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POZVÁNKA
Téma:

DPH V PRAXI - ZMENY OD 1. 1. 2019 A ICH APLIKÁCIA DO
PRAXE
Nenechajte si ujsť účtovný a daňový kokteil zmien pod vedením lektora
Ing. Vladimír Ozimého. Počas jediného dňa získate ako účastník kompletný
prehľad o novinkách v DPH, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 1. 2019 alebo
nadobudnú platnosť ešte v tomto roku. Školenie s obľúbeným lektorom je
tradične spojené so širokým priestorom na diskusiu a hľadaním odpovedí na
najčastejšie otázky súvisiace s prijatím novej legislatívy. Na školení preto
nájdete nielen teoretický prehľad, ale najmä praktické informácie, ktoré
vám pomôžu aplikovať jednotlivé zmeny do svojej praxe.

Dátum konania:

28. február 2019

Miesto konania:

Hotel Košice, Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

Čas konania:

9:00 hod. – 15:00 hod. (registrácia účastníkov od 8:30 hod.)

Lektor:

Ing. Vladimír Ozimý
Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a
účtovníctvo. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný
poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.
Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných
portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

Program:

1. Obrat, vymedzenie pojmu od 1. 1. 2019
• Vplyv na registračnú povinnosť
• Vplyv na zdaňovacie obdobie a jeho zmenu
• Vplyv na zrušenie registrácie a z čoho odviesť DPH
• Vplyv na osobitné zdaňovacie obdobie prijatím platby
2. Vznik daňovej povinnosti
• pri dodaní tovaru
• pri dodaní služby
• pri poukazoch – ako novinky od 1. 10. 2019 (vysvetlenie
viacúčelového a jednoúčelového poukazu) a povinnosť vyhotovenia
dokladu ERP
3. Bezodplatne dodaný tovar a zmeny od 1. 1. 2019
• Kedy vzniká dodanie za protihodnotu
• Základ dane pri bezodplatnom dodaní
4. Základ dane pri dodaní tovaru a služby osobe, ktorá má osobitný
vzťah k platiteľovi
• Kto sa považuje za takúto osobu od 1. 1. 2019
5. Finančný prenájom z pohľadu DPH
• Finančný prenájom ako dodanie tovaru
• Finančný prenájom ako dodanie služby
6. Dodanie stavieb a nájom stavieb od 1. 1. 2019
7. Tuzemský prenos daňovej povinnosti so zmenami od 1. 1. 2019
8. Kto je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ZodPH (vybrané
okruhy)
• Dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku
• Dodanie služieb zahraničnou osobou v tuzemsku
• Oneskorená registrácia a osoba povinná platiť daň
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9. Právo na odpočítanie dane a vplyv zavedenia úpravy odpočítanej
dane pri hnuteľnom investičnom majetku, napr. automobiloch
10. Dodanie ubytovacích služieb a zmena sadzby DPH
11. Sankcie z nepodaného DP, neodvedenej DPH, podaného DDP
12. Záznamová povinosť podľa § 70 ZodPH
13. Ostatné zmeny od 1. 1. 2019 (prevod podniku na účely DPH a
zákonná registrácia, zrušenie zábezpeky pri registrácii, zmena
miesta dodania služby pri digitálnych službách, zmeny v oblasti
fakturácie...)

Účastnícky
poplatok:

84,- Eur s DPH (70,- Eur bez DPH)

Uzávierka
prihlášok:

26. január 2019
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo
ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov./

Kontakt :

RNDr. Ján Balog, Mobil: 0908-973571, E-mail: pft@pft.sk

PRIHLÁŠKA NA ĎALŠEJ STRANE
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PRIHLÁŠKA
DPH V PRAXI - ZMENY OD 1. 1. 2019 A ICH APLIKÁCIA DO PRAXE
/Košice, 28.02.2019/
Vyplnenú prihlášku nám zašlite mailom na adresu pft@pft.sk.
Venujte pozornosť presnému vyplneniu údajov v prihláške, ktoré je dôležité pre správne vystavenie
faktúry.
Názov firmy:
Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
E-mail:
Mená a priezviská
účastníkov:

Dôležitá poznámka:
Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou. Pre identifikáciu
platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie, teplý obed a náklady na
organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete
bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak
svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára a nezúčastnite sa tejto akcie
( stále je ale možné poslať náhradníka ).
Ak požadujete potvrdenie o prijatí a zaevidovaní Vašej prihlášky, uveďte túto svoju požiadavku
v maili alebo priamo v prihláške, hneď za menami prihlásených účastníkov.
Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo

Číslo účtu: 3279674451 / 0200

Banka: VÚB

Variabilný symbol: 190228

IBAN: SK2502000000003279674451

Konštantný symbol: 0308

BIC: SUBASKBX

Účel platby:

IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451

IČ DPH: SK1083063652
BIC: SUBASKBX

... uveďte názov vašej firmy ...
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