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V dňoch 14. – 20. septembra 2022 neboli Aplikácia Pokladnica končí k 17. októbru
uverejnené predpisy v oblasti daní a odvodov.
V rámci akcie Horúce leto sme preverili 768
NR SR
pokladníc
Schválený návrh novely zákona č. 305/2013 Z. z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov Stanovisko FR SR ohľadom pohľadávky, ktorú FO
verejnej moci (zákon o e-Governmente) – mení dostane ako dividendu, dar, alebo ju zdedí
a dopĺňa sa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(Daňový poriadok). Účinnosť 1. novembra 2022
Poradné orgány vlády SR

Z diania v komore

Spravodajstvo EÚ

Návrh novely zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
CFE news: Tax Top 5 – 19. september 2022:
zákonník – harmonizácia s právom EÚ pri online
zakladaní obchodných spoločností a OZ podnikov - Komisia EÚ plánuje zaviesť mimoriadnu daň pre
energetické spoločnosti: Opatrenia, ktoré
zahraničných osôb a zavedenie výmeny ďalších
Komisia EÚ plánuje prijať na riešenie prudko
informácií prostredníctvom systému prepojenia
rastúcich cien energií, ktoré v súčasnosti
Centrálnych registrov, obchodných registrov
ovplyvňujú životné náklady v Európe, vrátane
a registrov spoločností v jednotlivých ČŠ (systém
obmedzenia príjmov spoločností, ktoré vyrábajú
BRIS). Účinnosť: 1. januára 2023
elektrinu za nízke ceny; zníženie celkovej
Návrh novely vyhlášky MF SR č. 441/2020 Z. z.,
spotreby elektrickej energie; súbor opatrení,
ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja
ktoré zohľadňujú osobitnú povahu ich vzťahov
a spôsob ich výpočtu. Účinnosť 1. októbra 2022
s dodávateľmi fosílnych palív; stanovenie
Medzirezortné pripomienkové konanie
reprezentatívnejšej referenčnej hodnoty v
plynárenstve a oddelenie dominantného vplyvu
Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady
plynu na cenu elektriny.
o jednotnom postupe vybavovania žiadostí
Komisia EÚ začne konzultácie a návrh BEFIT:
o jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie na
EK plánuje pokračovať v návrhu jednotného
území ČŠ pre štátnych príslušníkov tretích krajín
súboru daňových pravidiel pre podnikanie v
a o spoločnom súbore práv pracovníkov z tretích
Európe ako súčasť balíka úľav pre MSP.
krajín s oprávneným pobytom v ČŠ (prepracované znenie).
- OECD: partnerské hodnotenia v rámci akcie 14
Riešenie daňových sporov, 2. etapa: V rámci
práce vykonanej v rámci Akcie 14 BEPS a
zlepšenia mechanizmov riešenia daňových
SP informuje
sporov OECD teraz zverejnila správy z 2. etapy
vzájomného hodnotenia 13 jurisdikcií, v ktorých
Konanie o nároku na dávku v nezamestnanosti sa
hodnotí
úsilie
krajín
o
implementáciu
začína až doručením žiadosti pobočke
minimálneho štandardu Akcie 14
Počas prázdnin si na dohody privyrobilo viac - Fórum pre správu daní vydáva príručku o
študentov ako vlani
budovaní daňových kapacít: Fórum OECD pre
správu daní zverejnilo príručku, vypracovanú s
Verejné pripomienkovanie projektu Rozvoj IS
cieľom "pomôcť daňovým správam na celom
elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia
svete pri navrhovaní a realizácii ich programov
budovania daňových kapacít" - Tax Capacity
Building: Príručka pre rozvoj a napredovanie
programov budovania daňových kapacít.

Zápis z MLK pre účtovníctvo zo dňa 27. mája 2022
Zasadnutie MLK pre DPFO 22. septembra 2022
Klubové stretnutia
21.
september
Svěřenské
fondy
v Českej republike a ich české a slovenské daňové
implikácie 15:00 - 17:00 Lektori: Ing. Rastislav Prednáška je zameraná na problematiku daňových
trestných činov a daňových podvodných konaní.
Forgáč, Ing. Branislav Gnoth
Jej súčasťou sú vybrané problémy aplikačnej
18. október Daňový poriadok - uplatnenie inštitútu praxe vyšetrovania trestných činov a ich špecifiká
zastupovania pri daňovej kontrole a pri správe daní a odlišnosti od daňového konania. Podstatný
- § 9 a 10 daňového poriadku
rozdiel spočíva v chápaní nositeľa dôkazného
15:00 - 18:00 Lektor: Ing. Božena Jurčíková
bremena, pričom v trestnom konaní ním sú orgány
činné v trestnom konaní. Tie zisťujú skutkový stav
📘 Registračné linky a materiál k prednáškam
veci a vyhodnocujú všetky zhromaždené dôkazy, či
boli získané zákonným spôsobom a následne ich
posudzujú samostatne, ako aj vo vzájomných
súvislostiach. Lektor: JUDr. Ing. Milan Husťák
(sudca)

Vzdelávanie

7.10. - 11.11 2022 Dane komplexne

Chcete vyniknúť a zaradiť sa medzi odborníkov vo
svete daní? S naším cyklom seminárov to
zvládnete! Získate prehľad vo všetkých témach a
oblastiach vyžadovaných na skúškach daňových
poradcov. Lektori sú z MF SR, FR SR a členovia
SKDP, ktorí spolupracujú aj na zostavovaní
skúšobných otázok. Cyklus slúži ako príprava ku
skúškam daňových poradcov. Zároveň ho však
ponúkame aj širokej verejnosti - všetkým, ktorí sa
chcú dokonale orientovať vo svete daní. Semináre
nie sú určené pre začiatočníkov.
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26.10.2022
zdaňovanie

Konferencia:

Medzinárodné

Konferencia o zmenách a aktuálnych otázkach v
oblasti medzinárodného zdaňovania, ktorá sa už
tradične prináša najnovšie témy a privíta skvelých
lektorov z radov daňových poradcov, zaméstnancov MF SR a sudcov.
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