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Legislatíva SR
Zbierka zákonov SR

MF SR, FR SR
TATRA hotel ponúka aj tento rok daňovým
poradcom 25% zľavy z pultových cien ubytovania.

FR SR

V dňoch 11. – 24. novembra 2020 boli v Zbierke Novým
prezidentom
Finančnej
zákonov uverejnené nasledovné predpisy v správy SR bude Jiří Žežulka.
Prajeme mnoho úspechov a tešíme
oblasti daní:
sa na spoluprácu.
327/2020 Z. z. - doplnenie Zmluvy medzi
Československou socialistickou republikou a Zamestnanci majú stále čas na 2%
Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie
o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z Pokračovanie v živnosti po smrti daňovníka do
skončenia dedičského konania – doplnenie
príjmu a z majetku – MLI
stanoviska FR SR
Medzirezortné pripomienkové konanie
Poslanecký návrh na vydanie novely zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
SP informuje
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady – automatické priznanie daňovej Aké budú nové vymeriavacie základy pre platenie
úľavy alebo oslobodenia od dane z nehnuteľností poistného od 1. januára 2021
z dôvodu dosiahnutia 62 rokov v rozsahu
ustanovenom
vo
všeobecnom
záväznom
nariadení.
Účinnosť
1.
januára
2021.
Z diania v komore
Pripomienkovanie na metodika@skdp.sk do 24.
novembra 2020.
VZ SKDP
Návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa mení a dopĺňa
Kvôli obmedzeniam hromadných podujatí v
vyhláška MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa
dôsledku protipandemických opatrení sa úspešne
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
konalo prvýkrát Valné zhromaždenie SKDP aj s
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.
hlasovaním na diaľku a s veľmi pozitívnym
Navrhovaná účinnosť 1. januára 2021.
ohlasom k možnosti zúčastniť sa on-line. On-line
Návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa mení a dopĺňa prítomných bolo 231 daňových poradcov. Pozrite
vyhláška č, 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú si uznesenia, ktoré boli prijaté.
niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z.
Novinkou je najmä Korona predpis SKDP,
Colný zákon. Navrhovaná účinnosť 1. januára a 1.
ktorý najmä:
júla 2021, 1. januára a 1. júla 2022.
- pre kalendárny rok 2020 znižuje počet
kreditov za povinné vzdelávanie zo 6 na 3,
Pripravovaný návrh nového zákona o podpore
pričom minimálne 2 kredity musia byť
v čase skrátenej
práce.
Pripomienkovanie
získané
účasťou
na
Vlastných
predbežnej informácie do 24. novembra 2020.
vzdelávacích podujatiach.
- určuje členské príspevky daňových
poradcov pre rok 2021 vo výške 0 €.

Byrokratický nezmysel roka.
SKDP je opäť partnerom ankety Byrokratický
nezmysel roka. Ide o anticenu, ktorej zmyslom je
identifikovať nezmyselné byrokratické povinnosti,
ktoré zbytočne zaťažujú podnikateľov a upriamiť
na ne pozornosť kompetentných s cieľom
odstrániť ich z legislatívy. Nezmyselné povinnosti
môžete nominovať do 22. novembra 2020.

Vzdelávanie
02.12.2020 Webinár: Odpočet nákladov na
výskum a vývoj z daňového, účtovného a
technického hľadiska 9:00-15:30
Odpočet nákladov na výskum a vývoj je osobitný
typ daňového zvýhodnenia, ktoré zákon o dani z
príjmov ponúka tým firmám, ktoré v záujme
vlastnej
konkurencieschopnosti
vykonávajú
podnikový vývoj. Súčasná výška odpočtu zaisťuje
už pomerne vysoké úspory na dani a tým
prispieva k zvýšeniu dodatočných disponibilných
zdrojov potrebných na rozvoj vlastného vývoja. S
uplatnením tohto daňového zvýhodnenia sa
spájajú nielen účtovné a daňové súvislosti, ale aj
zložité technické posúdenie toho, či firma
skutočne vykonáva vývoj v zmysle jeho definícií
podľa účtovných predpisov, na ktoré sa zákon o
dani z príjmov priamo odvoláva. Lektor: Ing.
Peter Horniaček a Ing. Martin Gondár
Nové 07.12.2020 Webinár: Prierez
verejného obstarávania 9:00-13:30

