RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Floriánska 7, 040 01 Košice
Mobil: 0908-973571
E-mail: pft@pft sk

www.pft.sk

POZVÁNKA
Téma:

ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE A AKTUALITY V MZDOVEJ ÚČTÁRNI

Dátum konania:

15. marec 2019

Miesto konania:

Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

Čas konania:

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

Lektor:

Júlia Pšenková
Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Pôsobí v
nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti
daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva. Okrem iného sa venuje
aj lektorovaniu.

Program:

1. Ročné zúčtovanie dane
• lehoty, termíny
• potvrdenie o príjme
• nezdaniteľná časť na daňovníka
• nezdaniteľná časť na manželského partnera
• nezdaniteľná časť základu dane dôchodcu
• nezdaniteľná časť základu dane na kúpelnú starostlivosť
• daňový bonus
• zaplatené povinné poistenie
• výpočet
• vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov dane
2. Zákonník práce
• minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
• príplatky ku mzde
• 13.14. plat
• rekreačné poukazy
3. Sociálne poistenie
• maximálny vymeriavací základ
• náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
• odvodová úľava
4. Zdravotné poistenie
• odvodová úľava
• odpočitateľná položka na zdravotné poistenie
5. Daň zo závislej činnosti
• služobné motorové vozidlo použití aj na súkromné účely
• nezdaniteľná časť základu dane
• daňový bonus
6. Plnenie podielu ZŤP zamestnancov
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Účastnícky
poplatok

72,- Eur s DPH (60,- Eur bez DPH)

Uzávierka
prihlášok

13. marec 2019
Vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu skôr,
pri dosiahnutí max. povoleného počtu účastníkov

Kontakt

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

PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR JE NA ĎALŠEJ STRANE
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PRIHLÁŠKA
ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE A AKTUALITY V MZDOVEJ ÚČTÁRNI

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: 190315

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 ...

Bankové spojenie: 3279674451 / 0200

