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Priame dane:
••

Informácia k zmene pravidiel v zdaňovaní sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky informovalo o zmene pravidiel v zdaňovaní sociálnej
výpomoci zo sociálneho fondu.

••

Najčastejšie chyby v daňových priznaniach
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k najčastejším chybám v daňových
priznaniach fyzických osôb.

••

Odpisovanie majetku po novom
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky informovalo o uplatnení odpisovania majetku
po novom, špecificky pri odpise majetku poskytnutého na prenájom a pri odpise majetku,
ktorého zostatková cena je daňovým výdavkom len do výšky príjmu z predaja tohto majetku.

••

Príklad k správnemu určeniu hodnoty sprostredkovateľského obchodu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo príklad k správnemu určeniu hodnoty
sprostredkovateľského obchodu.

Nepriame dane:
••

Informácia k stavebným činnostiam zatriedeným do sekcie F klasifikácie CPA
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránke pomôcku pre podnikateľov
– tabuľku stavebných činností potrebnú na posúdenie, či sa pri danom dodaní uplatní prenos
daňovej povinnosti na príjemcu plnenia alebo nie. Zoznam bude pravidelne dopĺňaný aj
na základe podnetov od verejnosti.

••

Súdny dvor Európskej únie v oblasti DPH
•• C 229/15 Minister Finansów proti Jan Mateusiak – Zdanenie ponechania si tovaru
pri ukončení ekonomickej činnosti - Názor generálnej advokátky
Investičný majetok zdaniteľnej osoby (ak zdaniteľná osoba odpočítala daň zaplatenú
na vstupe pri jeho nadobudnutí) podlieha zdaneniu daňou z pridanej hodnoty aj v prípade,
že v okamihu ukončenia ekonomickej činnosti už uplynulo zákonom stanovené obdobie
na úpravu odpočítanej dane.
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Právne:

••

Plán kontrol spracúvania osobných údajov na rok 2016
Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil plán kontrol spracúvania osobných údajov na rok 2016.

••

Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Deloitte Legal Dbriefs – živých webových prenosov (podcastov)
na aktuálne právne témy.

Iné:
••

Podávanie dodatočných daňových priznaní po novom a sankcie
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky informovalo o zmenách v podávaní dodatočných
daňových priznaní a sankciách.

••

Európska komisia zverejnila avizovaný „Balíček opatrení proti daňovým únikom“
Dňa 28. januára 2016 predstavila Európska komisia svoj „Balíček opatrení proti daňovým únikom“,
ktorý pozostáva zo štyroch častí navrhnutých na obmedzenie daňových únikov nadnárodných
korporácií:
•• návrh Smernice proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti,
•• oznámenie o zahraničnej stratégii pre efektívne zdaňovanie, ktoré predstavuje ráznejší
a ucelenejší prístup Európskej únie k spolupráci s tretími krajinami s ohľadom na efektívnu
správu daní,
•• dodatok k smernici o administratívnej spolupráci pre implementáciu štandardu výkazu
činnosti závislých osôb po jednotlivých krajinách, tzv. country-by-country reporting
(CBCR),
•• odporúčania pre členské štáty Európskej únie so zámerom posilniť súlad vzájomných zmlúv
v oblasti daní s právom Európskej únie.

••

Výzva na podporu rastu výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 26. februára 2016
výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej cieľom je podpora rastu
výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách.

••

Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
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V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom informácií uvedených v tejto publikácii sa, prosím, spojte so svojou kontaktnou osobou
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