úpravou

Školenie má za cieľ poskytnúť komplexný náhľad
do problematiky verejného obstarávania, počnúc
vysvetlením
jeho
podstaty,
základného
legislatívneho rámca, jednotlivých postupov a
procesov, končiac mechanizmami kontroly a
Spravodajstvo EÚ
nápravy.
Mnohé
z aspektov
verejného
DR SKDP
obstarávania budú prednášajúcimi vysvetlené na
CFE news
22. októbra 2020 zasadala DR SKDP. Schválila konkrétnych a zrozumiteľných príkladoch tak, aby
najmä predloženie finančného plánu na rok 2021 si účastník školenia dokázal princípy a procesy
Tax Top 5, 09. november 2020
na schválenie VZ a správu DR za rok 2020 - verejného obstarávania čo najlepšie zapamätať
- EK zverejnila októbrový balík rozhodnutí o zápisnica.
a kedykoľvek sa k nim vrátiť. Lektor: Mgr. Martin
nesplnení povinnosti, v ktorom boli prijaté
Jakubek (oddelenie vzdelávania ÚVO) a JUDr.
Klubové stretnutia
odôvodnené stanoviská, listy s výzvou alebo
Ivan Holič (oddelenie metodiky ÚVO)
právne kroky proti členským štátom pre
26. novembra Webinár – Novela
nesplnenie povinnosti podľa práva EÚ.
Nové 08.12.2020 Webinár: Štátna pomoc,
zákona o správe daní - 16:00 – 18:00.
kontrola a súvisiace trestné činy 9:00-12:00
Lektor: Ing. Eva Ivaničová – MF SR
Tax Top 5, 16. november 2020
Ak ste žiadali o štátnu pomoc, určite Vám neunikli
- OECD zverejnilo správu o zdaňovaní 27. novembra Webinár – Nahlasovanie upozornenia na možné právne dôsledky
špecifických
transakcií
–
13:30
–
15:30.
Lektor:
digitálnych mien, ktorá skúma daňové
neoprávnene
poskytnutej
štátnej
pomoci.
zaobchádzanie s virtuálnymi menami a Ing. Elena Pekárová – MF SR
V náročnom období ste možno nemali priestor
objavujúce sa daňové problémy týkajúce sa Registračné linky a materiál k prednáškam.
detailne sa oboznámiť so všetkými aspektami,
kryptomien.
ktoré sa s neoprávnenou pomocou spájajú.
Metodicko-legislatívne komisie
Predmetom seminára je poskytnúť základný
- EP zverejnil počiatočné hodnotenie posúdenia
prehľad
najmä
o podmienkach
spáchania
vplyvu EK týkajúce sa návrhu smernice Rady, Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
trestných činov súvisiacich s neoprávnenou
9.
decembra
2020
o
14.00
hod.
ktorou sa mení a dopĺňa smernica o
štátnou pomoc, prehľad dostupnej judikatúry, ako
administratívnej spolupráci v oblasti daní, s Zápis z MLK pre DPH, spotrebné dane a clo zo
aj následných právnych postihov žiadateľov.
cieľom rozšíriť informácie o zdaňovaní výnosov dňa 7. októbra 2020.
Taktiež načrtneme proces kontroly, ktorú možno
digitálnych platforiem.
Zápis z MLK pre DPFO zo dňa 22. októbra 2020
očakávať. Lektor: Mgr. Zuzana Moravčíková
Zápis z MLK pre účtovníctvo zo dňa 30. Kolenová Pre uplatnenie zľavy pre daňového
poradcu prosím zadajte kód: zlava2020
septembra 2020
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10.12.2020
Webinár:
neziskoviek 12:00-15:00

Zdaňovanie

príjmov

Zdaňovanie neziskových organizácii je vzhľadom
na charakter ich vykonávanej činnosti čiastočne
odlišné oproti daňovníkom založeným na
podnikanie.
Cieľom seminára je okrem
predstavenia kto sa považuje na účely zákona o
dani z príjmov za „neziskovku“ vymedziť aj
osobitný predmet dane týchto daňovníkov ako aj
príjmy, ktoré nie sú predmetom dane. Lektor:
Ing. Michaela Vidová (MF SR) Pre uplatnenie
zľavy pre daňového poradcu prosím zadajte kód:
zlava2020
Uzatvorené vzdelávanie SKDP
Vážení členovia Slovenskej komory daňových
poradcov, pozývame
Vás
na
semináre
pripravené výhradne pre členov SKDP:
30.11.2020 Webinár: Novela zákona o DPH 9:0015:30 Lektor: Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo
01.12.2020 Webinár: Novela zákona o DzP 9:0015:30 Lektor: Ing. Miroslava Brnová a Ing.
Mária Murínová – Upozornenie: Termín
webinára môže byť po dohode s lektorkami
zmenený, nakoľko Novela zákona o DzP ešte
nie je schválená v parlamente.
16.12.2020 Webinár: Účtovná závierka 9:0015:30 Lektor: Ing. Mária Horváthová
30.11. CFE's 13th European Conference on Tax
Advisers’ Professional Affairs
Konferencia venovaná európskemu a globálnemu
vývoju v oblasti ochrany práv daňových
poplatníkov a dopad a dôsledky technológie na
práva daňových poplatníkov.
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