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Legislatíva SR
Zbierka zákonov SR

* * * posledných 5 voľných miest * * *

FR SR

V dňoch 3. - 9. apríla 2019 neboli publikované Metodický pokyn k uplatňovaniu dane z pridanej
zákony z oblasti daní.
hodnoty pri dodaní a nájme nehnuteľností alebo
jej časti podľa § 38 zákona o DPH.
NR SR
Metodický pokyn k vráteniu dane z pridanej
Schválený návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon hodnoty uplatnenej v cenách tovarov a služieb
č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchod. podľa ustanovení § 55a až 55g zákona o DPH
reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov. Účinnosť dňom vyhlásenia.
Otázky a odpovede k problematike týkajúcej sa
e-kasy, ktoré sú určené pre výrobcov
Medzirezortné pripomienkové konanie
pripravujúcich SW pre systém e-kasa
Novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník Stúpa počet užívateľov VRP
práce, ktorej hlavným cieľom je transpozícia
smernice 2018/957/EU, ktorou sa mení
smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov
v rámci poskytovania služieb. Novela upravuje
Z diania v komore
zákon č. 283/2003 Z. z. o cestovných náhradách
Pridajte sa do RUN
a zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej
TEAMu
daňových
spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon
poradcov.
prác pri poskytovaní služieb. Navrhovaná
účinnosť 30. júla 2019. Pripomienkovanie do 26. Absolvovali sme prvý beh, tešíme sa na ďalšie...
apríla 2019.
Klubové stretnutia
Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
SKDP
pripravila
pre
Vás
s cieľom odstrániť nadmernú reguláciu pri
v nasledujúcich mesiacoch viacero
transpozícii smerníc / goldplating. Termín na
zaujímavých klubových stretnutí:
pripomienkovanie
predbežnej
informácie
k pripravovanému návrhu do 12. apríla 2019.
- 2. mája „Dodanie tovaru – prechod práva
nakladať s tovarom ako vlastník.“ s Mgr.
Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú vzory
Mojmírom Beňom
tlačív daňových priznaní k dani z príjmov.
Pripomienkovanie
predbežnej
informácie
k pripravovanému návrhu do 24. apríla 2019.
Vykonávacia vyhláška MF SR k zákonu č.
35/2019 Z. z. o finančnej správe. Navrhovaná
účinnosť od 1. júla 2019. Termín na
pripomienkovanie do 25. apríla 2019.

Spravodajstvo
EÚ
Úradný vestník EÚ
Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2019/532,
ktorým sa mení nariadenie 2015/2378 pokiaľ ide
o štandardné formuláre vrátane jazykového
režimu na povinnú automatickú výmenu
informácií
v súvislosti
s cezhraničnými
opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU)
2019/500, ktorým sa stanovujú krízové
opatrenia v oblasti koordinácie systémov
sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na
vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie.

SP informuje
Výška všeobecného vymeriavacieho základu za
rok 2018 je 12 156 eur
Poistenie pri dodatočnom daňovom priznaní
SZČO

Vzdelávanie

MF SR, FR SR

Slovensko – česká konferencia (4 kredity), termín
11.-12.04.2019
Aj tento rok Vám prinášame rokmi overenú
konferenciu, na ktorej tentokrát odoznejú témy:
•
•

•

•

Stála prevádzakreň
Zdaňovanie
odmien
konateľov
a členov
orgánov
spoločností
a odmien z podielov na zisku,
uplatnenie DPH na službu konateľa
Povinnosť
štátu
vrátiť
DPH
z nedobytných
pohľadávok
v štátoch,
ktoré
túto
úpravu
v legislatíve nemajú
Služby
cestovného
ruchu
u necestoviek

Okrem tímu slovensko - českých lektorov
- 23. mája "Daňovo-právne výhody fondu privítame aj množstvo hostí z:
NS SR (Dr. Rumana, Dr. Trenčan, Dr.
kvalifikovaných investorov pre slovenských
Príbelská),
daňových rezidentov" s JUDr. Tomášom
NSS ČR (Dr. Pořízková, Dr. Šimka),
Lysinom, PHD.
FR SR (Ing. Hricová, Ing. Karelová, Ing.
- 30. mája „Nepeňažné príjmy zamestnancov“
Kuchár, Ing. Slivková, Ing. Nátan, Ing.
s Ing. Zitou Kajanovičovou
Rojíková, Ing. Mrázová, Ing. Boráková),
MF SR (Ing. Klučková, Ing. Adame, Ing.
- 10. júna „Sociálne a zdravotné poistenie Bíliková, Ing. Jablonková, JUDr.
vybrané témy“ s RNDr. Janou Motyčkovou.
Zuziková)
Prednáška sa koná len formou webinára.
DÚ pre VDS (Ing. Štofanová, Ing.
Reháková) a ďalší.
Registračné linky k webinárom sa nachádzajú
na stránke SKDP v sekcii: Klubové stretnutia
Večer Vás pozývame na chutný
Metodicko-legislatívne komisie
raut s hudobným doprovodom
a humorným slovom Ivana
Plánované zasadnutie MLK pre správu daní
Vojteka.
a miestne dane 15. apríla 2019.
Plánované zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné
dane a clo 17. apríla 2019.
Infodays BMD
Plánované zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
23. apríla 2019.
Program OPEL PARTNER - aktualizácia
Program predstavuje pre členov
SKDP a ich príbuzných atraktívny
benefit v podobe významných zliav na
nákup nových vozidiel Opel. Nákup
vozida cez tento program vždy garantuje
výhodnejšie podmienky ako je možné získať v
bežných retailových kampaniach.
Vstupnú bránu do programu tvorí webová stránka
www.opel-partner.sk. K prvotnému prihláseniu je
potrebné zadať unikátny kód: Slo15939.
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Zjednodušte si Vašu každodennú prácu vďaka
digitálnemu a automatizovanému účtovníctvu.
Objavte skrytý potencial Vašej kancelárie
a definujte nanovo spoluprácu s Vašimi klientmi.

www.skdp.sk
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