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VZ SKDP

V dňoch 27. júla - 2. augusta 2022 neboli
uverejnené predpisy v oblasti daní a odvodov.

Optimalizácia kontaktných miest DÚ
Vylepšujeme aplikáciu VRP 2

Na videokanále k VZ SKDP nájdete ďalšie video
„Prečo je dôležité vyplniť nominačný lístok“

Vzdelávanie
12. september 2022 Konferencia: Podvodné
konania pri DPH

Medzirezortné pripomienkové konanie
Vládny návrh novely zákona č. 581/2004 Z. z.
o zdravotných
poisťovniach, dohľade
nad
zdravotnou starostlivosťou a niektorých zákonov.
V článku VIII návrhu sa s účinnosťou od 1.
januára 2023 navrhuje novelizovať zákon
č.580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení –
navrhuje sa zavedenie minimálneho vymeriavacieho základu zamestnanca pre odvod poistného
(vo výške minimálnej mesačnej mzdy), zrušenie
uplatňovania odpočítateľnej položky v zdravotnom poistení (v súčasnosti 646 €), úprava
pravidiel pri zmene zdravotnej poisťovne, zmeny
pri prihlasovaní sa do zdravotnej poisťovne,
zmeny v povinných náležitostiach a v podávaní
prihlášky do zdravotnej poisťovne, koncept
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, postup pri
prepočte sumy príjmov nepodliehajúcich dani
z príjmov, ktoré ale podliehajú odvodovej povinnosti, a ktoré sú vyjadrené v cudzej mene a spôsob zahrnutia týchto príjmov do vymeriavacieho
základu a ďalšie zmeny. Pripomienkovanie do 16.
augusta 2022
Pripomienky SKDP k návrhu novely zákona č.
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Pripomienky SKDP k návrhu novely zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Spravodajstvo EÚ
CFE:
Stanovisko FC 6/2022 k európskemu Návrhu
Komisie na smernicu Rady o príspevku na
zníženie odchýlky medzi dlhom a vlastným
kapitálom a o obmedzení odpočítateľnosti úrokov
pre podniky z dane z príjmov ("DEBRA")
CFE news: Top 5, 25. júla 2022
- EK: konzultácie, ktoré budú podkladom pre
plánovaný legislatívny návrh revízie Colného
kódexu EÚ. Zverejnenie sa očakáva vo 4.
štvrťroku 2022.
- Daňová správa UK: návrh právneho predpisu,
ktorého cieľom je uložiť materským spoločnostiam v UK dodatočnú daň, ak sa dcérska
spoločnosť nachádza v jurisdikcii mimo UK a
zisky skupiny vznikajúce v tejto jurisdikcii sú
zdaňované nižšou ako minimálnou sadzbou 15%.
Legislatíva nadobudne účinnosť pre zdaňovacie
obdobia, ktoré začnú po 31. decembri 2023.
Návrh právneho predpisu je k dispozícii tu.
- Komisia EÚ: rozhodnutia o porušení právnych
predpisov alebo výziev adresovaných čl. štátom
za
porušenie
ich
právnych
povinností
vyplývajúcich z práva EÚ.

Vypočujte si aj videoupútavku
September-október 2022 Daňová Akadémia
Sledujte aj našu stránku k VZ SKDP.
Regionálna rada Košice
Dňa 26.05.2022
sa konalo Zasadnutie RR
SKDP Košice – zápis.
RR SKDP KE dňa 19.5.2022
udeľovala
ocenenie za najlepšie záverečné práce v oblastí
daní – zápis.
Metodicko-legislatívne komisie
Zápis z mimoriadneho zasadnutia MLK pre DPH,
spotrebné dane a clo, ktoré sa uskutočnilo 13. júla
2022 v nadväznosti na rozporové konanie s MF SR
k pripomienkam SKDP vzneseným k návrhu novely
zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v rámci MPK

Október-november 2022 Dane komplexne

- EHSV: stanovisko o zdaňovaní cezhraničných
telepracovníkov a ich zamestnávateľov - vyzýva
EK, aby vypracovala súbor pravidiel zabezpePráca v zahraničí: Pravidlá sa vracajú k stavu čujúcich, aby zamestnanci a zamestnávatelia v
Európe neboli vystavení dvojitému alebo
spred pandémie
viacnásobnému zdaneniu alebo neúmyselnému
SP mimoriadne vyplatila 13. dôchodky viac ako nezdaneniu z dôvodu práce zo zahraničia.
1 432 000 dôchodcom
- CFE: správa o daňovej politike EÚ za prvý
polrok 2022
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