
Daňová pohotovosť

 

Táto forma poradenstva je k dispozícií pre zákazníkov vydavateľstiev PP a S-EPI. Pripravte si prosím
vopred kód zákazníka, skrátite tak čas potrebný na vašu identifikáciu.

Dátum publikácie: 19. 7. 2012

 

Pozrite si odpovede na >>NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY<< k aktuálnym témam.
 

Telefonické poradenstvo
Každý pracovný deň od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. na telefonických linkách
odpovedajú na vaše otázky odborní poradcovia:

Nadežda
Cígerová  Tatiana

Mičíková  Vladimír
Ozimý  Zuzana

Uríková  Jana
Repáčová 

Viera
Kubanková

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

           

                                        
Prítomnosť poradcu na telefónnej linke zistíte prostredníctvom farebného zobrazenia telefónneho
slúchadla nasledovne: 

– poradca poskytuje telefonické poradenstvo, môžete mu zatelefonovať. Ak počujete v slúchadle
obsadzovací tón, linku poradenstva využíva iný klient; 

– poradca neposkytuje telefonické poradenstvo, pretože:

1. poradca v tom čase realizuje poradenstvo inou formou – online poradenstvo (chat), písomné
poradenstvo (listáreň), online rozhovor, 

2. poradca osobne školí zákazníkov na niektorom zo školení Poradcu podnikateľa, 
3. voláte mimo pracovných hodín poradenstva.
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http://www.danovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/nadezda-cigerova
http://www.danovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/ing-tatiana-micikova
http://www.danovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/vladimir-ozimy
http://www.danovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/ing-zuzana-urikova
http://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/jana-repacova
http://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/viera-kubankova


V prípade, že odborný poradca neposkytuje telefonické poradenstvo, ústredňa nevykoná spojenie hovoru.

On-line poradenstvo 
Každý pracovný deň od 8.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. sa môžete pýtať našich odborných
poradcov formou chatu priamo na portáli.

V prípade, že máte problémy so spustením On-line poradenstva, riaďte sa nasledujúcimi inštrukciami tu 

*služba on-line poradenstvo platí iba pre predplatiteľov portálu danovecentrum.sk a produktov Daňový a
účtovný poradca podnikateľa a Dane a Účtovníctvo.

Písomné poradenstvo
Ak ste predplatiteľom ľubovoľného produktu (tlačené periodiká, on-line produkty), resp. služieb
vydavateľstiev PP a S-EPI je vám k dispozícii e-mail listaren@pp.sk, kde môžete smerovať vaše
otázky. Zabezpečíme pre vás odbornú odpoveď od nášho poradcu, prípadne externého odborníka z danej
oblasti.

Odpoveď vám zašleme do 21 dní na vašu e-mailovú adresu, pričom počet otázok je obmedzený na 12
otázok ročne (max. 2 otázky mesačne) na jedného zákazníka. Je potrebné formulovať otázky
jednoznačne, presne a zrozumiteľne a len z oblasti daní, účtovníctva a miezd. Poskytovateľ si
vyhradzuje právo neodpovedať na tie otázky, ktoré svojou náročnosťou a neprimeraným rozsahom
nespadajú do všeobecného poradenstva. Našou snahou je zabezpečiť rovnaké podmienky využívania
poradenstva pre všetkých zákazníkov a poradiť tak v stanovenom termíne každému, kto o radu požiada.

 

Poznámka: Informácie v rámci poradenstva sú poskytované odborníkmi z ekonomickej oblasti na základe
informácií od užívateľa, pričom majú len poradný charakter. Úplné znenie podmienok týkajúcich sa
poradenstva nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.

 

 

V júli ste sa poradcov pýtali aj na tieto témy:
 

1. Daň z príjmov 

Odpisovanie kamerového systému
Administratívna budova – začlenenie do odpisovej skupiny
Zostatková cena pri predaji auta a daňový výdavok
Mobilný telefón využívaný aj na súkromné účely
Zavlažovací systém a odpisová skupina
Zrážková daň zo zaplatenej licencie do Nemecka
Predaj budovy s pozemkom - daňové a účtovné súvislosti
 

2. DPH 

Preprava osôb a DPH
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http://www.danovecentrum.sk/clanok-z-titulky/systemove-poziadavky.htm#livechatoo
mailto:listaren@danovecentrum.sk
http://www.zakon.sk/obchodne-podmienky.xhtml
http://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/odpisovanie-kameroveho-systemu.htm
http://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/administrativna-budova--zaclenenie-do-odpisovej-skupiny.htm
http://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/zostatkova-cena-pri-predaji-auta-a-danovy-vydavok.htm
http://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/mobilny-telefon-vyuzivany-aj-na-sukromne-ucely.htm
http://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/zavlazovaci-system-a-odpisova-skupina.htm
http://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/zrazkova-dan-zo-zaplatenej-licencie-do-nemecka.htm
http://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/predaj-budovy-s-pozemkom---danove-a-uctovne-suvislosti.htm
http://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/preprava-osob-a-dph.htm


Dotácia – obrat - daňová licencia
Služba fakturovaná s českou DPH
Preprava tovaru z pohľadu DPH
Elektronické zasielanie faktúr
Faktúra za stavebné práce z pohľadu DPH

 

3. Podvojné účtovníctvo
Drobný majetok účtovaný do spotreby a vedenie operatívnej evidencie
Zápočet daňového bonusu a dane
Tvorba a použitie ostatných kapitálových fondov
Účtovanie parkovného plateného cez SMS
Fakturácia výroby okien a materiálu 

 
4. Jednoduché účtovníctvo:

Ukončenie živnosti z daňového hľadiska
 

5. Ostatné témy 

Cestovné náhrady a zamestnanec z ČR
Prístup do elektronickej schránky splnomocnencom
Zdedený majetok českým občanom
 

 

Poznámky pod čiarou:

S-EPI, s.r.o. © 2010-2023, všetky práva vyhradené

Zobraziť archív otázok
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http://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/dotacia-obrat-danova-licencia.htm
http://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/sluzba-fakturovana-s-ceskou-dph.htm
http://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/preprava-tovaru-z-pohladu-dph.htm
http://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/elektronicke-zasielanie-faktur.htm
http://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/faktura-za-stavebne-prace-z-pohladu-dph.htm
http://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/drobny-majetok-uctovany-do-spotreby-a-vedenie-operativnej-evidencie.htm
http://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/zapocet-danoveho-bonusu-a-dane.htm
http://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/tvorba-a-pouzitie-ostatnych-kapitalovych-fondov.htm
http://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/uctovanie-parkovneho-plateneho-cez-sms.htm
http://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/fakturacia-vyroby-okien-a-materialu.htm
http://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/ukoncenie-zivnosti-z-danoveho-hladiska.htm
http://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/cestovne-nahrady-a-zamestnanec-z-cr.htm
http://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/pristup-do-elektronickej-schranky-splnomocnencom.htm
http://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/zdedeny-majetok-ceskym-obcanom.htm
http://www.danovecentrum.sk/vyhladavanie/pramen-najcastejsie_otazky/priklady-z-praxe_

