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Prezentácia daňových poradcov

Legislatíva SR

MF SR, FR SR

Zbierka zákonov SR

FR SR

V dňoch 12. - 21. marca 2019 neboli v zbierke
zákonov publikované zákony z oblasti daní.

Metodické usmernenie k postupu účtovania a
zdaňovania v procese oddlženia nemocníc

Metodický pokyn k uplatňovaniu nezdaniteľných
častí základu dane podľa § 11 zákona
Návrh zákona, ktorým sa novelizujú niektoré o dani z príjmov
zákony v súvislosti s brexitom bez dohody a návrh
Informácia k uplatneniu nezdaniteľnej časti
na skrátené legislatívne konanie.
základu dane FO na kúpeľnú starostlivosť
Medzirezortné pripomienkové konanie
Elektronická komunikácia – súhrn informácií
Novela vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z.
o spôsobe označovania platby dane s cieľom E-kasa:
nastavenia správneho označovania platieb v Otázky a odpovede týkajúce sa používania
nadväznosti na novelu zákona č. 467/2002 Z. z. pokladnice e-kasa klient
o výrobe a uvádzaní liehu na trh, ktorou sa FS vydala prvé certifikácie na eKasu
zaviedol nový druh daňového subjektu Podnikatelia môžu žiadať o pridelenie kódu
"súkromný výrobca destilátu" a v nadväznosti na pokladnice pre eKasu
novelu zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej
dani z tabakových výrobkov, ktorou sa zaviedol Pre termín na podávanie daňových priznaní,
nový druh spotrebnej dane "bezdymový predlžuje FS úradné hodiny
tabakový výrobok". Navrhovaná účinnosť 1.
mája 2019. Termín na pripomienkovanie 3.
apríla 2019.
SP informuje

Pripravili sme špeciálnu podstránku na webe,
ktorá sa týka zavádzania eKasy. Zdieľajte ju s
klientmi
a poskytnite
im
aktuálne
info.
http://bit.ly/skdp-eKasa

Vzdelávanie

NR SR

Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku
a správe zaisteného majetku, ktorý upravuje
zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní. Termín
na pripomienkovanie 3. apríla 2019.

SZČO Poistné len za časť mesiaca
„Načierno“ sa robiť neoplatí, hrozia nízke
dôchodky a iné dávky

Správa o stave podnikateľského prostredia
v SR. Nelegislatívny materiál v medzirezortnom
pripom. konaní sumarizuje najvýznamnejšie
Z diania v komore
legislatívne zmeny prijaté v roku 2018, detailné
vyhodnotenie opatrení z I. a II. balíčka opatrení Klubové stretnutia
na zlepšenie podnikateľského prostredia z
SKDP
pripravila
pre
Vás
uznesení vlády SR č. 327/2017 a č. 228/2018,
v nasledujúcich mesiacoch viacero
výpočet priebežne sa plniacich opatrení a
zaujímavých klubových stretnutí:
opatrení s termínom plnenia v rokoch 2019 až
2021,
vyhodnotenie
Akčného
plánu
implementácie RIA 2020 - Stratégie lepšej - 4. apríla „Dôchodkový systém“ s RNDr. Janou
Motyčkovou
regulácie. Pripomienkovanie do 22. marca 2019.
- 9. apríla „Výklad zmlúv o zamedzení dvojitého
Vyhláška MF SR, ktorou sa ustanovuje vzor
zdanenia“ s doc. JUDr. Ing. Matejom
oznámenia o výrobe destilátu. Návrh predložený
Kačaljakom PhD.
v nadväznosti na zákon č. 530/2011 Z. z. - 2. mája „Dodanie tovaru – prechod práva
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
nakladať s tovarom ako vlastník / prechod
a zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní
ekonomického vlastníctva k tovaru (kombinácie
liehu na trh.
pri reťazových obchodoch a v konsignačnom
sklade).“ s Mgr. Mojmírom Beňom
Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica
- 16.
mája
„eKasa“
s Ing.
Petronelou
92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných
Mastihubovou
daní
pre
etanol
a alkoholické
nápoje.
- 30. mája „Nepeňažné príjmy zamestnancov“
Pripomienkovanie predbežného stanoviska do
s Ing. Zitou Kajanovičovou
1. apríla 2019.
- 10. júna „Sociálne a zdravotné poistenie vybrané témy“ s RNDr. Janou Motyčkovou.
Návrh rozhodnutia EP a Rady o informatizácii
prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho
Registračné linky k webinárom sa nachádzajú
spotrebnej
dani
(prepracované
znenie).
na stránke SKDP v sekcii: Klubové stretnutia
Pripomienkovanie predbežného stanoviska do
1. apríla 2019.
Metodicko-legislatívne komisie
Návrh smernice Rady, ktorou sa stanovuje
všeobecný
systém
spotrebných
daní
(prepracované
znenie).
Pripomienkovanie
predbežného stanoviska do 1. apríla 2019.

Vzdelávanie ADP
DANE KOMPLEXNE – cyklus seminárov (17
školiacich dní, 34 kreditov), ktorý slúži aj ako
príprava na skúšky daňových poradcov. Termín:
05.04. – 22.05.2019
Slovensko
–
česká
konferencia (4 kredity),
termín 11.-12.04.2019
Privítame množstvo hostí
z: NS SR (Dr. Rumana,
Dr.
Trenčan,
Dr.
Príbelská), NSS ČR (Dr.
Pořízková, Dr. Šimka),
FR SR (Ing. Hricová, Ing.
Karelová, Ing. Kuchár,
Ing. Slivková, Ing. Nátan,
Ing.
Rojíková,
Ing.
Mrázová, Ing. Boráková),
MF SR (Ing. Jablonková,
Dr. Zuziková ) DÚ pre VDS (Ing. Štofanová, Ing.
Reháková) a ďalší.
Večer Vás pozývame na chutný raut s hudobným
doprovodom a humorným slovom Ivana Vojteka.
Dane komplexne – časť DPH (4 školiace dni, 8
kreditov), termín 12.04. – 27.04.2019
Zákon o používaní ERP a jeho zmeny, termín
16.04.2019, lektorka Ing. Petronela Mastihubová
Dane komplexne – časť Daň z príjmov (6
školiacich dní, 12 kreditov), termín 04.05. –
21.05.2019
Pripravujeme:
Colné predpisy, lektor Ing. Marián Kačmár, MF
SR, 07. 05. 2019
Konferencia k nebytovým priestorom, 14.05.2019,
Bratislava
Metodické dni k DPH, 03.-04.06.2019 (Vyhne)
Nový zákon o finančnej správe, lektor Ing. Marián
Kačmár, MF SR, 14. 06. 2019

Spravodajstvo EÚ
CFE news: CFE Tax Top 5 – 11. marec 2019
CFE Tax Top 5 – 18. marec 2019

Eur – lex:
Program plánovaného zasadnutia MLK pre daň Vec C-567/17, rozsudok SD z 28. februára 2019 –
z príjmov FO 4. apríla 2019.
Daňové ustanovenia – Spotrebné dane –
Program plánovaného zasadnutia MLK pre Oslobodenia od dane – Pojem výrobky, ktoré nie
sú určené na ľudskú spotrebu
správu daní a miestne dane 15. apríla 2019.
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