
Daňové noviny 12/2020

So začiatkom nového roka prichádzajú do platnosti nové legislatívne zmeny. Daňové noviny prinášajú
pravidelnú nádielku aktuálnych odborných informácií, vďaka ktorým budete na tieto zmeny pripravení.
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V rubrike Vyšlo v Zbierke zákonov SR nájdete výber z
množstva predpisov z decembra 2020 – novelizovali
sa napr. viaceré daňové zákony aj postupy účtovania v
sústave jednoduchého aj podvojného účtovníctva.
 

Vo Finančnom spravodajcovi bolo v priebehu
decembra 2020 publikovaných množstvo príspevkov.
Boli ustanovené nové vzory tlačív daňových priznaní k
dani z príjmov, k DPH, nové tlačivá pre daň z príjmov v
súvislosti so závislou činnosťou, novelizovali sa
opatrenia s postupmi účtovania a zostavovania účtovných závierok pre rôzne druhy účtovných jednotiek...
Pozrite si prehľad príspevkov a ich znenia.

 

Potrebujete pracovať s väčšou istotou? Prinášame najnovšie metodické pokyny Z portálu
Finančnej správy SR:

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby
Metodický pokyn k lehote na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel od 1. 12.
2020
Metodický pokyn k podávaniu daňového priznania na dani z motorových vozidiel z dôvodu zániku
daňovej povinnosti pri ukončení alebo prerušení podnikania od 1. 1. 2020
Metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od
držiteľa

 

V rubrike Informácie zo Sociálnej poisťovne nájdete viacero zaujímavých príspevkov:

Nová povinnosť Sociálnej poisťovne vo vzťahu k zamestnávateľom od 1. januára
Úrazový príplatok v súvislosti s COVID-19 možno priznať len z jedného pracovného pomeru
BREXIT – Platnosť dokumentov A1 a situácia zamestnancov i SZČO od 1. januára 2021
Zmena v odvodovej povinnosti zamestnávateľa pri 13. a 14. plate od 1. januára 2021
SZČO a dobrovoľne poistení: Vypočítajte si poistné od 1. januára 2021 v nových kalkulačkách

 
Ponúkame riešenia daňových a mzdových problémov od našich odborníkov v rubrike Príklady z
vašej praxe:

Daňové noviny 12/2020

Stránka 1 / 2

https://www.danovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/redakcia-danoveho-centra


Zaúčtovanie prijatej zálohy s DPH a „ostrej“ faktúry
Auto SZČO používané na podnikateľskú činnosť
Účtovanie preplatku a nedoplatku ročného zúčtovania v JÚ
Maximálna výška príspevku na stravovanie zamestnancov
Daňový bonus, papierové potvrdenie o škole
Preplatenie výdavkov na rekreáciu – alkohol na faktúre
Doba trvania dohody o vykonaní práce

 

V závere aktuálnych novín odporúčame kliknúť na vybrané tipy na zaujímavé príspevky – top témy,
niečo z redakčnej kuchyne, aktuality a prezradíme niektoré z pripravovaných produktov.

PDF s plným znením Daňových novín č. 12/2020 nájdete na konci tohto príspevku: Daňové noviny č.
12/2020 - PDF (len pre registrovaných užívateľov s predplateným prístupom)
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