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V novembrovom čísle prinášame:
Schválená novela o DPH
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SCHVÁLENÁ NOVELA O DPH
Zákonodarca schválenou novelou zákona o DPH, nadobúdajúcou účinnosť
od 1.1.2017, dopĺňa do zákona ustanovenia týkajúce sa priznania úrokov
z nadmerných odpočtov zadržiavaných počas daňovej kontroly.
Novelizované ustanovenie sa vzťahuje aj na „staré“ daňové kontroly, ktoré
začali pred 1.1.2017 ale neboli do tohto dátumu skončené. Daňovníkovi
štát prizná úroky v minimálnej výške 1,5 % zo sumy zadržiavaného
nadmerného odpočtu.

Novelou sa posúva zavedenie mechanizmu tzv. "samozdanenia" na dovoz na
neurčito. Z uvedeného vyplýva, že v budúcnosti budeme musieť naďalej
uhradiť DPH pri dovoze colnej správe a následne ju žiadať naspäť
prostredníctvom daňového priznania.

Zároveň sa zjednodušuje postup pri určovaní DPH režimu, ak sú dodávané
stavebné práce a tovar s inštaláciou alebo montážou. Režim prenosu
daňovej povinnosti na odberateľa sa použije, ak dodávateľ odôvodnene
predpokladá, že predmetné dodávky spadajú do režimu prenosu daňovej
povinnosti.

Robert Jex
e-mail: robert.jex@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-13

NEPREHLIADNITE
Dôležité termíny
Prehľad dôležitých termínov na november až december 2016 môžete nájsť
na našej webovej stránke: http://www.mandat.sk
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O SPOLOČNOSTIACH MANDAT
MANDAT CONSULTING, k.s. a MANDAT AUDIT, s.r.o. boli založené
v roku 2004 ako daňovoporadenská a audítorská spoločnosť. Počas celej
doby našej existencie poskytujeme služby v oblasti daní, účtovníctva
a auditu menším, stredným aj nadnárodným spoločnostiam podnikajúcim na
území Slovenskej republiky. Dlhoročná spolupráca so zahraničnými
poradenskými spoločnosťami spojená s kompetenciou slovenských
daňových poradcov a audítorov umožňuje poskytovať poradenstvo pre
klientov pochádzajúcich z radov zahraničných investorov.
V oblasti nami ponúkaných služieb, daňového poradenstva a auditu, pracuje
v súčasnosti 41 kvalifikovaných pracovníkov.
Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy.
MANDAT CONSULTING, k.s. nepreberá zodpovednosť za rozhodnutia,
ktoré si čitateľ urobí na základe tohto vydania.
Ak si by ste chceli pridať meno inej osoby z vašej spoločnosti do zoznamu
prijímateľov MANDAT správy, prosím kontaktujte nás na e-mail adrese:
news@mandat.sk
V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.
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