Nepriame dane
Delíme: 1. DPH
2. Spotrebné dane
Nepriame dane odvádza výrobca, poskytovateľ služby a pod., avšak výška sa presúva do ceny
nakupovaných tovarov alebo služieb. Dopad nepriamych daní sa presúva z výrobcu na
spotrebiteľa. Postihujú spotrebiteľa nepriamo prostredníctvom ceny nakupovaných tovarov
alebo služieb.
Subjekt dane
-je fyzická alebo právnická osoba povinná podať daňové priznanie a daň zaplatiť
-v rámci subjektu dane rozlišujeme ešte ďalšie pojmy:
1.Daňovník -odvádza daň správcovi dane sám (napr. podnikateľ si ju vypočíta aj odvedie)
2.Platiteľ dane -je zodpovedný za jej odvedenie správcovi dane, ale daňové zaťaženie znáša
daňovník (napr. daň z pridanej hodnoty odovzdá výrobca, ale daňovníkom je kupujúci
znášajúci výšku tejto dane v cene tovaru)
Objekt dane
-môže byť rôznorodý, závisí od druhu posudzovanej dane (napr. majetok, príjem, tovar,
služby, nehnuteľnosti)
Základ dane
-predstavuje taký základ z ktorého daňovník alebo platiteľ vypočíta svoju daňovú povinnosť
-spôsob výpočtu závisí od druhu dane

Povinnosť registrácie
-pokiaľ subjekt uskutočňuje zdaniteľné plnenia v rámci podnikania, potom je potrebné, aby
sledoval svoj obrat; od jeho výšky bude závisieť povinnosť zaregistrovať sa zo zákona.
Obrat
-sú všetky príjmy a výnosy za zdaniteľné plnenia (za dodanie tovaru)
-do obratu však nezapočítavame príjmy a výnosy, ktoré sú oslobodené od platenia tejto dane.
Povinnosť registrácie
-registrácia za platcu DPH vznikne osobe, ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po
sebe nasledujúcich mesiacov obrat 1 500 000 Sk je povinná podať daňovému úradu žiadosť
o registráciu pre daň. Povinnosť je do 20-teho dňa kal. mesiaca nasledujúceho po mesiaci
v ktorom obrat dosiahla. O registrácii pre daň vydá daňový úrad zdaniteľnej osobe osvedčenie
a pridelí jej identifikačné číslo pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení sa zdaniteľná osoba
stáva platcom DPH.
Zrušenie registrácie
-platiteľ registrovaný ako platca DPH môže požiadať o zrušenie najskôr po uplynutí 1 roka
odo dňa ako sa stal platiteľom; ak jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe
idúcich mesiacov sumu 1 500 000 Sk. Platiteľ môže požiadať o zrušenie pre daň, keď skončí
tuzemskú činnosť, ktorá je predmetom dane.

