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Informovať vás o aktuálnych témach je pre nás rovnako dôležité ako sledovanie legislatívnych zmien, aby
ste sa mohli dôkladne pripraviť na ich praktický dosah. Neprehliadnite témy venované dani z príjmov,
DPH či poistnému. Prajeme vám pohodové čítanie Daňových novín.
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Obsah
V rubrike Vyšlo v Zbierke zákonov SR sa bližšie
oboznámite s niektorými novými aprílovými
predpismi:

nariadenie vlády – odklad splatnosti poistného za
apríl,
novela stavebného zákona – regulácia reklamných
stavieb,
novela zákona o sociálnom poistení.

 
Prinášame tiež prehľad príspevkov, ktoré boli uverejnené vo Finančnom spravodajcovi v priebehu
apríla.
 
 Neprehliadnite najnovšie informácie Z portálu Finančnej správy SR:

Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca
Informácia k predĺženiu účinnosti na uplatňovanie nulovej sadzby DPH
Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
Informácia k osobitnej úprave dane MOSS v období do 30. 6. 2021
Informácia k novým pravidlám a zmenám od 1. 7. 2021 v oblasti DPH
Saldokonto daňových záväzkov a pohľadávok

 
Rubrika Informácie zo Sociálnej poisťovne prináša za uplynulý mesiac viacero aktuálnych
príspevkov:

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za apríl 2021
Podmienky pri úrazovom príplatku COVID-19 sú upravené – dôležitá je väčšia miera rizika vzniku
ochorenia
Zamestnávatelia: Nový manuál pre správne vypĺňanie formulárov
S otvorením škôl a škôlok zaniká nárok na vyplácanie pandemickej OČR

 
Inšpirujte sa odporúčanými odbornými riešeniami v rubrike Príklady z vašej praxe:
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Oslobodenie príspevku v rámci Prvej pomoci
Odpisovanie garážového státia
Vrátenie nespotrebovaného materiálu a opravný doklad
Poskytovanie stravného kamionistom
Odvody živnostníka do Sociálnej poisťovne
Opätovný nástup zamestnanca do spoločnosti

 

V závere aktuálnych novín odporúčame kliknúť na vybrané tipy na zaujímavé príspevky – top témy,
niečo z redakčnej kuchyne, aktuality, novinky...

 

PDF s plným znením Daňových novín č. 4/2021 nájdete na konci tohto príspevku: Daňové noviny č.
4/2021 - PDF (len pre registrovaných užívateľov s predplateným prístupom)
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