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POZVÁNKA

Téma: NEHNUTEĽNOSTI KOMPLEXNE Z POHĽADU DANÍ A
ÚČTOVNÍCTVA

Dátum konania: 5. november 2020

Miesto konania: ~ online ~

Čas konania: 9:00 hod. – 13:30 hod.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane. Aktívne
prispieva do odborných časopisov. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní
publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej
činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam
zákazníkov.

Aké daňové výdavky si môže prenajímateľ uplatniť pri prenájme
nehnuteľností v roku 2020? Čo spadá medzi zdaniteľné príjmy z prenájmu a
ako správne postupovať pri prevode nehnuteľností? Uplatnenie DPH pri
dodaní a nájme nehnuteľností prešlo viacerými zmenami. Niektoré z nich sú
natoľko komplikované, že aj samotní daňoví poradcovia musia naozaj
pozorne čítať zákon, aby klientovi správne poradili.

K uvedenej problematike organizujeme online webinár s Vladimírom
Ozimým, na ktorom sa budeme podrobne zaoberať používaním
nehnuteľností z daňovo-účtovného hľadiska. Počas jediného dňa sa tak
oboznámite s účtovnými odpismi, opravnými položkami, zdanením pri
nájme nehnuteľností či rezervami. V rámci programu si prejdeme taktiež
postup účtovania pri technickom zhodnotení prenajatého majetku aj pri
jeho opravách a udržiavaní. Ako účastník webinára si navyše vypočujete
množstvo príkladov účtovania obstarania, vyradenia, odpisovania
nehnuteľností alebo vytvárania opravných položiek k nehnuteľnostiam.

Program:  zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti, zahrňovanie príjmov z
predaja do základu dane, uplatňovanie daňových výdavkov, vstupná
cena pri obstaraní nehnuteľnosti kúpou, darovaním alebo dedením,
zostatková cena nehnuteľnosti, odpisovanie nehnuteľnosti, výdavky na
opravu a údržbu, technické zhodnotenie nehnuteľnosti (FO
nepodnikateľ, daňovník podnikateľ)

 zdaňovanie príjmov z nájmu nehnuteľnosti (registračná povinnosť,
oznamovacia povinnosť, uplatňovanie preukázateľných daňových
výdavkov, povinné evidencie, príjmy oslobodené od dane u FO
nepodnikateľa)

 zdaňovanie príjmov plynúcich manželov do BSM
 zdaňovanie príjmov z predaja a nájmu nehnuteľností plynúcich

daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňovým
nerezidentom), uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia,
inštitút zabezpečenia dane

 predaj a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPH od 1.1.2019 (§
38 ZoDPH)

 výklad pojmov zdaniteľná osoba, ekonomická činnosť vo vzťahu k
predaju a nájmu nehnuteľnosti, registračná povinnosť, možnosť tzv.
dobrovoľnej registrácie aj fyzických osôb - nepodnikateľov , ak im
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plynú príjmy z nájmu nehnuteľnosti
 oslobodenie od dane alebo zdanenie pri nájme nehnuteľnosti,

ubytovacie služby, sadzby DPH
 zmena účelu pri investičnom majetku v prípade predaja a nájmu

nehnuteľnosti
 osoba povinná platiť daň z pridanej hodnoty pri prevode

nehnuteľností, ako správne postupovať pri prevode nehnuteľnosti
(poukázanie na chyby)

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

Uzávierka
prihlášok

3. november 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

NEHNUTEĽNOSTI KOMPLEXNE Z POHĽADU DANÍ A ÚČTOVNÍCTVA

/ ONLINE, 5.11. 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.
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: 201105

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308

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


