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POZVÁNKA
Téma:

DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA V ROKU 2019
Aj v tomto roku sme tu pre vás opäť s témou daňovej optimalizácie. Tak
ako v predošlých obdobiach, aj tentokrát vám už v I. polovici septembra
prinášame množstvo overených optimalizačných trikov pre rok 2019, ktoré
vám prezradí skúsený daňový poradca Ing. Milan Kúdela.
Program seminára je zostavený tak, aby si naozaj každý účastník, či už ste
personalistom, mzdárom, účtovníkom, živnostníkom, finančným riaditeľom
alebo majiteľom jedno alebo viac osobovej eseročky, odniesol zo seminára
relevantné a cenné rady, ktoré vám zaručene pomôžu znížiť svoju daň, a to
legálnym spôsobom a bez rizika. Nenechajte si preto ujsť praktické tipy
skutočne pre každého.

Dátum konania:

12. september 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. Milan Kúdela
Člen SKDP a daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby. Svoje
praktické skúsenosti nadobudol v priebehu niekoľkých rokov, počas ktorých
vykonával činnosti, ako zastupovanie klientov pred daňovým úradom,
vypracovávanie daňových priznaní a hlásení, vykonávanie daňových
previerok daní z príjmu a dane z pridanej hodnoty, daňové posudzovanie
fúzií, splynutí a rozdelení spoločností, tvorba daňových optimalizačných
modelov a ďalšie. Popri svojej profesii sa venuje tiež publikačnej a
lektorskej činnosti v SR alebo v ČR, kde prednáša slovenské daňové právo.

Program:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zmena účtovného obdobia
Pozastavenie daňového odpisovania.
Uplatnenie opravných položiek a rezerv s vplyvom na základ dane.
Nízka kapitalizácia.
Sprostredkovania s odmenou nad rámec daňových výdavkov.
Vyplácanie základného imania a zdaňovanie.
Vklady majetku do ostatných kapitálových fondov a ich vyplácanie.
Dlhodobé záväzky a ich zdaňovanie.
Podávanie dodatočných daňových priznaní.
Eliminácia vzniku stálej prevádzkarne pre účely zákona o DzP.
Interná súťaž.
Dovolenka nad rámec zákona.
Neodpočítateľná DPH ako náklad

Účastnícky
poplatok:

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

Uzávierka
prihlášok:

10. september 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

IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451

IČ DPH: SK1083063652
BIC: SUBASKBX

Bankové spojenie: 3279674451 / 0200
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PRIHLÁŠKA
DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA V ROKU 2019
/Košice, 12.09.2019/
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: 190912

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

