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V aktuálnych Daňových novinách sme za september sledovali zmeny v legislatíve, informujeme o
aktuálnych témach a dávame užitočné tipy, aby ste ani počas začínajúcej jesene nič dôležité a podstatné
nezmeškali.
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V rubrike Vyšlo v Zbierke zákonov SR sa bližšie
oboznámite s vybranými septembrovými predpismi:

nariadenie k jednorazovému zvýšeniu prídavku na
dieťa,
opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné
sporenie na rok 2022. 

 
Neprehliadnite najnovšie informácie Z portálu
Finančnej správy SR:

Metodický pokyn ku kontrolnému výkazu k dani z pridanej hodnoty
Metodický pokyn k osobitnej úprave One Stop Shop – úprava pre Úniu
Metodický pokyn k vzniku daňovej povinnosti podľa § 19 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty
Metodický pokyn k používaniu pokladnice e-kasa klient pri internetovom obchode alebo
obstarávateľskej zmluve
Usmernenie k účtovaniu odpisov dlhodobého hmotného majetku pri prerušení ich uplatňovania
podľa zákona o dani z príjmov
Informácia k výkonu daňovej kontroly dane z príjmov právnickej osoby vo väzbe na preverovanie
dodržiavania ustanovení zákona o účtovníctve

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

Pre potvrdenie na získanie 2 % daní stačí navštíviť notára
Rodičia a ich nárok na pandemické OČR, ak je trieda či škola uzavretá alebo majú dieťa v
karanténe
Aktivujte si nový bezpečný prístup do e-Služieb SP – Grid karty budú končiť

  
Inšpirujte sa odporúčanými odbornými riešeniami v rubrike Príklady z vašej praxe:

Tovar zadarmo k nákupu nad určitú sumu
Uplatnenie paušálnych výdavkov (platiteľ DPH len časť zdaňovacieho obdobia)
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Odmena štatutárneho orgánu ako daňový výdavok
Nepeňažný príjem zamestnanca – víkendová súkromná cesta autom z požičovne
Skončenie pracovného pomeru – pokles pracovnej schopnosti
Pracovný čas 16-ročného brigádnika
Domáca karanténa

 

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

 

PDF s plným znením Daňových novín č. 9/2021 nájdete na konci tohto príspevku: Daňové noviny č.
9/2021 - PDF (len pre registrovaných užívateľov s predplateným prístupom)
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