 Obojsmerná elektronická komunikácia so správcom dane
 Ostatné zmeny a doplnenia

Vás pozýva na ONLINE webinár

NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV 2022
DPH, Daňový poriadok, Daň z príjmov, Zákon o účtovníctve
Nepremeškajte príležitosť zareagovať včas na rozsiahle zmeny v daňových
pravidlách. Pripravili sme pre Vás webinár zameraný na komplexný výklad zmien
v daňovej oblasti pre fyzické ako aj právnické osoby.
Národná rada schválila viaceré významné zmeny v oblasti zákona o DPH, ktoré nadobúdajú
účinnosť už 15. novembra 2021 a časť zmien platí od roku 2022.
Významné zmeny sa zavádzajú v daňovom poriadku vo väzbe na index daňovej
spoľahlivosti daňovníkov, bonusy pre spoľahlivých malusy pre neporiadnych. Zároveň treba
včas zareagovať aj na zmeny v Zákone o dani z príjmov a v Zákone o účtovníctve.

LEKTOR:

Ing. Soňa UGRÓCZY

Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových
poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti
daňového práva.

TERMÍN:

03.12.2021

ONLINE WEBINÁR

2) NOVELA Zákona o dani z príjmov
 Zmeny vo finančnom príspevku na stravovanie – oslobodenie od dane pri
zabezpečení stravovania zamestnancov od 1.1.2022 (zmeny od 1.3.2021)
 Zníženie poplatkov za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy
transferového oceňovania
 Uplatňovanie CFC pravidiel v roku 2022 - kontrolované zahraničné spoločnosti
fyzickými osobami riziká držby takýchto podielov
 Nová lehota na podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkov – 5 dní po
termíne bez sankcie
 Ostatné zmeny a doplnenia
3)








NOVELA Zákona o účtovníctve
Zmena pravidla, čo má obsahovať účtovný doklad
Úpravy týkajúce sa výročnej správy
Rozšírenie verejnej časti Registra účtovných závierok aj pre iné formy PO
Vrátenie vlastných zdrojov a definícia spoločnosti v kríze
Rozšírenie možnosti inventarizácie zásob aj dodatočne po dni zostavenia UZ
Digitalizácia účtovníctva a s súvisiaca úprava účtovného záznamu
Úprava sankcií (pokút)

4) NOVELA Zákona o cenách
 Ceny platené v hotovosti sa zaokrúhľujú na 5 eurocentov (zrušenie drobných centov)
5) Diskusia
Vyhradenie práva na úpravu programu podľa schválených predpisov v čase konania
vzdelávacej aktivity.

Účastnícky poplatok: 43,-€
PROGRAM
 Zavedenie novej oznamovacej povinnosti platiteľa DPH s využívaním bankových
účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb v tuzemsku ako aj
v zahraničí (termín od 15.11. do 30.11.2021) (lehoty na oznamovanie, aké účty treba
oznámiť, kto má oznamovaciu povinnosť, forma oznámenia, sankcie a iné)
 Rozšírenie inštitútu ručenia za daň – zaplatenie DPH na nezverejnený bankový
účet - aké sú podmienky aby nastal inštitút ručenia za daň?
 Osobitný spôsob úhrady DPH z faktúry priamo správcovi dane – split payment
 Zmeny v registračných ustanoveniach (zrušenie registračných kartičiek)
 Úprava opravy odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke (§ 53b)
 Zmeny v osobitných úpravách založených na princípe jednotného kontakt. miesta OSS
 Zmeny vyplývajúce z transpozície smernice – záloh na jednorázový obal na nápoje
 Ostatné zmeny a doplnenia
1) NOVELA Zákona o správe daní (daňový poriadok)
 Zavedenie verejných kritérií pre hodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti
subjektov (vysoko spoľahlivý, spoľahlivý, nespoľahlivý daňový subjekt)
 Benefity pre daňovníkov s vysokým daňovým indexom, nevýhody pre
nespoľahlivých daňovníkov
 Nové informačné zoznamy Finančnej správy (súvisí s oznamovaním bankových účtov,
index daňovej spoľahlivosti)
 Diskvalifikácia fyzických osôb – zavedenie možnosti vylúčenia z pozície
štatutárneho organu (predpoklady kedy k tomu dôjde)
 Vypočutie svedka alebo znalca aj elektronicky
 Zníženie platby za záväzné daňové stanovisko Finančného riaditeľstva
 Úpravy smerujúce k zníženiu administratívneho zaťaženia daňových subjektov

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
- Záväznú prihlášku pošlite e-mailom alebo vyplnením formulára na www.garand.sk
- Platbu za webinár realizujte vopred iba prevodom na uvedený účet
- Na základe prijatej platby na účet Vám budú na e-mailovú adresu spolu s pracovnými
materiálmi, zaslané podrobné informácie o tom, ako sa pripojíte na ONLINE
sledovanie webinára (vopred si môžete vyskúšať, či Vám pripojenie bude fungovať.)
- Otázky k webináru môžete posielať e-mailom na gabrisova@garand.sk
- Webinár bude pre prihlásených účastníkov k dispozícii ešte 7 dní po skončení
TECHNICKÉ POŽIADAVKY:
- Dostatočne rýchle internetové pripojenie pre sledovanie videa
- Sledovanie je možné cez počítač, tablet aj mobil
- Ďalšie podrobnosti o spôsobe pripojenia budú prihláseným účastníkom zaslané mailom
pred termínom prednášky.

Dodávateľ:

GARAND edu s.r.o.
Centrum 27/32
017 01 Pov. Bystrica

IČO: 44084641
DIČ: 2022617993
Neplatiteľ DPH

Registrácia: Okresný súd Trenčín, odd. s.r.o., vložka č. 52345/B
Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa: Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330

IBAN: SK7983300000002500989635

SWIFT: FIOZSKBAXXX

VS:31221

Prihlášky zasielajte poštou na adresu kontaktnej osoby alebo elektronicky na:

Kontaktná osoba:

Mgr. Dana Gabrišová
Centrum 27/32
017 01 Pov. Bystrica

e-mail:
Tel:
Mobil:

KS: 0308

www.garand.sk

gabrisova@garand.sk
042/4330065
0905 548427

Začiatok ONLINE webinára o 9:00 hod.

Záväzná prihláška na webinár
Názov a sídlo firmy: ……………………………………..………………………………………………………………………
Meno účastníka 1: ………………………………………… Meno účastníka 2:…………………………………………
Meno účastníka 3: ………………………………………… Meno účastníka 4:…………………………………………
Tel: ……………………………………………………………

e –mail: ………………………………………………………

IČO: ………………………… DIČ: ……………………………IČ DPH ………………………………………………………
Prihlasujem sa na webinár: Novely daňových zákonov 2022
03.12.2021 – ONLINE
Účastnícky poplatok vo výške……… € poukážeme na č.ú.: SK7983300000002500989635
dňa: ……………….....……… z účtu č. ………………………………………………………

Podpis a pečiatka zamestnávateľa: ……………………………………………………………………

Pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10%
z účastníckeho poplatku.

