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POZVÁNKA 
 

Téma: NOVELY ZÁKONA O DPH PLATNÉ OD 01.01. 2020 
 

Dátum konania: 3. február 2020 
 

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: Ing. Martin Ťažký 
Odborník s dlhoročnou praxou v oblasti DPH. Zamestnanec finančnej správy 
SR. Obľúbený pre jednoduchý a zrozumiteľný výklad podporený mnohými 
príkladmi z praxe. 

Program:  
1. Zmena v registrácii  platiteľa DPH zo zákona podľa § 4 ods. 4 zákona 

o DPH  
2. Zmeny pri premiestnení tovaru  z tuzemska do skladu v inom  

členskom štáte za účelom jeho  neskoršieho predaja známemu 
odberateľovi  - režim call-off stock (§ 8 ods. 4, § 8a) 
• Nové záznamové povinnosti v súvislosti s režimom call-off (§ 70 ods. 

2, 4) 
• Podanie súhrnného výkazu v súvislosti s režimom call-off   (§ 80 ods. 

1, 4) 
3. Zmena pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného ČŠ v režime call-

off stock (§ 11a) 
4. Zmena  podmienok pri posudzovaní oslobodenia od  dane  pri dodaní 

tovaru z tuzemska do iného členského státu (§ 43 ods. 1, 9) 
5. Priradenie prepravy pri reťazových obchodoch  (§ 13a) 
6. Zdaňovanie  bezodplatného dodania tovaru s obstarávacou cenou 

nižšou ako 1700 eur (§ 22 ods. 5) 
7. Rozšírenie uplatňovania zníženej sadzby DPH na ďalšie potraviny  a 

na periodickú tlač (§ 27) 
8. Nové vymedzenie ubytovacích služieb, ktoré podliehajú 10% DPH (§ 

38 ods. 3, 4) 
9. Povinnosť vykonania opravy odpočítanej dane zo služby vykonanej 

na IM, ktorý bol dodaný bezodplatne (§ 53a) 
10. Dodanie IM uvedeného v § 54 ods. 2 písm.a/,  pri ktorom bola 

odpočítaná daň pomerne podľa § 49 ods. 5   (§ 54d ods. 4) 
11. Oprava základu dane pri CK  (§ 65 ods. 3, 10, 11, 12) 
12. Upresnenie odvodu dane z majetku pri zrušení registrácie platiteľa 

DPH (§ 81 ods. 6) 
13. Zmeny pre zahraničné osoby  (§ 5 ods. 1, § 44 písm.c/, § 78 ods. 2) 
14. Nový formulár daňového priznania  k DPH 
15. Diskusia 

 
Účastnícky 
poplatok 
 

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

Uzávierka 
prihlášok 
 

27. január 2020 
/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 
 

NOVELY ZÁKONA O DPH PLATNÉ OD 01.01. 2020 
/ KOŠICE, 03.02. 2020 / 

 
 

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: 200302 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

BIC: SUBASKBX Účel platby:    ... uveďte názov vašej firmy ... 

 


