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Pripravili sme pre vás ponuku reklamných predmetov, z ktorej si 
môžete vybrať premety pre seba alebo svojich kolegov, či klientov. 

                           Legislatíva SR                  

Zbierka zákonov SR 

Od 24. do 31. októbra 2017 neboli publikované 
žiadne predpisy z oblasti daňového práva.  

Národná rada SR 

Daňové predpisy (DPH, DzP) budú na programe 
na najbližšom zasadaní NR SR so začiatkom od 
28. novembra 2017. 

Medzirezortné pripomienkové konanie  

Nové predpisy v MPK:  
- zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z 
trestnej činnosti cieľom ktorého je najmä 
transpozícia IV. AML Smernice o predchádzaní 
využívaniu finančného systému na účely prania 
špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, 
ktorej zámerom je predovšetkým upraviť 
základné požiadavky tzv. „hĺbkovej kontroly 
klienta“ (customer due diligence), prípadne 
„zvýšenej hĺbkovej kontroly klienta“ (enhanced 
customer due diligence), to znamená podmienky 
vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi 
(základnej, zjednodušenej a zvýšenej).  Zároveň 
novela zohľadňuje princíp hodnotenia rizík 
legalizácie a financovania terorizmu.  

- opatrenie MF SR č. MF/16021/2017-721, 
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 20. 
októbra 2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa 
ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani 
z príjmov  

- opatrenie MF SR č. MF/017340/2017-421, 
ktorým sa mení a dopĺňa výnos MF SR z 8. 
decembra 2004 č. MF/11251/2004-42, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o hospodárení 
rozpočtových organizácií a príspevkových 
organizácií  

                        Spravodajstvo EÚ 

EUR-Lex 

Rozhodnutie SD EÚ vo veci C-73/16 – 
oprávnenosť zoznamu finančnej správy SR k tzv. 
bielym koňom, podmienky vytvorenia a vedenia 
zoznamu; SD EÚ jednoznačne nevyriešil 
oprávnenosť vedenia zoznamu a musí ju doriešiť 
vnútroštátny súd. 

CFE news 

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 
2017 o legitímnych opatreniach na ochranu 
oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme 
pri odhaľovaní dôverných informácií spoločností 
a verejných orgánov (2016/2224(INI)).  

                           MF SR, FR SR 

FR SR  

- Brífing prezidenta finančnej správy k 
elektronickej komunikácií prostredníctvom eID 

- Bič na daňové úniky 
- Clo - čo vás zaujíma 
- Zmena v uplatňovaní DPH pri fakturácií 

prepravy tovaru a ďalších služieb spojených s 
vývozom tovaru 

Celý newsletter finančnej správy č. 22/2017 
 

                           Z diania v komore 
 

 

9 študentov ekonomických a právnických fakúlt 
VŠ získalo ocenenie TAX ADVISERS AWARD 
2017, ktoré udelila SKDP po prvýkrát. Práce sú 
prínosom pre daňovú teóriu a prax. 

 

Logo k 25.výročiu SKDP 

Oslávte s nami 25. výročie SKDP a vložte si logo 
do podpisu e-mail správy. 

Regionálna komora Bratislava 

 Pozývame Vás  na diskusné stretnutie 
s JUDr. Milanom Švecom na tému 
„Svěřenecké fondy – úvod do 
problematiky“, dňa  02.11. 2017. Na 

online prihlásenie sa môžete registrovať tu. 
Osobnú účasť nahláste bratislava.skdp@skdp.sk 

Radi by sme pripomenuli predovšetkým 
mimobratislavským kolegom, že dvere priestorov 
SKDP v Bratislave sú otvorené. Ak si medzi 
stretnutiami potrebujete vybaviť emaily alebo 
niečo napísať, či realizovať stretnutie, príďte do 
našej kancelárie. Pripojíte sa na wifi, radi Vám 
uvaríme kávičku. Len sa prosím vopred ohláste. 

Regionálna komora Banská Bystrica 
Pozývame Vás na prednášku RK Banská 
Bystrica, ktorá sa uskutoční dňa 6. novembra 
2017 s prednášajúcim Ing. Petrom Kuchárom na 
tému Cezhraničný prenájom pracovných síl 
a zdaňovanie príjmov zamestnanca vyslaného zo 
zahraničia na územie SR – 2. časť. Na online 
prihlásenie sa môžete registrovať tu. 

                                        Vzdelávanie     

Konferencia

 

Využite posledné voľné miesta na konferencií 
Existuje ešte vôbec daňová optimalizácia? / 
Najzásadnejšie zmeny v oblasti medzinárodných 
daní za posledných 60 rokov“, ktorá sa bude 
konať 7.11.2017 v Bratislave za účasti hostí z MF 
SR: Ing. Daniela Klučková, Ing. Mária Murínová, 
NS SR:  JUDr. Miroslav Gavalec, JUDr. Ivan 
Rumana, FS SR: Ing. Dana Slivková, PhD., Ing. 
Silvia Karelová, Ing. Katarína Durajová, Ing. 
Peter Kuchár, KDP ČR: Ing. Petra Pospíšilová, 
Ing. Martin Tuček, DU VDS: Ing. Eva Zachová, 
Ing. Veronika Frnková, PhD. (2 kredity)  

Metodické dni 

Metodické dni k dani z príjmov a účtovníctvu, 
termín 04.-05.12.2017, hotel Sitno, Vyhne (za 
každý deň 2 kredity) 
Metodických dní sa môžete zúčastniť aj on-line – 
webinár. 

Semináre  

Pravidlá fakturácie z účtovného a daňového 
hľadiska v praktických príkladoch, termín 
20.11.2017, Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, 
PhD. (2 kredity) 

1:0 pre účtovné, daňové a personálne aspekty 
Zákona o športe, termín 28.11.2017, Lektor: Ing. 
Božena Ninčáková (2 kredity) 

Koniec špekulatívnym praktikám zavádza novela 
Obchodného zákonníka, termín: 29.11.2017, 
Lektor: Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová (2 
kredity) 

Aktualizácia Modelovej daňovej zmluvy OECD 
o príjmoch a o majetku v roku 2017, termín 
12.12.2017, Lektor: Ing. Dana Slivková, PhD. (2 
kredity) 

Z cyklu seminárov „Dane komplexne“ ponúkame: 
Spotrebné a miestne dane, Poistenie a fondy, 4 
semináre, 16.11. - 25.11.2017 (za každý deň 2 
kredity) 

Povinné vzdelávanie DP 

  
Tretí uzatvorený seminár „Novela 
Zákona o dani z príjmov“: 

 
Košice, termín:11.12.2017   (2 kredity) 
Piešťany, termín: 18.12.2017 (2 kredity) 
Bratislava, termín: 21.12.2017 (2 kredity)  
Termíny v Bratislave a Piešťanoch dostupné aj 
on-line. 
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