SPRAVODAJCA
7.máj 2019, Ročník 4, Číslo, 15/2019

Legislatíva SR

Vzdelávanie

MF SR, FR SR

Zbierka zákonov SR

FR SR
Vzdelávanie ADP
V dňoch od 29. apríla do 7. mája 2019 neboli v Metodický pokyn k vráteniu DPH uplatnenej Dokumentácia transferového oceňovania od roku
uverejnené predpisy týkajúce sa daní.
v cenách tovarov a služieb podľa zákona o DPH 2018 (2 kredity), termín 28. máj 2019, lektor: Ing.
v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Anna Fischerová – MF SR
Medzirezortné pripomienkové konanie
a Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ bez
Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica dohody a z EÚ spoločenstva pre atómovú energiu
Rady 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie Metodické usmernenie k archivácii účt. záznamov
určitých
požiadaviek
na
poskytovateľov
platobných služieb a návrh nariadenia Rady, Informácia k predaju pohonných látok –
ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 Distribútor, Predajca a Spotrebiteľ podľa zákona
pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie admin. o SD z minerálneho oleja
spolupráce za účelom boja proti podvodom na
DPH. Cieľom je riešenie problému podvodov Informácia k predaju tabakových výrobkov
v oblasti DPH pri elektronickom obchode, ktorého konečnému spotrebiteľovi podľa zákona o SD
nové pravidlá zdaňovania DPH sa začnú z tabakových výrobkov
Metodické dni k DPH, hotel Sitno – Vyhne, termín
uplatňovať od 1. januára 2021. Navrhovaný FS – otázky a odpovede
3.-4. jún 2019
termín implementácie smernice a nariadenia je 1.
Nový zákon o finančnej správe, lektor Ing. Marián
januára 2022. Pripomienkovanie návrhu riadneho
Kačmár, MF SR, termín 14. jún 2019
predbežného stanoviska do 16. mája 2019.
Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
a novely zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom
fonde s cieľom podpory MSP, znižovania admin.
záťaže daňovníkov, zníženie admin. náročnosti
pri zdaňovaní, zjednoduš. platenia preddavkov na
DzP,
podpora
automobilového
priemyslu.
Navrhovaná účinnosť 1. januára 2020 a 1.
januára
2021.
Pripomienky
posielať
na
metodika@skdp.sk do 15. mája 2019.

Z diania v komore
Zorganizujte
aktivitu
pre kolegov, môže ísť
o vzdelávanie, kultúru,
šport, zaujímavý teambuilding. Náklady preplatí
kancelária SKDP a pomôže aktivitu zorganizovať
a spropagovať. Podmienkou je, aby sa mohol
zúčastniť ktorýkoľvek člen SKDP. Plánované
aktivity podliehajú schváleniu PR komisiou.
Klubové stretnutia

Spravodajstvo EÚ
CFE news:
CFE Tax Top 5 – 6. máj 2019
CFE Global Tax Top 10 – apríl 2019
CFE Tax Top 5 – 29. apríl 2019
CFE Tax Top 5 – 23. apríl 2019
Eur – lex:
Vec C-638/17, rozsudok SD z 11. apríla 2019 –
Štruktúra a sadzby SD z tabakových výrobkov –
Tabakové povrazce s krycím listom z prírodného
tabaku čiastočne pokryté ďalšou vrstvou
z papiera...
Vec C-691/17, rozsudok SD z 11. apríla 2019 –
DPH – Právo na odpočítanie DPH zaplatenej na
vstupe – Prenesenie daňovej povinnosti –
Nepreskúmanie možnosti vrátenia dane zo strany
daňového úradu...
Vec C-225/18, rozsudok SD z 2. mája 2019 –
DPH – Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe –
Vylúčenie práva na odpočítanie – Nákup
ubytovacích a gastronomických služieb...
Vec C-265/18, rozsudok SD z 2. mája 2019 –
DPH – Osobitná úprava pre malé podniky –
Oslobodenie od DPH pre malé podniky s ročným
obratom nižším, ako je stanovená hranica –
Povinnosť platiť daň z celk. hodnoty transakcie...
Vec C-133/18, rozsudok SD z 2. mája 2019 –
DPH – Vrátenie DPH – Žiadosť o dodatočné
informácie podaná člen. štátom vrátenia dane –
Informácie, ktoré sa majú poskytnúť v lehote 1
mesiaca od doruč. žiadosti adresátovi - Právna
povaha tejto lehoty a následky jej nedodržania...

Pracovný čas komplexne, lektor Ing. Simona
Schuszteková, termín 17. jún 2019
Finančné transakcie, lektor Ing. František
Cséfalvay, MF SR, termín 19. jún 2019
Konferencia:
Vysielanie
zamestnancov
Slovenska, termín 26. september 2019

zo

Konferencia: Správa daní, termín 10. október
2019

Pripravujeme:
SKDP
pripravila
pre
Vás
v nasledujúcich mesiacoch viacero Seminár: Obchodný zákonník, lektor JUDr. Martin
Maliar, termín 29.05.2019
zaujímavých klubových stretnutí:

- 20. mája „Rekreačné poukazy – novinky a Konferencia: Medzinárodné zdaňovanie, termín 7.
problémy“ s JUDr. Simonou Dušekovou november 2019
Schusztekovou, PhD. LL.M.
Metodické dni k dani z príjmov a účtovníctvu,
- 23. mája „Výklad zmlúv o zamedzení dvojitého termín 9. – 10. december 2019
zdanenia“ s doc. JUDr. Ing. Matejom ... a takto to vyzeralo v decembri 2018
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.
Registračné linky k webinárom sa nachádzajú
na stránke SKDP v sekcii: Klubové stretnutia
Metodicko-legislatívne komisie
Program najbližšieho plánovaného zasadnutia
MLK pre DPH, spotrebné dane a clo sa uskutoční
v zmenenom termíne 13. mája 2019.
Program plánovaného zasadnutia MLK pre daň
z príjmov FO 16. mája 2019.
Program plánovaného zasadnutia MLK pre daň
z príjmov PO 21. mája 2019.
Program plánovaného zasadnutia
účtovníctvo 22. mája 2019.

MLK

pre

Zápis zo zasadania komisie pre profesijné
záležitosti dňa 30. januára 2019
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