DaĖové a úþtovné
zákony 2020
po novelách s komentármi
1.

Zákon þ. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov

2.

Zákon þ. 222/2004 Z. z.
o DPH

3.

Zákon þ. 431/2002 Z. z.
o úþtovníctve

4.

Opatrenie MF SR
þ. 23054/2002-92
Postupy úþtovania v PÚ

Vážení þitatelia!

Publikácia DaĖové a úþtovné zákony 2020 obsahuje
aktuálne znenia zákonov po ostatnej novele. Pozostáva zo
štyroch kapitol, ktoré zahĚĖajú zákon o dani z príjmov, zákon o DPH s komentármi, doplnené názornými príkladmi.
Úþtovnú oblasĢ zastrešuje úplné znenie zákona o úþtovníctve a postupy úþtovania pre podnikateĐov úþtujúcich
v sústave PÚ v aktuálnom znení.
Novely zákona o dani z príjmov a zákona o DPH s úþinnosĢou od 1. 1. 2020 prinášajú znižovanie administratívneho
zaĢaženia daĖovníkov, administratívnej nároþnosti pri zdaĖovaní príjmov zo závislej þinnosti, zmeny v platení preddavkov
na daĖ z príjmov, uĐahþenie cezhraniþného obchodovania s tovarom v rámci call-off stock úpravy, urþenie miesta dodania
tovaru s prepravou v reĢazových transakciách...
DoplĖujúce informácie k daĖovým a úþtovným témam
ponúkame aj v ćalších mesaþníkoch vydavateĐstva: Poradca – úplné znenia zákonov s komentárom; DUO – dane,
úþtovníctvo, odvody a mzdy; PAM – práce a mzdy; 1000
riešení – názorné riešenia príkladov z praxe; 100 otázok odpovedí – tematický rozdelené odpovede na otázky z praxe.
Vašej pozornosti by nemali uniknúĢ odborné tematické
publikácie: Optimalizácia dane; DaĖové a nedaĖové výdavky; DOM – dane, odvody, mzdy; DaĖové priznania
FO a PO za rok 2019 a roþné zúþtovanie dane; Príruþka
mzdovej úþtovníþky; Úþtovná závierka za rok 2019 a Úþtovné súvzĢažnosti v PÚ, Jednoduché úþtovníctvo; DaĖové a mzdové zákony 2020; Zákonník práce s komentárom; Povinnosti zamestnávateĐa a Obþiansky zákonník.
Verím, že široká ponuka nášho vydavateĐstva naplní
Vaše oþakávanie. Za celú redakciu Vám prajem niþím nerušené a obohacujúce þítanie.
Jarmila Blašþíková
odborná redaktorka
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VYDAVATEĽSTVO
Objednávejte
do vyprodání zásob!

Zákon owww.i-poradce.cz
dani z príjmov
Tel.: 558 731 125, 732 708 627, 732PORADCA
479 069, e-mailem: abo@i-poradce.cz,

041/5652 871, 879, 0915 033 300

25 rokov radí
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