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POZVÁNKA 
 

Téma: APLIKÁCIA DAŇOVÉHO ZÁKONA A RIEŠENIA 
PROBLEMATICKÝCH VÝDAVKOV V ČASE KORONAKRÍZY 
 

Dátum konania: 17. apríl 2020 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 13:00 hod. 
 

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý 
Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a 
účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. 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. 
 
Aby sme vám, čo najviac uľahčili situáciu, v ktorej sme sa ocitli, oslovili 
sme obľúbeného daňového poradcu Vladimíra Ozimého, ktorý vám poskytne 
cenné riešenia najčastejších daňových a účtovných problémov 
zapríčinených koronakrízou. 
 
Vo väzbe na tento núdzový stav bude lektor hovoriť o daňovom výdavku, 
odvodoch zamestnávateľa a odklade platby, výdavkoch, ktoré by mohol 
uplatniť zamestnávateľ s ohľadom na zdaniteľný príjem, príspevkoch 
zamestnávateľa na zamestnanca v mimoriadnych situáciách, nariadení 
pracovnej cesty, povinnosti a predĺžení lehoty na podanie DP či uplatnení 
daňovej straty alebo neplatení preddavkov. 
 

Program: • Daňový výdavok z pohľadu zákona o dani z príjmov vo väzbe na 
špecifické situácie  

o základné princípy daňového výdavku a pochopenie podstaty 
daňového výdavku 

o zamestnanec, práca z domu (home office), aké výdavky by 
mohol uplatniť zamestnávateľ (používanie vlastných zariadení 
zamestnancom, internet, nájom...) vo väzbe na zdaniteľný 
príjem zamestnanca 

o dar ako daňový výdavok v špecifických prípadoch (potraviny) a 
dosah z pohľadu DPH 

o nariadenie pracovnej cesty tak, aby zamestnanec nemusel prísť 
na pracovisko zamestnávateľa (daňový dosah) 

o odvody zamestnávateľa a odklad platby z dôvodu núdzovej 
situácie koronavírusu (daňový a účtovný pohľad) 

o príspevky zamestnávateľa zamestnancovi v mimoriadnych 
situáciách a daňový dosah u zamestnávateľa a zamestnanca 

• Uplatnenie daňovej straty s prihliadnutím na núdzový stav spojený s 
koronavírusom (opatrenie štátu) 

• Platenie preddavkov na daň z príjmov  
o výpočet preddavkovej povinnosti podľa nových pravidiel 
o neplatenie preddavkov s prihliadnutím na núdzový stav spojený 

s koronavírusom (opatrenie štátu) 
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• Povinnosť podať daňové priznanie, zmeškanie lehoty na podanie 
daňového priznania vo väzbe na oznámenie o predĺžení lehoty na 
podanie DP a núdzový stav spojený s koronavírusom (opatrenie 
štátu) 

• Neplatenie daňovej povinnosti, neplatenie DPH  
o bežný stav vyplývajúci zo zákona 
o mimoriadny stav s prihliadnutím na koronavírus a riziká sankcií 

zo strany štátu 

• Príspevok zo strany štátu vrátane príspevkov na podporu núdzového 
stavu spojeného s koronavírusom a daňový dosah pre daňovníka 
(príspevky na mzdy...); účtovanie príspevkov 

• Ďalšie opatrenia do začatia webinára v oblasti daňových vecí 
(budeme sledovať) 

• Stručné praktikum spojené s novelou od 1.1.2020  
o výdavky daňovo uznané až po zaplatení (zmluvné pokuty, úrok 

z omeškania, normy a certifikáty...) 
o odpisovanie motorových vozidiel s prihliadnutím na zmenu v 

oblasti elektromobilov, nájom luxusných MV a odpisovanie 
luxusných MV 

o bezplatné poskytnutie vybraných nástrojov (šablóny, formy) 
inému daňovníkovi na používanie – právo na odpisovanie u 
vlastníka a právo na uplatnenie daňových výdavkov z prevádzky 
u užívateľa 

o vzťah držiteľ a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a 
zrážková daň po novom 

o vyplatenie dividend v roku 2020 s prihliadnutím na zmeny v 
zákone 

Účastnícky 
poplatok: 
 

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

Uzávierka 
prihlášok: 
 

15. apríl 2020 
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo 
ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov. Kapacita 
seminára je vzhľadom na online pripojenie OBMEDZENÁ !/ 
 

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

 
 

PRIHLÁŠKA NA ĎALŠEJ STRANE 
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PRIHLÁŠKA 
 

APLIKÁCIA DAŇOVÉHO ZÁKONA A RIEŠENIA PROBLEMATICKÝCH VÝDAVKOV 
V ČASE KORONAKRÍZY 

 
/ ONLINE, 17.04. 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: ~ povinne ~ 

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, videozáznam zo školenia 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. 
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: 200417 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


