
Odborná poradkyňa v Rádiu Aktual: Zmeny vo výkazoch k DPH pre rok
2018

Aké sú zmeny vo výkazoch k DPH pre rok 2018? Vypočujte si rozhovor so Zuzanou Uríkovou, odbornou
poradkyňou Daňového centra firmy Poradca podnikateľa.

Dátum publikácie: 8. 3. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Aký vplyv majú zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o DPH
v znení neskorších predpisov účinné od 1. 1. 2018 na
výkazy podávané k DPH – daňové priznanie, kontrolný
výkaz a súhrnný výkaz? Marek Makara sa na túto tému
porozprával so Zuzanou Uríkovou, odbornou poradkyňou
Daňového centra firmy Poradca podnikateľa. 
Vypočuť rozhovor: Aké sú zmeny vo výkazoch k DPH
pre rok 2018

Dátum vysielania: 7. 3. 2018
 
 

KLIKNITE sem na PREHĽAD všetkých rozhovorov
na daňové témy na Rádiu Aktual
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https://www.danovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/ing-zuzana-urikova
http://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1021498&f=3
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/video/novela-zakona-o-dph-ucinna-od-1-1-2018-tv.htm
https://www.danovecentrum.sk/aktuality/odborne-rozhovory-na-radiu-aktual-dc.htm
https://www.danovecentrum.sk/aktuality/vykazy-pre-dph-v-roku-2018-toptema-dc-2-2018.htm
https://www.danovecentrum.sk/aktuality/zmeny-zakona-o-dph-v-roku-2018-toptema-dc-12-2017.htm
https://www.danovecentrum.sk/vzor/danove-priznanie-k-dani-z-pridanej-hodnoty-2018.htm
https://www.danovecentrum.sk/vzor/suhrnny-vykaz-k-dani-z-pridanej-hodnoty-od-1--1--2018.htm
https://www.danovecentrum.sk/vzor/kontrolny-vykaz-k-dani-z-pridanej-hodnoty-2018.htm


Súvisiace odborné články
Výkazy pre DPH v roku 2018
Zmeny zákona o DPH v roku 2018
Zákon o DPH v roku 2018
Zmeny v uplatňovaní trojstranného obchodu od 1. 1. 2018
Metodický pokyn k uplatneniu inštitútu ručenia za daň z pridanej hodnoty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
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https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/vykazy-pre-dph-v-roku-2018-dc-2-2018.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/zmeny-zakona-o-dph-v-roku-2018.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/zakon-o-dph-v-roku-2018.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/zmeny-v-uplatnovani-trojstranneho-obchodu-od-1-1-2018.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/metodicky-pokyn-k-uplatneniu-institutu-rucenia-za-dan-z-pridanej-hodnoty.htm
http://www.epi.sk/zz/2004-222

