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Legislatíva SR
Zbierka zákonov SR

MF SR, FR SR

Verejné zasadanie prezídia SKDP

MF SR

V dňoch 3 - 9. augusta 2022 boli v Zbierke Inštitút finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií
zákonov uverejnené nasledovné predpisy v oblasti SR pripravil prehľadnú kalkulačku štátnej rodinnej
daní a odvodov:
pomoci. Kalkulačka prináša informatívny výpočet,
281/2022 Z. z. – opatrenie MPSVaR o sumách na základe ktorého ľudia získajú lepší prehľad
stravného. Suma stravného sa pre časové pásmo o novej výške ich prídavkov na dieťa, daňového
od 5 do 12 hod. mení na 6,40 €, pre časové pásmo bonusu a príspevku Služby deťom po schválení
nad 12 hod. až do 18 hod. sa mení na 9,60 € a pre rodinného balíčka. Rodičom navyše umožňuje aj
časové pásmo nad 12 hod. sa mení na 14,50 €. porovnanie nových zmien s tým, koľko by dostali,
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2022. ak by sa systém nezmenil.
282/2022 Z. z. – opatrenie MPsSVaR o sumách
základnej náhrady za používanie cestných
motorových vozidiel pri pracovných cestách.
Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy sa
pre jednostopové vozidlá a trojkolky mení na 0,063
€ a pre osobné motorové cestné vozidlá na 0,227
€. Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra
2022.

Z diania v komore
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 31. augusta
od 10:00 hod bude prebiehať verejné zasadanie
prezídia SKDP, na ktorom sa budú otvárať
doručené nominačné lístky (termín na ich
doručenie je 27. august). Zasadanie bude verejne
dostupné pre všetkých daňových poradcov.
Môžete prísť osobne, alebo sa môžete
zaregistrovať na on-line prenos.

Vzdelávanie
12. september 2022 Konferencia: Podvodné
konania pri DPH

VZ SKDP
V ďalšom zo série krátkych videí Vám vysvetlíme,
ako platne vyplniť nominačný lístok.

Vypočujte si aj videoupútavku
September-október 2022 Daňová Akadémia

Medzirezortné pripomienkové konanie
Návrh opatrenia MF SR MF/014373/2022-74,
ktorým
sa
mení
a dopĺňa
opatrenie
MF/25919/2011-74, ktorým sa ustanovuje
rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania
výkazu vybraných údajov z konsolidovanej
účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými
sú poisťovne a zaisťovne v znení opatrenia
MF/17995/2013-74.Pripomienkovanie predbežnej
informácie do 25. augusta 2022.
Vyhodnotenie pripomienok SKDP k návrhu
novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH
zverejneného v MPK a nové upravené znenie
návrhu novely zákona o DPH
Vyhodnotenie MPK k novele zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve

SP informuje
SZČO: Nezabudnite si upraviť výšku platby
poistného

Všetky videá k VZ nájdete na našom videokanále.

Október-november 2022 Dane komplexne

Sledujte aj našu stránku k VZ SKDP.

Klubové stretnutia
8. september 15:00 - 17:00 „Softvér –
právna úprava autorským zákonom, účtovné a
daňové povinnosti spojené so softvérom!“
Lektor: Ing. Peter Horniaček
21. september Svěřenské fondy v Českej
republike a ich české a slovenské daňové
implikácie 15:00 - 17:00 Lektori: Ing. Rastislav
Forgáč, Ing. Branislav Gnoth
📘 Registračné linky a materiál k prednáškam

SP už uhrádza lekárom výkony za ePN a
pripomína im nahlásenie čísla účtu
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