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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 8. – 17. apríla 2019 boli v zbierke 
zákonov vydané tieto predpisy týkajúce sa daní: 

Zákon č. 88/2019 Z. z., ktorým sa zrušuje zákon 
č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode 
obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov s účinnosťou 9. 
apríla 2019. V ISB nájdete: novelizovaný zákon 
o dani z príjmov v znení z. č. 88/2019 Z.z.  

Zákon č. 92/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní 
a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich 
výrobkov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových 
výrobkov s účinnosťou 20. apríla 2019. V ISB 
nájdete: novelizovaný zákon o spotrebnej dani 
z tabakových výrobkov v znení zákona č. 92/2019 
Z.z.  

Medzirezortné pripomienkové konanie. 

Novela vyhlášky MF SR č. 255/2014 Z. z. 
o označovaní balení kontrolných známok 
určených na označovanie spotrebiteľského 
balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní 
a zverejňovaní údajov o kontrolných známkach. 
Ide o úpravu, ktorá nadväzuje na zavedenie 
označovania spotrebiteľských balení tabakových 
výrobkov bezpečnostným prvkom od 20. mája 
2019. Pripomienkovanie predbežnej informácie do 
24. apríla 2019. 

Zákon o výstavbe (stavebný zákon)., ktorým sa 
upravuje aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom popl. za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady a zákon č. 447/2015 
Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj. Navrhovaná 
účinnosť od 1. júla 2021.  

Zákon o územnom plánovaní. Navrhovaná 
účinnosť od 1. júla 2021.  

                       SP, VšZP informuje  

Potvrdenie PD A1 je možné vystaviť len na 
konkrétnu osobu 

                            Spravodajstvo EÚ 

Úradný vestník EÚ  

Rozhodnutie Európskej rady (EU) 2019/584 
prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom, 
ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 
3 Zmluvy o EÚ do 31. októbra 2019 

Eur – lex: 

Vec C-214/18, rozsudok SD z 10. apríla 2019 – 
DPH – Súdny exekútor – Správna prax 
príslušných vnútroštátnych orgánov považujúca 
sumy týchto poplatkov za zahŕňajúce DPH... 

                          MF SR, FR SR 

FR SR  

Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o 
dani z príjmov – zrušenie osobitného odvodu 
obchodných reťazcov 

Informácia k platnosti a účinnosti Colného 
kódexu Únie a súvisiacich predpisov od 1. mája 
2016 – aktuálne znenia   

Všetky informácie k  e-kase 
nájdete na našom webe 
Najnovšie boli doplnené: 

- Informácia pre taxikárov používajúcich VRP 
– úprava  

- Aktualizované otázky a odpovede týkajúce 
sa používania pokladnice e-kasa klient  

- Metodický pokyn k postupu pri zrušení 
daňového kódu ERP podľa § 15 ods. 6 
písm. c) a podľa § 18ce ods. 5 zákona č. 
289/2008 Z. z. o používaní ERP  

- Spôsob elektronického podávania žiadosti o 
pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient 
(VRP/ORP) cez portál FS - Informácia je 
určená pre podnikateľov, ktorí žiadajú o 
pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient 

                          Z diania v komore 

Klubové stretnutia 

SKDP pripravila pre Vás 
v nasledujúcich mesiacoch viacero 
zaujímavých klubových stretnutí: 

- 2. mája „Dodanie tovaru – prechod práva 
nakladať s tovarom ako vlastník.“ s Mgr. 
Mojmírom Beňom  

- 20. mája „Rekreačné poukazy – novinky a 
problémy“ s JUDr. Simonou Dušekovou 
Schusztekovou, PhD. LL.M.  

- 23. mája „Výklad zmlúv o zamedzení dvojitého 
zdanenia“ s doc. JUDr. Ing. Matejom 
Kačaljakom PhD. 

- 30. mája „Nepeňažné príjmy zamestnancov“ 
s Ing. Zitou Kajanovičovou 

- 10. júna „Sociálne a zdravotné poistenie - 
vybrané témy“ s  RNDr. Janou Motyčkovou. 
Prednáška sa koná len formou webinára. 

- 23.09.2019 "Daňovo-právne výhody fondu 
kvalifikovaných investorov pre slovenských 
daňových rezidentov" s JUDr. T. Lysinom, PHD. 

Registračné linky k webinárom sa nachádzajú    
na stránke SKDP v sekcii: Klubové stretnutia 

Metodicko-legislatívne komisie 

Program zasadnutia MLK pre DPH, spotrebné 
dane a clo 17. apríla 2019. 
Program zasadnutia MLK pre daň z príjmov PO 
23. apríla 2019.  

                                         Vzdelávanie     
  
Vzdelávanie ADP 

Dane komplexne – časť Daň z príjmov (6 
školiacich dní, 12 kreditov), termín 04.05. – 
21.05.2019 

Colné predpisy (2 kredity), termín 07. máj 2019, 
lektor: JUDr. Marián Kačmár, PhD. – MF SR 

Konferencia: Správa bytových domov 
a spoločenstvá vlastníkov bytov (2 kredity) termín 
14. máj 2019, Bratislava, lektori: JUDr. Marek 
Valachovič, PhD. (advokát a konateľ spoločnosti 
Valachovič & partners s.r.o.), JUDr. Peter Golha 
(Generálna prokuratúra SR), Ing. Otília Leskovská 
(Združenie pre lepšiu správu bytových domov), 
JUDr. Mgr. Marek Perdík (Združenie pre lepšiu 
správu bytových domov), Ing. Mária Sameková 
(SKDP) 

Dokumentácia transferového oceňovania od roku 
2018 (2 kredity), termín 28. máj 2019, lektor: Ing. 
Anna Fischerová – MF SR 

Metodické dni k DPH, hotel Sitno – Vyhne, termín 
03.-04. jún 2019 

Fotogaléria I, Fotogaléria II z Slovensko-českej 
konferencie 2019 (11.-12.04.2019) 

Pripravujeme: 

Seminár: Nový zákon o finančnej správe, lektor 
Ing. Marián Kačmár, MF SR, termín 14. jún 2019 

Seminár: Pracovný čas komplexne, lektor Ing. 
Simona Schuszteková, termín 17. jún 2019 

Seminár: Finančné transakcie, lektor Ing. 
František Cséfalvay, MF SR, termín 19. jún 2019 

Konferencia: Vysielanie zamestnancov zo 
Slovenska, termín 26. september 2019 

Konferencia: Správa daní, termín 10. október 
2019 

Konferencia: Medzinárodné zdaňovanie, termín 
07. november 2019 

Metodické dni k dani z príjmov a účtovníctvu, 
termín 09. – 10. december 2019 
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