmeny
a program budúcoročného Česko-slovenského
fóra.

Prezídium následne o.i. prijalo aj:
- vzorový dokument ako pomôcku pre daňových
poradcov v oblasti ochrany pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti,
- manuál pre daňových poradcov pre prípad
kontaktu s orgánmi činnými v trestnom konaní,
Medzirezortné pripomienkové konanie
- vykonávací predpis k fakturácií,
- rokovací poriadok prezídia, DR, DiK a RR
Výzva
MS
SR
na
zaslanie
podnetov
- plán vzdelávania na rok 2020,
k pripravovanej
transpozícii
smernice
o reštrukturalizácii a insolvencii. Termín 15. Metodicko-legislatívne komisie
decembra.2019.
Plánované zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
v novom termíne a čase 28. októbra 2019 o 16.00
hod.

SP, VšZP informuje

Konferencia: Medzinárodné zdaňovanie, 7.
november 2019
Program konferencie:
09:00 - 09:15 Úvodné slovo
09:15 - 10:35 Skutočný vlastník
Lektor: J. Čapek, EY Česká republika
11:10 – 12:30 Daňová uznateľnosť
nákladových úrokov z úverov použitých na
obstaranie akcií, resp. obchodných podielov
Lektori: Jozef Danis, prezident SKDP a Jakub
Sehnal, Penta Investments
13:40 – 14:00 Zdaňovanie vesmíru
Lektor: Renáta Blahová, BMB Partners
14:00 – 14:30 Prinesie transpozícia smernice
DAC 6 nové povinnosti pre profesiu daňového
poradcu?
Lektor: A. Koroncziová, Právnická fakulta UK
14:30 – 15:00 Hybridné nesúlady a ich
úprava v zákone o dani z príjmov
Lektor: Ing. Mária Murínová, MF SR
15:30 – 16:30 Multilaterálna konvencia a
stála prevádzkareň
Lektori: Miriam Galandová, PRK PARTNERS a
Judita Kuchtová, BMB Partners
Seminár Judikatúra súdneho dvora k vybraným
oblastiam DPH, termín 13. november 2019, lektor:
JUDr. Katarína Benczová
Seminár:
Automatická
výmena
daňových
informácií
so
zameraním
na
výmenu
cezhraničných potenciálne agresívnych daňových
schém a správ podľa jednotlivých štátov
(transpozícia smerníc DAC4/DAC6), termín 29.
november 2019 s Ing. Elenou Pekárovou (MF SR)
Metodické dni k dani
z
príjmov
a účtovníctvu, termín
9.-10.
december
2019, Vyhne - hotel
Sitno

Plánované zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
SZČO nemusí prerušiť živnosť, keď žiada o dávku v novom termíne 29. októbra 2019 o 16.00 hod.
Vzdelávanie SKDP
materské
Zápis zo zasadnutia MLK pre daň z príjmov FO
Novela zákona o DPH
Nárok na nemocenské vzniká zamestnancovi aj 5. septembra 2019.
•
26.11. 2019 Bratislava (Senec)
v skúšobnej dobe
Klubové stretnutia
•
27.11.2019 Košice
Priemerná dávka „materské“ výrazne rastie, muži
•
02.12.2019 Piešťany
Dňa 12.11.2019 sa bude konať
dostávajú viac ako ženy
klubové stretnutie s JUDr. Petrou Novela zákona o dani z príjmov
•
19. a 20.11.2019 Poprad
Príbelskou, PhD. – sudkyňou z NS SR
Pred brexitom pozor! Odložte si doklady
•
03. a 04.12.2019 Piešťany
k téme Švarc systém a konatelia.
o sociálnom zabezpečení.
•
18. a 19.12. 2019 Bratislava (Senec)
Registračný link na webinár sa nachádza na Novela zákona o správe daní
stránke SKDP v sekcii: Klubové stretnutia
• 18.11.2019 Bratislava
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