
Povinnosti e-shopu v systéme OSS (VIDEOROZHOVOR s daňovým
poradcom) - ukončené

Využite možnosť zúčastniť sa odborného videorozhovoru na tému Povinnosti e-shopu v systéme OSS.
Lektor Ing. Vladimír Ozimý bude počas jednej hodiny odpovedať na vaše otázky k téme. Videorozhovor
bude prebiehať vo štvrtok 21. 10. 2021, od 9,00 hod. do 10,00 hod. 
Predplatitelia Daňového centra majú videorozhovor ZDARMA ako súčasť služieb Daňovej pohotovosti.

Dátum publikácie: 18. 10. 2021
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Využite možnosť zúčastniť sa odborného videorozhovoru
na tému "Povinnosti e-shopu v systéme OSS" s
daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým.
Obsah videorozhovoru:

podanie špeciálneho DP
zaplatenie dane, splatnosť dane
použitie kurzov a všetko, čo s tým súvisí

Ako to bude prebiehať videorozhovor:     

Videorozhovor bude prebiehať priamo tu na portáli
Daňové centrum. Pre zapojenie sa do videorozhovoru je potrebné v čase jeho konania kliknúť na
odkaz nižšie. Môžete sa pripojiť hocikedy počas určeného termínu.  
V uvedenom čase bude prítomný daňový poradca a v krátkosti vás uvedie do problematiky. Potom
budete môcť formou chatu položiť svoje otázky. Poradca otázku prečíta a odpovie na ňu naživo.

Pýtať sa môžu všetci prihlásení účastníci, a to počas určenej hodiny.      

 

Dátum a čas videorozhovoru: vo štvrtok 21. októbra 2021, od 9,00 hod. do 10,00 hod.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý   

Vstup do videorozhovoru
 

 

Dôležité upozornenie:
Videorozhovor je interaktívny. Nebude z neho dostupný žiadny záznam, ani archív. 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace aktuality
Elektronický obchod a uplatňovanie DPH od 1. 7. 2021
Zmeny v zákone o DPH od 1. júla 2021
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https://www.danovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/vladimir-ozimy
https://www.danovecentrum.sk/clanok-z-titulky/video-rozhovor-dc.htm
https://www.danovecentrum.sk/aktuality/elektronicky-obchod-a-uplatnovanie-dph-od-1-7-2021-toptema-dc-6-2021.htm
https://www.danovecentrum.sk/aktuality/zmeny-v-zakone-o-dph-od-1-7-2021-toptema-dc-7-2021.htm


Súvisiace odborné články
Osobitná úprava DPH – OSS od 1. júla 2021
Elektronický obchod a uplatňovanie DPH od 1. 7. 2021
5. Schéma mimo Úniu (OSS) podľa § 68a zákona o DPH od 1. 7. 2021
6. EÚ schéma (OSS) podľa § 68b zákona o DPH od 1. 7. 2021

Súvisiace videoškolenia
Predaj tovaru cez e-shop do EÚ a systém MOSS od 1. 7. 2021

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/osobitna-uprava-dph-oss-od-1-jula-2021.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/elektronicky-obchod-a-uplatnovanie-dph-od-1-7-2021.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/5-schema-mimo-uniu-oss-podla-68a-zakona-o-dph-od-1-7-2021.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/6-eu-schema-oss-podla-68b-zakona-o-dph.htm
https://www.danovecentrum.sk/video/predaj-tovaru-cez-e-shop-do-eu-a-system-moss-od-1-7-2021.htm
http://www.epi.sk/zz/2004-222

