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Legislatíva SR
Zbierka zákonov SR

Vzdelávanie

MF SR, FR SR
Vzdelávanie ADP

FR SR

V dňoch 6. – 11. júna 2019 neboli v zbierke Metodický pokyn k úprave odpočítanej dane pri
zákonov vydané žiadne predpisy týkajúce sa investičnom majetku podľa § 54 zákona o DPH
daní.
Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa § 49a
Medzirezortné pripomienkové konanie
a k úprave odpočítanej dane podľa § 54a zákona
o DPH
Vládny návrh novely zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok), ktorý upravuje aj Informácia o zvýšení sumy základnej náhrady za
zákon č. 78/1992 Zb. o SKDP a daňových používanie cestných motorových vozidiel pri
poradcoch. Pripomienkovanie do 27. júna 2019.
pracovných cestách
Návrh novely zákona č. 609/2007 Z. z.
Všetky informácie k e-kase nájdete
o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného
na našom webe, najnovšie bolo
plynu a zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani
doplnené
z minerálneho oleja. Navrhovaná účinnosť 1.
decembra 2019 a 1. januára 2020. Termín na Stiahnutie
identifikačných
a autentifikačných
pripomienkovanie do 1. júla 2019.
údajov pri ORP – rola „Administrátor/Technik“

Finančné transakcie, lektor Ing. František
Cséfalvay, MF SR, termín 19. jún 2019
Nový zákon o finančnej správe, lektor JUDr. Peter
Roháček, MF SR, termín 26. jún 2019

Konferencia:
Vysielanie
zamestnancov zo
Vznesené pripomienky v MPK k návrhu novely
Stiahnutie
identifikačných
a autentifikačných Slovenska, termín 26. september 2019
zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Vznesené
údajov pri ORP – rola „Administrátor“
pripomienky SKDP.
Konferencia: Správa daní, termín 10. október2019
MV
SR
Register
adries
Vznesená pripomienka SKDP k návrhu novely
Pripravujeme:
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Už od roku 2015 prevádzkuje MV SR register Cyklus seminárov Daňová akadémia, termín
adries, ktorý obsahuje údaje o všetkých adresách september – október 2019
a adresných bodoch bytových a nebytových
Spravodajstvo EÚ budov na celom území Slovenska. V registri
adries teda nenájdeme informácie o majiteľoch
budov či pobytoch osôb, hoci pre účely
CFE news:
komunikácie štátnych informačných systémov je
register adries integrovaný s registrom fyzických
osôb. Obidva registre majú štatút referenčných
registrov, čo znamená, že údaje z nich sa
SP informuje pokladajú
za
všeobecne
záväzné
a
nespochybniteľné.
Ako postupovať pri prechode zamestnancov od
Cyklus
seminárov
Účtovníctvo,
termín
Spoločnosť môže mať sídlo len na adrese, ktorá
jedného zamestnávateľa k druhému
september 2019
je evidovaná v registri adries.

Z diania v komore
Metodicko-legislatívne komisie
Plánované zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
20. júna 2019.
Plánované zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
Cyklus seminárov Dane komplexne, termín
18. júna 2019.
október – november 2019
Klubové stretnutia
SKDP pripravila pre Vás
Zmena
dátumu
konania
klubového stretnutia!

sa

- 12. júna „Sociálne a zdravotné poistenie vybrané témy“ s RNDr. Janou Motyčkovou.
Možnosť osobnej účasti v SKDP Bratislava.
- 19. júna „Dokazovanie a dôkazné bremeno v
Seminár Rozsudky v oblasti DPH, termín 1.
správe daní II“ – pokračovanie prednášky
október 2019, lektor Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo
z 5.6.2019 s JUDr. Bohumilom Novákom.
Registračné linky k webinárom sa nachádzajú Konferencia Medzinárodné zdaňovanie, termín 7.
november 2019
na stránke SKDP v sekcii: Klubové stretnutia
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