
Odborná poradkyňa v Rádiu Aktual: Registrácia DPH

Zákon o DPH vymedzuje pomerne široký okruh osôb, ktoré majú registračnú povinnosť. Kto je povinný sa
na Slovensku registrovať za platiteľa dane z pridanej hodnoty a aké sú práva a povinnosti pri registrácii
podľa jednotlivých typov registrácie?
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Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Ak podnikáte, nasledujúca téma o dani z pridanej
hodnoty vás bude určite zaujímať.
Rozoberieme si typy registrácie a registráciu samotnú
podľa zákona o DPH s odbornou poradkyňou daňového
centra firmy Poradca podnikateľa, Tatianou Mičíkovou.

Zákon o DPH vymedzuje pomerne široký okruh osôb,
ktoré majú registračnú povinnosť.

Kto je povinný sa na Slovensku registrovať za
platiteľa dane z pridanej hodnoty a aké sú práva a
povinnosti pri registrácii podľa jednotlivých typov
registrácie? 

 
Vypočuť rozhovor

 

Odborných poradcov Daňového centra môžete každú stredu dopoludnia počuť NAŽIVO vo vysielaní
Rádia Aktual. Pozrite si prehľad odborných tém, ktoré sa už riešili a môžete si ich aj vypočuť v archíve
rádia.

 

KLIKNITE sem na PREHĽAD všetkých rozhovorov
na daňové témy na Rádiu Aktual

 

Poznámky pod čiarou: 
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Súvisiace komentované ustanovenia
Komentár k § 7 zákona 222/2004 Z. z.
Komentár k § 7a zákona 222/2004 Z. z.
Komentár k § 4 zákona 222/2004 Z. z.
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https://www.danovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/ing-tatiana-micikova
http://www.danovecentrum.sk/aktuality/odborne-rozhovory-na-radiu-aktual-dc.htm
http://www.danovecentrum.sk/aktuality/odborne-rozhovory-na-radiu-aktual-dc.htm
https://www.danovecentrum.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-7-zakona-222-2004-Z-z-6.htm
https://www.danovecentrum.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-7a-zakona-222-2004-Z-z.htm
https://www.danovecentrum.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-4-zakona-222-2004-Z-z-3.htm


Súvisiace príklady z praxe
Odpočítanie DPH pri registrácii
Odpočítanie DPH pri registrácii (nákup kamióna)
Dotácia a obrat pre registráciu za platiteľa DPH
Správny postup pri registrácii zahraničnej osoby
Povinnosť registrácie pre DPH
Služba z EÚ a registrácia podľa § 7a
Registrácia SVB na DPH
Fakturácia reklamy a registrácia pre DPH
Zásielkový predaj a registrácia pre DPH
Povinnosť registrácie pri dodaní tovaru do EÚ neplatiteľom DPH

Súvisiace videoškolenia
Určenie miesta dodania tovarov a služieb na účely registrácie podľa § 4 zákona o DPH

Súvisiace odborné články
Typy registrácie podľa zákona o DPH
2. Registrácia tuzemských zdaniteľných osôb podľa § 4 zákona o DPH
3. Registrácia podľa § 7 zákona o DPH
4. Registrácia podľa § 7a zákona o DPH
7. Podanie žiadosti o registráciu pre DPH

Súvisiace aktuality
Odborné rozhovory na Rádiu Aktual

Súvisiace dokumenty
Typy registrácie podľa zákona o DPH (ONLINE ROZHOVOR s odbornou poradkyňou)

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
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https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/odpocitanie-dph-pri-registracii-20170113.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/odpocitanie-dph-pri-registracii-nakup-kamiona.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/dotacia-a-obrat-pre-registraciu-za-platitela-dph.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/spravny-postup-pri-registracii-zahranicnej-osoby.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/povinnost-registracie-pre-dph.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/sluzba-z-eu-a-registracia-podla-paragraf-7a.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/registracia-svb-na-dph.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/fakturacia-reklamy-a-registracia-pre-dph.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/zasielkovy-predaj-a-registracia-pre-dph.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/povinnost-registracie-pri-dodani-tovaru-do-eu-neplatitelom-dph.htm
https://www.danovecentrum.sk/video/urcenie-miesta-dodania-tovarov-a-sluzieb-na-ucely-registracie-podla-paragraf--4-zakona-o-dph-video-pzp-micikova-dc-5-2017.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/typy-registracie-podla-zakona-o-dph.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/2--registracia-tuzemskych-zdanitelnych-osob-podla-paragraf--4-zakona-o-dph.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/3--registracia-podla-paragraf--7-zdph.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/4--registracia-podla-paragraf--7a-zakona-o-dph.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/7--podanie-ziadosti-o-registraciu-pre-dph.htm
https://www.danovecentrum.sk/aktuality/odborne-rozhovory-na-radiu-aktual-dc.htm
https://www.danovecentrum.sk/online-rozhovor/typy-registracie-podla-zakona-o-dph-online-rozhovor.htm
http://www.epi.sk/zz/2004-222

