SPRAVODAJCA
12. januára 2022, Ročník 7, Číslo, 1/2022

Legislatíva SR
Zbierka zákonov SR

Vzdelávanie ADP

Oznámenie:
Konferencia
Daňová
kontrola
v praktických súvislostiach 2 je v termíne 17.1.
odklad 2022 ZRUŠENÁ. Predpokladaný nový termín je
máj/2022.

SP začína dôchodcom posielať zvýšené dôchodky

FR SR

SP zverejnila čestné vyhlásenie
poistného za december 2021

V dňoch 29. decembra 2021 - 11. januára 2022 Predvyplnené DP k dani z motorových vozidiel
boli uverejnené nasledovné predpisy v oblasti daní
Formuláre DP dostupné od 1. januára
a odvodov:
Daňový kalendár na rok 2022
548/2021 Z. z. – ZZDZ s Ománskym sultanátom

sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Informácia o určení nového vzoru tlačiva podľa
č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a zákona o dani z príjmov od 1. januára 2022 za
doplnení niektorých zákonov. Vyhláška nadobúda oblasť medzinárodného zdaňovania
účinnosť 1. januára 2022 a 1. júla 2022.
Metodický pokyn k postupu pri určovaní
Legislatívna rada vlády SR
mikrodaňovníka – PO podľa § 2 písm. w) zákona
Návrh
zákona
o celoeurópskom
osobnom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov od 01.01.2021
dôchodkovom produkte, ktorým sa mení a dopĺňa a k súvisiacim osobitným postupom
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov – v súlade
s nariadením EÚ 2019/1238 o celoeurópskom Informácia k žiadosti o vystavenie potvrdenia o
dôchodkovom
produkte
(PEPP)
možnosť nedoplatkoch od správcu dane, ktorým je colný
vytvorenia produktu dlhodobého dôchodkového úrad - aktualizácia k 30. 12. 2021
charakteru prenositeľného v celej EÚ doplňujúceho
súčasné dôchodkové systémy; daňová úprava Informácia k zákonu č. 470/2021 Z. z., ktorým sa
príspevkov
a dávok
vyplácaných
v súlade mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o
s podmienkami zákona má byť účinná od 1. miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
januára 2023. Účinnosť zákona vyhlásením.
Metodický pokyn k osobitnej úprave One Stop
Medzirezortné pripomienkové konanie
Návrh novely zákona č. 442/2012 Z. z. Shop – úprava pre Úniu (§ 68, § 68b a § 68ca
o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe zákona o DPH)
Prehľad platných a účinných zmlúv SR o
zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z
príjmov, resp. z príjmov a z majetku
Metodický pokyn k plateniu preddavkov na DzP
PO podľa § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z
príjmov od 01.01.2022
Metodický pokyn k uplatňovaniu DPH
skupinovej registrácii podľa zákona o DPH.

pre

Športovca so zmluvou
o profesionálnom
vykonávaní športu je potrebné prihlásiť do SP

544/2021 Z. z. – Vyhláška MF SR o kritériách na Informácie k podaniu DP a zaplateniu DzMV za
určenie indexu daňovej spoľahlivosti. Vyhláška ročné zdaňovacie obdobie 2021
nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
536/2021 Z. z. – Vyhláška MF SR ktorou sa mení a Metodický pokyn k osobitnému spôsobu úhrady
dopĺňa vyhláška MF SR č. 161/2016 Z. z., ktorou dane podľa § 69c zákona o DPH

daní, ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) – implementácia
smernice
2011/16/EÚ
o administratívnej
spolupráci v oblasti daní (tzv. smernica DAC 7),
povinnosť
prevádzkovateľov
digitálnych
platforiem
oznamovať
finančnej
správe
informácie o predávajúcich a ich príjmoch
dosahovaných
prostredníctvom
platformy,
automatická výmena informácií oznamovaných
prevádzkovateľmi platforiem, nový inštitút
medzinárodnej spolupráce v oblasti daní –
spoločná kontrola, výmena informácií na žiadosť,
rozšírenie automatickej výmeny informácií o novú
kategóriu
príjmov
–
licenčné
poplatky.
Navrhovaná
účinnosť
1.
januára
2023.
Pripomienky a podnety k legislatívnemu návrhu
na metodika@skdp.sk do 21. januára 2022.

SP informuje

MF SR, FR SR

Z diania v komore
Klubové stretnutia
13. január 2022 Sťažnosť na konanie
orgánov finančnej správy 15:00 - 17:00
Lektor : Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová
18. január 2022 Office jóga na stoličke 16:00 17:30 Lektor : Eva Mamrillová
19. január 2022 Právne a daňové dopady ex offo
výmazov (Obchodný zákonník), smrti podnikateľa
15:00 - 16:30 Lektori: Ing. Vladimíra Mačuhová,
JUDr. Ing. Peter Varga
📘 Registračné linky a materiál k prednáškam

Vzdelávanie Nové:
Uzatvorené vzdelávanie SKDP
Vážení členovia, pozývame Vás na semináre
pripravené výhradne pre členov SKDP:
26.01.2022 Webinár: Daňové priznanie k DzP PO
9:00-15:30 s Ing. Ivetou Petrovičovou (FRSR)
08.02.2022 Webinár: Daňové priznanie k DzP FO
9:00-15:30 s Ing. Martou Borákovou (FRSR)

pri

MF SR

Pripravujeme
Nehnuteľnosti z pohľadu daní
Neziskovky

Usmernenie MF SR k postupu pri posudzovaní
kontrolovaných transakcií
Usmernenie MF SR k uplatňovaniu zmlúv o
zamedzení dvojitého zdanenia
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