
IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652 IČ DPH: SK1083063652 Bankové spojenie: 3279674451 / 0200
IBAN: SK2502000000003279674451 BIC: SUBASKBX

RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Košické Oľšany 181

, 044 42 Rozhanovce
Mobil: 0908-973571
E-mail: pft@pft sk

www.pft.sk

POZVÁNKA

Téma: MEDZINÁRODNÁ KAMIÓNOVÁ DOPRAVA A DPH

Dátum konania: 29. október 2020

Miesto konania: ~ online ~

Čas konania: 9:00 hod. – 15:00 hod.

Lektor: Ing. Milan Kúdela
Člen SKDP a daňový 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, 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.

Prevádzkovanie dopravnej spoločnosti vyžaduje množstvo povolení,
osvedčení či daňových registrácií. Každý dopravca navyše musí pozorne
sledovať vyhlášky a nariadenia platné nielen v Slovenskej republike, ale aj
v Európskej únií. Na webinári s daňovým poradcom vám preto prinášame
komplexný prehľad o medzinárodnej kamiónovej doprave z pohľadu
aktuálneho znenia zákona o DPH a tiež samotnej praxe.

Program webinára sme pre vás zostavili tak, aby ste si počas jediného dňa
stihli ozrejmiť všetky vaše nejasnosti týkajúce sa prepravy medzi členskými
štátmi, tretími štátmi a ich kombináciami, doplnkových služieb pri
preprave, nájme dopravných prostriedkov alebo prepravy tovarov
spojených s vývozom a dovozom tovaru. Venovať sa budeme aj ďalším
činnostiam, akou je „samozdanenie“ pri prepravách dodaných zahraničnými
osobami, odpočet dane, vznik daňovej povinnosti, uvádzanie prepráv v
súhrnnom výkaze, vyplňovanie kontrolného výkazu alebo vyhotovenie
faktúr.

Z webinára si tak odnesiete podrobný návod, aké má slovenský podnikateľ
povinnosti z hľadiska DPH alebo ako má slovenská spoločnosť, ktorá je
alebo nie je platiteľ DPH, postupovať v závislosti od miesta dodania služby
alebo od osoby zákazníka.

Program:  Určenie miesta dodania služby prepravy tovaru v závislosti od osoby
zákazníka.
 (prepravy medzi členskými štátmi, tretími štátmi a ich kombinácie)

 Určenie miesta dodania iných služieb, s ktorými sa stretávajú
dopravcovia.
 (doplnkové služby pri preprave, nájom dopravných prostriedkov,

mýtne)
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 Prepravy tovarov spojené s vývozom a dovozom tovaru.
 (posúdenie jednotlivých prepráv, dôkazy)

 Deň dodania služby u dopravcu a u zasielateľa, vznik daňovej
povinnosti, „samozdanenie“ pri prepravách dodaných zahraničnými
osobami.

 Odpočet dane.
 (podmienky odpočítania dane pri službách dodaných zahraničnými

osobami)

 Vyhotovenie faktúr v závislosti od druhu prepravy a zákazníka.
 Uvádzanie prepráv v súhrnnom výkaze.
 Vyplňovanie kontrolného výkazu dopravcom (praktické príklady

uvádzania faktúr v kontrolnom výkaze).
 Rôzne (fakturácia poškodeného tovaru, stojného, márnej jazdy).

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

Uzávierka
prihlášok

27. október 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

PRIHLÁŠKA NA ĎALŠEJ STRANE
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PRIHLÁŠKA

MEDZINÁRODNÁ KAMIÓNOVÁ DOPRAVA A DPH

/ONLINE, 29.10. 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 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 možná účasť
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: 201029

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308

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


