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POZVÁNKA 
 

Téma: PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI A ODPOČÍTANIE DPH V ROKU 
2020 
 

Dátum konania: 28. apríl 2020 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 14:30 hod. 
 

Lektor: Ing. Milan Kúdela 
Člen SKDP a dňový poradca pre právnické aj fyzické osoby. Počas svojej 
dlhoročnej praxe pôsobil ako audítor, finančný manažér či konateľ v 
spoločnosti gpa SK, s.r.o venujúcej sa poradenstvu pre sprostredkovanie 
hypotekárnych úverov. 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, tvorba daňových optimalizačných modelov a ďalšie. 
 
Medzi každoročnú horúcu daňovú tému patrí spravidla prenos daňovej 
povinnosti a odpočítanie DPH. Túto tému, s ohľadom na aktuálnu situáciu 
zapríčinenú koronavírusom, bude už koncom apríla rozoberať Ing. Kúdela. 
Počas jediného dňa sa tak zoznámite s platnými právnymi predpismi a 
ozrejmíte si, akým spôsobom prenos daňovej povinnosti funguje, kedy sa 
má uplatniť, ako vyplniť kontrolný výkaz, ako postupovať pri vrátení 
nadmerného odpočtu, prípadne kedy môžete očakávať peniaze z 
nadmerného odpočtu. 
 

Program: • prípady tzv. tuzemského samozdanenia - prenosu daňovej povinnosti 
• podmienky na uplatnenie daňovej povinnosti 
• štatistická klasifikácia F - stavebná činnosť 
• činnosti, ktoré súvisia so stavebnými prácami ale nepatria do 

klasifikácie F 
• náležitosti faktúry 
• miesto dodania služieb súvisiacich s nehnuteľnosťami 
• zrušenie limitov pri prenose daňovej povinnosti 
• zahraničný prenos daňovej povinnosti 
• registrácia podľa § 7 a § 7a 
• prenos daňovej povinnosti a § 5 
• viac sadzieb dane a prenos na jednom doklade 
• opravné doklady z pohľadu zákona 

Účastnícky 
poplatok: 
 

 
96,- Eur s DPH (80,- Eur bez DPH) 
 

Uzávierka 
prihlášok: 
 

26. 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  
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PRIHLÁŠKA 
 

PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI A ODPOČÍTANIE DPH V ROKU 2020 
 

/ ONLINE, 28.04. 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: 200428 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


