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POZVÁNKA
Téma:

NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV 2022 (DPH, DAŇOVÝ
PORIADOK, DAŇ Z PRÍJMOV, ZÁKON O ÚČTOVNÍCTVE,
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ BANKOVÝCH ÚČTOV PRE
PLATITEĽOV DPH)

Dátum konania:

26. november 2021

Miesto konania:

~ online ~

Čas konania:

9:00 hod. – 15:00 hod.

Lektor:

Ing. Soňa Ugróczy
Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa
najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná
v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen
Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov.
Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú
verejnosť.
Rozsiahle zmeny v daňových pravidlách už klopú na dvere. A veru nebude
ich málo. S daňovou poradkyňou Ing. Soňou Ugróczy sme preto pre vás
pripravili seminár, na ktorom už v predstihu získate komplexný výklad
zmien v daňovej oblasti, a to pre fyzické, ako aj právnické osoby. Dozviete
sa tu všetko dôležité, čo potrebujete vedieť pre plynulý prechod do nového
účtovného obdobia. Informácie získate k významným zmenám v oblasti
DPH, ktoré nadobúdajú účinnosť už 15. novembra 2021, ako aj k tým, ktoré
budú platiť od roku 2022. Okrem toho poznáte, čo sa mení a naopak
zavádza od 1. 1. 2022 v Daňovom poriadku, v oblasti dane z príjmov aj v
zákone o účtovníctve. Na tomto webinári navyše získate informácie k
oznamovacej povinnosti bankových účtov pre platiteľov DPH. Na záver je
pre vás vyhradený priestor na diskusiu a vaše otázky.

Program:

Novela zákona o DPH

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
kontaktného miesta OSS

Zmeny zákona vyplývajúce z transpozície smernice – záloh na
jednorazový obal na nápoje

Ostatné zmeny a doplnenia
Novela zákona o správe daní (daňový poriadok)
Zavedenie verejných kritérií pre hodnotenie indexu daňovej
spoľahlivosti subjektov (vysoko spoľahlivý, spoľahlivý, nespoľahlivý
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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 orgánu (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
Obojsmerná elektronická komunikácia so správcom dane
Ostatné zmeny a doplnenia










Novela zákona o dani z príjmov
Zmeny vo finančnom príspevku na stravovanie – oslobodenie od dane
pri zabezpečení stravovania zamestnancov od 1.1.2022 (upozornenie
aj na 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
preddavkoch – 5 dní po termíne bez sankcie

Ostatné zmeny a doplnenia


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
právnických osôb

Vrátenie vlastných zdrojov a definícia spoločnosti v kríze

Rozšírenie možnosti inventarizácie zásob aj dodatočne po dni
zostavenia UZ

Digitalizácia účtovníctva a súvisiaca úprava účtovného záznamu

Úprava sankcií (pokút)




Novela zákona o cenách
Ceny platené v hotovosti sa zaokrúhľujú na 5 eurocentov (zrušenie
drobných centov)



Zmena programu v závislosti od prebiehajúceho legislatívneho procesu.

Účastnícky
poplatok:

84,- Eur s DPH (70,- Eur bez DPH)

Uzávierka
prihlášok:

2 dni pred začiatkom seminára
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo
ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov./

Kontakt:

RNDr. Ján Balog, Mobil: 0908-973571, E-mail: pft@pft.sk
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PRIHLÁŠKA
NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV 2022 (DPH, DAŇOVÝ PORIADOK, DAŇ Z PRÍJMOV,
ZÁKON O ÚČTOVNÍCTVE, OZNAMOVACIA POVINNOSŤ BANKOVÝCH ÚČTOV
PRE PLATITEĽOV DPH)
/ ONLINE, 26.11.2021 /
Vyplnenú prihlášku nám zašlite mailom na adresu pft@pft.sk.
Venujte pozornosť presnému vyplneniu údajov v prihláške, ktoré je dôležité pre správne vystavenie
faktúry.
Názov firmy:
Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
E-mail:

~ povinne ~

Mená a priezviská
účastníkov:

Dôležitá poznámka:
Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou. Pre identifikáciu
platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, videozáznam z webinára na 14 dní a
náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju
môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade
ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára.
Ak požadujete potvrdenie o prijatí a zaevidovaní Vašej prihlášky, uveďte túto svoju požiadavku
v maili alebo priamo v prihláške, hneď za menami prihlásených účastníkov.
Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo

Číslo účtu: 3279674451 / 0200

Banka: VÚB

Variabilný symbol: 211126

IBAN: SK2502000000003279674451

Konštantný symbol: 0308

BIC: SUBASKBX

Účel platby:

IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451

IČ DPH: SK1083063652
BIC: SUBASKBX

... uveďte názov vašej firmy ...

Bankové spojenie: 3279674451 / 0200

