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POZVÁNKA
Téma:

PRIPRAVOVANÉ ZMENY (DPH, DZP) OD 1. 1. 2020 A VYBRANÉ
PROBLÉMY V PRAXI
Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1. 1. 2020 a vybrané problémy v praxi
Aj v roku 2020 čaká na daňovníkov množstvo noviniek, ako napríklad
zavedenie režimu call-off stock, zavedenie kategórie mikrodaňovníkov a
jednoduchšie pravidlá pre nich, zavedenie oslobodenia od dane v colnom
sklade alebo zavedenie posudzovania prepravy v reťazci, kde prepravu
zabezpečuje prostredná zdaniteľná osoba. Okrem noviniek nadobudne
účinnosť aj viacero zmien, konkrétne v oblasti obratu pre účely zákonnej
registrácie, pri odpisovaní majetku, pri odpočítaní daňovej straty, pri
platení preddavkov na daň z príjmov, pri poskytovaní služieb cestovného
ruchu alebo v oblasti záznamovej povinnosti. Zároveň vás upozorňujeme,
že od budúceho roka budú platiť nové pravidlá pre registrovanie
daňovníkov.
Kompletný a podrobný prehľad o pripravovaných zmenách v oblasti DPH a
DzP môžete získať už v predstihu, a to na školení s daňovým poradcom Ing.
Vladimírom Ozimým. V rámci programu porovnáme súčasnú s pripravovanou
legislatívou, vďaka čomu získate všetky potrebné informácie pre
bezproblémové zvládnutie nových povinností a plynulý prechod do
nasledujúceho účtovného obdobia. Našu pozornosť v rámci programu
neminú ani stále aktuálne problémy, ich možné nápravné riešenia či reálne
príklady z tohtoročnej praxe.
Napriek tomu, že nová legislatíva prinesie v novom roku množstvo zmien,
nezúfajte, pretože na školení budete mať vyhradený dostatočný priestor na
to, aby ste o daných zmenách otvorene diskutovali a podrobne sme tak
rozobrali jednotlivé ustanovenia do hĺbky.

Dátum konania:

04. november 2019

Miesto konania:

Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov

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:

Zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o DPH (navrhované od 1. 1. 2020 a
porovnanie sumár? od 1. 1. 2019)
• Zmeny v oblasti obratu pre účely zákonnej registrácie
• Zavedenie režimu call-off stock a s tým spojené povinnosti uvádzania
skutočností v daňovom priznaní k DPH a súhrnnom výkaze (zmeny v
tlačivách)
• Zmeny v oblasti intrakomunitárneho dodania tovaru (na strane
dodávateľa a odberateľa)
• Reťazové obchody a zavedenie posudzovania prepravy v reťazci, kde
prepravu zabezpečuje prostredná zdaniteľná osoba
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Bezplatné dodanie tovaru a zmeny v oblasti dodávok pri tovare s
obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 € vrátane a dobou použiteľnosti
dlhšou ako jeden rok
Úprava vymedzenia sumy, z ktorej sa odvádza DPH pri zrušení
registrácie pre daň
Zmeny v oblasti definície ubytovacích služieb na účely zníženej sadzby
DPH 10 %. Prenájom verzus ubytovacia služba
Zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru a služieb súvisiacich s
týmto tovarom, ktorý je prepustený do colného režimu colné
uskladňovanie alebo je v osobitnom sklade
Zavedenie oslobodenie od dane v colnom sklade, v osobitnom sklade a
v daňovom sklade
Oprava odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom
majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty tohto investičného
majetku. Otázka obstarania investičného majetku formou finančného
prenájmu a sledovanie zmeny účelu pri takomto majetku
Zmeny v oblasti využívania hnuteľného investičného majetku aj na iný
účel ako podnikanie
Zmeny v oblasti služieb cestovného ruchu
Zmeny v oblasti záznamovej povinnosti

Zmeny v daňových zákonoch od 1. 1. 2019 a od 1. 1. 2020
• Zosumarizovanie zmien od 1. 1. 2019 (daňový bonus, inštitút štipendií,
zrušenie poplatku reťazcom, vyplácanie 13. a 14. platu, daňovo uznané
výdavky po zaplatení)
• Zavedenie kategórie mikrodaňovníkov a jednoduchšie pravidlá pre nich
• Zmeny v oblasti odpisovania majetku – rýchlejšie odpisovanie
elektromobilov
• Zmeny v oblasti odpočítania daňovej straty
• Možnosť elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a
zamestnávateľom
• Zmeny v oblasti výdavkov, ktoré sú daňovo uznané až po ich zaplatení
• Zmeny v oblasti výpožičky
• Zmeny v oblasti zdanenia hybridných nesúladov
• Zmeny v oblasti platenia preddavkov na daň z príjmov
• Zmeny v oblasti zaokrúhľovania
• Zmeny v registrácii daňovníkov
Vybrané problémy v praxi v daňovo-účtovných princípoch
• Nadobudnutie motorového vozidla z EÚ a povinnosť registrácie v
tuzemsku zdaniteľnou osobou (nie platiteľom) a nesplnenie si tejto
povinnosti – vplyv na DPH
• Prefakturácia nedaňových výdavkov a daňovo-účtovný dosah
• Skončenie nájomného vzťahu a vysporiadanie technického zhodnotenia
u prenajímateľa a nájomcu z pohľadu DPH, dane z príjmov a
účtovníctva
• Zimné pneumatiky a prístup FRSR k tejto téme
• Tvorba kapitálových fondov, základného imania a daňový dosah pri
vyplatení (znížení) imania na spoločnosť a spoločníka
• Obstaranie majetku formou finančného prenájmu a dosah z pohľadu
dane z príjmov, DPH a účtovné princípy pri predaji takéhoto majetku
• Pôžičky do spoločnosti od závislej osoby, pravidlo nízkej kapitalizácie a
daňovo-účtovný dosah
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Účastnícky
poplatok:

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

Uzávierka
prihlášok:

1. november 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
PRIPRAVOVANÉ ZMENY (DPH, DZP) OD 1. 1. 2020 A VYBRANÉ PROBLÉMY V PRAXI
/Prešov, 04.11.2019/
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: 191104

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

