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                           Legislatíva SR               

Zbierka zákonov SR 

V dňoch 10. – 16. september neboli v Zbierke 
zákonov SR publikované daňové predpisy. 

NR SR 

Dňa 11. septembra boli schválené  

- vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  

PRIPRAVUJEME PRE VÁS ÚPLNÉ 
ZNENIE ZÁKONA – DOSTUPNÉ V ISB 
NAJNESKÔR 18. SEPTEMBRA. 

- vládny návrh zákona, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej 
pomoci a spolupráci pri správe daní 

Vláda SR 

Novela zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej 
dani z tabakových výrobkov. Navrhovaná 
účinnosť od 1. januára a 1. februára 2020. 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa ustanovujú 
nové vzory daňových priznaní a dodatočných 
daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, 
uhlia a zemného plynu. Pripomienkovanie do 1. 
októbra 2019.  
 

                           Spravodajstvo EÚ 

CFE news: 

CFE´s EU Tax Top 5 – 9. september 2019 
 
Eur – lex:  

Vec C-676/17, rozsudok SD z 11. septembra 
2019 – Zásady práva únie – Vrátenie daní 
vybratých členským štátom v rozpore s právom 
Únie – Právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým 
sa ukladá povinnosť zaplatiť daň nezlučiteľnú 
s právom Únie...  

                       SP, VšZP informuje  

Živnostníkom s odkladom daňového priznania sa 
prehodnotí poistné k 1. októbru 2019 

Ak umelci, autori a športovci už činnosť 
nevykonávajú, povinné poistné platiť nemusia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          MF SR, FR SR 

FR SR  

Príloha k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov 
a poskytovanie služieb na trhovom mieste pri 
používaní pokladnice e-kasa klient  

                           Z diania v komore 

Run team daňových poradcov 

Nezabudnite sa registrovať na Košický maratón 
do 20. septembra. 

Klubové stretnutia 

SKDP pripravila pre Vás v septembri  
viacero zaujímavých klubových 
stretnutí:  

- 17. septembra "Konečný príjemca pri platbách 
v prospech zahraničných daňovo-
transparentných entít" s lektorkou Ing. Danou 
Slivkovou, PhD. z FR SR. 

- 19. septembra "Zákon o e_Governmente" s 
JUDr. Monikou Mušutovou  z Úradu podpreds. 
vlády SR pre investície a informatizáciu. 

- 23. septembra “Daňovo-právne výhody fondu 
kvalifikovaných investorov pre slovenských 
daňových rezidentov“ s JUDr. Tomášom 
Lysinom, PhD. z advokátskej kancelárie four 
legal, s.r.o. 

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

Dňa 20.júna 2019 sa uskutočnilo Zasadnutie RK 
SKPD Bratislava - zápisnica. 

Metodicko-legislatívne komisie 

Program zasadnutia MLK pre daň z príjmov PO 
24. septembra 2019. 

Program zasadnutia MLK pre účtovníctvo 25. 
septembra 2019 

      IInformačný systém SKDP 

… ako sme Vás informovali v našej 
predchádzajúcej komunikácii, skúmali sme 
možnosti a podmienky, za akých by členovia 
SKDP aj naďalej mohli využívať e-mailovú 
doménu skdp.sk a s ňou súvisiace služby. 
Vzhľadom na zmeny v právnych predpisoch 
(napr. GDPR) a ďalšie aspekty (ako napr. 
ochrana daňového tajomstva) sme dospeli 
k záveru, že SKDP žiaľ v  budúcnosti nemôže 
pokračovať v poskytovaní týchto služieb svojim 
členom. Dovolili sme si pripraviť pre Vás 
komplexné informácie týkajúce sa e-mailových 
služieb.  

                                        Vzdelávanie     

 Vzdelávanie ADP 

Už 19. septembra: Novela zákona o RPVS. 
Konečný užívateľ výhod v aktuálnej legislatíve, 
lektori: JUDr. Juraj Palúš, Mgr. Zuzana              
Moravčíková Kolenová 

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

Cyklus seminárov Dane komplexne, 17 
seminárov, termín začiatku 28.september 2019 

Cyklus seminárov Dane komplexne – časť DPH, 4 
semináre, termín začiatku 4. október 2019 

Konferencia: Správa daní, termín 10. október  

Cyklus seminárov Dane komplexne – časť Daň 
z príjmov, 6 seminárov, od 12. októbra  

Seminár Implementácia výsledkov projektu BEPS 
do existujúcich medzinárodných zmlúv 
prostredníctvom multilaterálneho nástroja, termín 
15. október 2019, lektorka: Ing. Dana Slivková 

Seminár Odmeňovací systém a daňová 
uznateľnosť zložiek mzdy poskytovaných nad 
rámec právnych predpisov, 22. október, lektorka: 
JUDr. S. Dušeková Schuszteková, PhD. LL.M. 

 
Na konferencii Medzinárodné zdaňovanie srdečne 
privítame aj hostí: 
- JUDr.Františka BONKA PhD. (MF SR, UPJŠ) 
- Ing. FrantišAk CSEFALVAYA (MF SR) 
- Ing. ElenU PEKAROVÚ (MF SR) 
- Ing. Ivana NÁTANA (FR SR) 
- Ing. Petra KUCHÁRA (FR SR) 
- Ing. Danu SLIVKOVÚ (FR SR) 
- JUDr. Petru PRÍBELSKÚ (NS SR) 
- Ing. Nikolu TAHOTNÚ (Ú VHS) 
- Bc. Ing. Z. SVINČÁKOVÚ, PhD.. (Ú VHS) 
- JUDr. Ing. M. KAČALJAKA, PhD. (PF UK) 

Seminár Judikatúra súdneho dvora k vybraným 
oblastiam DPH, termín 13. november 2019, lektor: 
Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo 

Pripravujeme: 
Metodické dni k dani z príjmov a účtovníctvu, 
termín 9.-10. december 2019, Vyhne - hotel Sitno 

Vzdelávanie SKDP 

Novela zákona o DPH  

• 26.11. 2019 Bratislava 

• 27.11. 2019 Košice 

• 02.12. 2019 Piešťany 
Novela zákona o dani z príjmov  
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