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POZVÁNKA

Téma: ZÁKLADY TRANSFEROVÉHO OCEŇOVANIA

Dátum konania: 9. november 2020

Miesto konania: ~ online ~

Čas konania: 9:00 hod. – 13:00 hod.

Lektor: Ing. Silvia Karelová
Pracuje na oddelení medzinárodného zdaňovania na Finančnom riaditeľstve
SR. Od roku 2001 rieši problematikou medzinárodného zdaňovania a
špecializuje sa na oblasť transferového oceňovania, ktoré v rámci
finančnej správy aj lektorsky zastrešuje.

Aj keď pravidlá transferového oceňovania sa už od roku 2015 uplatňujú aj
na tuzemské závislé osoby, doteraz sa v praxi stretávame s prípadmi, keď si
v spleti právnych predpisov podnikateľské subjekty často neuvedomia, aké
daňové povinnosti a v akom rozsahu majú voči správcovi dane. Na
uvedenom webinári si preto priblížime, čo je transferové oceňovanie, kto
sú závislé osoby, ktorí podnikatelia sú povinní vyhotoviť transferovú
dokumentáciu alebo ako pripraviť „dobrú“ dokumentáciu.
Účastníci webinára nadobudnú základné poznatky z problematiky
transferového oceňovania a podrobný prehľad o povinnostiach závislých
osôb, ktoré sú zadefinované v zákone o dani z príjmov a v súvisiacich
právnych predpisoch. Celý priebeh webinára bude doplnený o reálne
príklady z praxe, vďaka čomu sa budete bez akýchkoľvek problémov vedieť
vyrovnať s transferovým oceňovaním vo svojej firme. Chýbať nebude ani
prehľad najčastejších chýb daňových subjektov, ako aj praktické riešenia,
ako sa im vyvarovať.

Program:  Podstata transferového oceňovania – princíp nezávislého vzťahu,
analýza porovnateľnosti

 Závislá osoba – kritériá definovania, praktické príklady na určenie
závislého vzťahu

 Legislatívny rámec transferového oceňovania v zákone o dani z
príjmov

 Základné povinnosti závislých osôb – úprava základu dane
 Základné povinnosti závislých osôb – dokumentačná povinnosť
 Druhy dokumentácie – skrátená, základná, úplná
 Ako pripraviť dobrú dokumentáciu
 Interná smernica k transferovému oceňovaniu pre jednotlivé druhy

dokumentácie
 Odporúčania a praktické rady pre daňové subjekty
 Odpovede na otázky v rámci diskusie

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

Uzávierka
prihlášok

7. 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
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PRIHLÁŠKA

ZÁKLADY TRANSFEROVÉHO OCEŇOVANIA

/ ONLINE, 9.11. 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: 201109

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308

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


