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POZVÁNKA
Téma:

ŠPECIALITY Z DAŇOVEJ KUCHYNE

Dátum konania:

20. máj 2019

Miesto konania:

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

Čas konania:

9:00 hod. – 14:00 hod. (registrácia účastníkov od 8:30 hod.)
Získajte tie najlepšie recepty (odporúčania) na daňovú problematiku od
Ing. Vladimíra Ozimého. Na tomto netradičnom seminári vás zoznámime s
horúcimi témami a riešeniami najproblematickejších oblastí v DPH a dane z
príjmov na Slovensku, ktoré namieša váš obľúbený daňový poradca podľa
aktuálne najvyhľadávanejších otázok súvisiacich s danou problematikou v
praxi. Variť sa bude zahorúca, a preto neváhajte a príďte si aj vy po
praktické odpovede a množstvo užitočných daňových trikov.

Lektor:

Ing. Vladimír Ozimý
Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a
účtovníctvo. Aktívne prispieva do odborných časopisov. Svoje blogy a
príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a
venuje sa lektorskej činnosti.

Program:

Daňový výdavok verzus právo na odpočítanie DPH
• posúdenie princípov daňového výdavku, sporné názory FR SR verzus
zákon, ako napr. zimné pneumatiky, ubytovanie hradené za tretiu
osobu...
• vybrané špecifické výdavky ako opravné položky, rezervy, zmarená
investícia
• rizikové refakturácie nedaňových výdavkov, účtovno-daňový pohľad
• právo na odpočítanie dane a posúdenie práva pri výdavkoch, ktoré nie
sú daňovým výdavkom
Zložky vlastného imania
• účtovný aspekt účtovania základného imania, kapitálových fondov,
výsledku hospodárenia a rezervného fondu
• daňový princíp vyplácania kapitálových fondov tvorených do konca roku
2017 a od 1. 1. 2018 (riziká spojené s prevodom zisku na kapitálový
fond)
• vyplatenie dividend a daňový dosah
Kúpa majetku formou lízingu a úveru
• účtovný aspekt kúpy majetku formou lízingu alebo úveru
• daňový aspekt obstarania majetku formou lízingu alebo úveru
• postúpenie majetku na inú osobu, účtovno-daňový aspekt
• princípy DPH pri obstaraní, postúpení majetku obstaraného na lízing
alebo úver
Odpisovanie majetku z účtovného a daňového hľadiska
• kto je oprávnený odpisovať majetok
• kedy je splnená podmienka zaradenia majetku s cieľom odpisovania
(napr. pri MV, nehnuteľnostiach)
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odpisový plán verzus odpisové skupiny
odpisovanie nehmotného majetku (sporný princíp licenčných poplatkov
vo väzbe na zaplatenie)
prerušenie odpisovania
pomerný odpis vo vybraných prípadoch (prvý rok zaradenia, rok
predaja)

E-kasa od 1. 4. 2019, resp. 1. 7. 2019
• princíp fungovania e-kasy klient
• ako sa pripojiť na e-kasu
• aké doklady sa musia vyhotovovať cez e-kasu
• čo v prípade, ak nie je prístup na internet alebo mešká odozva z e-kasy

Účastnícky
poplatok:

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

Uzávierka
prihlášok:

16. máj 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
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PRIHLÁŠKA
ŠPECIALITY Z DAŇOVEJ KUCHYNE
/ KOŠICE, 20. máj 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: 1905201

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

