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Legislatíva SR
Zbierka zákonov SR

MF SR, FR SR

Vzdelávanie

FR SR

V dňoch 16. – 22. novembra 2022 neboli v Zbierke Zmeny na kontaktných miestach daňových
zákonov uverejnené predpisy v oblasti daní úradov
a odvodov.
Počas októbra sme zistili 180 porušení zákona o
Medzirezortné pripomienkové konanie
e-kase

Z diania v komore
Spravodajstvo EÚ
CFE news: CFE Tax Top 5 – 21. november 2022
- Ministri financií EÚ schválili revidovaný kódex
správania v oblasti zdaňovania podnikov, v
ktorom sa stanovujú prísnejšie kritériá hodnotenia
škodlivých daňových režimov.

Tax advisors award
V rámci 5. ročníka prehliadky záverečných
študentských prác sme ocenili ďalších 8
úspešných diplomových a dizertačných prác.
Gratulujme všetkým oceneným a ďakujeme
vysokým školám za mnohoročnú spoluprácu.

- Veľká komora SD EÚ zrušila rozsudok
Všeobecného súdu v spojených veciach C885/19 Fiat Chrysler Finance Europe/Komisia a
C-898/19 Írsko/Komisia, týkajúcich sa štátnej
pomoci vo forme preferenčného zdanenia, ktorú
údajne poskytlo Luxembursko spoločnosti Fiat
Finance.
- EK organizuje 28. novembra 2022 daňové
sympózium na tému "Na ceste do roku 2050".
Registrácia je možná na tomto odkaze.
- Správa OECD zdôrazňuje, že pri absencii
dvojpilierového riešenia, ktoré by zabezpečilo,
aby veľké nadnárodné podniky (MNE) platili
spravodlivý podiel na daniach bez ohľadu na to,
kde pôsobia a kde dosahujú svoje zisky,
pretrvávajú riziká BEPS.
-

Metodicko-legislatívne komisie
Program zasadnutia MLK pre správu daní
a miestne dane 29. novembra 2022
Zasadnutie MLK pre DPFO 24. novembra 2022
Zápis zo zasadnutia MLK pre správu daní
a miestne dane 13. septembra 2022
Klubové stretnutia
Zmena termínu: 30. november Cyprus –
Krajina
neobmedzených
daňových
možností
15:00
16:30
Lektor: Annamária Gajdošová, MBA
(korporátny expert EXSUS GLOBAL)

SP informuje

Počet kreditov za KS: 1

RODIČOVSKÝ DÔCHODOK – najčastejšie otázky 20. december Benefity Union pre všetkých členov
a odpovede
SKDP, objednávanie k lekárom a zdravotná
starostlivosť 15:00 - 16:30
Lektori: zástupca
Sporitelia v II. pilieri pri prestupe do inej DSS už poisťovne UNION
nebudú potrebovať akceptačný list
Počet kreditov za KS: 0
📘 Registračné linky a materiál k prednáškam

Hoci má účtovníctvo poskytovať používateľom
informácie, ktoré by mali umožniť vytvoriť si
pravdivý a verný obraz o ekonomickej situácii
Veríme, že aj tento rok vás zaujme odborný aj účtovných jednotiek, stáva sa, že to je to iba
zbožné prianie. Prednáška sa bude práve týmto
sprievodný program, ktorý sme pre vás pripravili:
problémom a to z pohľadu praktík tzv. kreatívneho
účtovníctva a ich vplyvu na finančné ukazovatele,
vrátane (hoci nie výlučne) výsledok hospodárenia.
Pozornosť sa pritom bude venovať aj rizikám, ktoré
sa týkajú vykazovania a účtovania podľa
medzinárodných
štandardov
IFRS
a to
predovšetkým z toho dôvodu, že môžu slúžiť ako
referenčný
rámec
pre
reálne
zobrazenie
(komplexných) transakcií, ktorým sa národné
predpisy nevenujú.
Program:
1. (Krátke) vymedzenie kreatívneho účtovníctva
2.Národné predpisy ktoré sa týkajú nielen
skresľovania údajov, ale aj širším aspektom
kreatívneho účtovníctva
3.Reálne príklady kreatívneho účtovníctva vo
výkazníctve slovenských podnikov
4. Transakcie ktoré reálne ovplyvňujú finančné
ukazovatele účtovných jednotiek: transakcie
s komerčnou
podstatou
a transakcie
iba
s bilančnou podstatou)
5. Účelové transakcie iba s bilančnou podstatou
(účelové podnikové kombinácie, transakcie so
spriaznenými stranami, predaj a kúpa za neštandardných podmienok, výroba nad rámec dopytu,
stimulácie predaja nad rámec reálneho dopytu)
6.Príklady na nezahrnutie niektorých skutočností
Uzatvorené vzdelávanie SKDP
do účtovníctva
7.Príklady na účt. zobrazenie fiktívnych skutočností
Registrácie na osobné účasti: uzavreté
8. Účtovné zobrazenie reálnych skutočností, ale
Registrácie na online účasti: otvorené
v nesprávnom čase a/alebo nesprávnych účtoch
19.12. Účtovná závierka
9. Manipulácia so spôsobom prezentovania
Lektor: Ing. Mária Horváthová (MFSR)
správnych skutočností (sťaženie prehľadnosti či
20.12. Novela zákona o DzP
neuvádzanie
vysvetľujúcich
Lektor: Ing. M. Brnová a Ing. P. Horniaček, (MFSR) zrozumiteľnosti,
komentárov,
používanie
neštandardných
výpočtov
21.12. Novela zákona o DPH
a ukazovateľov, preklasifikovanie znemožňujúce
Lektor: Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo (MFSR)
porovnávanie).
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