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POZVÁNKA

Téma: ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU Z ÚČTOVNÉHO A
DAŇOVÉHO HĽADISKA V ROKU 2020

Dátum konania: 24. november 2020

Miesto konania: ~ online ~

Čas konania: 9:00 hod. – 15:00 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.

Od roku 2020 sa výška ročného odpisu, ako aj pomerná časť ročného odpisu
zaokrúhľujú matematicky – nie na celé eurá nahor, ako platilo do 31. 12.
2019. Aké ďalšie zmeny v odpisovaní priniesla novela zákona o dani z
príjmov od 1. 1. 2020? To si objasníme v priebehu praktického webinára s
Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vás zároveň naučí, ako vypočítať účtovné a
daňové odpisy v roku 2020. Počas jediného dňa si vysvetlíme podstatu
odpisovania, upresníme, ako sa mení doba odpisovania a povieme si tiež,
ako nová odpisová skupina zvýhodňuje odpisovanie elektromobilov na
Slovensku. Pozornosť upriamime aj na zmeny v zaokrúhľovaní, ktoré
výrazne ovplyvnili výpočet daňových odpisov. Pre komplexný prehľad o
danej problematike sa sústredime aj na zaraďovanie, oceňovanie a
odpisovanie inventúrnych prebytkov, uplatňovanie paušalizácie či
limitované odpisy pri luxusnom motorovom vozidle.

Program: Definícia dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska
 Dlhodobý nehmotný majetok
 Dlhodobý hmotný majetok
 Dlhodobý finančný majetok

Majetok obstaraný formou finančného prenájmu
 Účtovné a daňové hľadisko odpisovania majetku obstaraného formou

finančného prenájmu
 Predčasné odkúpenie predmetu lízingu
 Postúpenie lízingu a problémy v praxi
 Odobratie predmetu lízingu z dôvodu nesplácania
 Spätný lízing a DPH
 Lízing z pohľadu DPH a právo na odpočítanie (porovnanie krádeže v

prípade predmetu lízingu a nadobudnutého kúpou
 Operatívny lízing, odkúpenie majetku po skončení nájmu

Prenájom hmotného majetku a uplatňovanie daňových odpisov, nájom
ako daňový výdavok

 Vplyv kúpnej ceny na odpisovanie majetku
 Úprava základu dane pri odkúpení hmotného majetku za cenu nižšiu

ako zostatková cena
 Prenájom nehnuteľ. a DPH (oslobodené plnenie vs. daňová povinnosť)
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 Zaraďovanie majetku

Deň uvedenia do užívania ako deň zaradenia z účtovného a daňového
hľadiska
 Definícia vstupnej ceny na účely ocenenia majetku
 Odpisovanie nehmotného majetku na účtovné a daňové účely

Odpisovanie hmotného majetku
 Účtovné hľadisko odpisovania majetku
 Daňového hľadisko (metódy odpisovania a ich zmena, výpočet,

pomerný odpis, prerušenie odpisovania)
 Zaraďovanie budov do odpisových skupín
 špecifické hmotný majetok a odpisovanie časovou a výkonovou

metódou

Technické zhodnotenie dlhodobého majetku
 Definícia technického zhodnotenia na vlastnom majetku
 Technické zhodnotenie na prenajatom hmotnom majetku (účtovné a

daňové hľadisko)
 Technické zhodnotenie na budovách používaných na viacero účelov
 Technické zhodnotenie na plne odpísanom majetku
 Ukončenie nájmu a vplyv zostatkovej ceny u prenajímateľa a nájomcu

Zaradovanie, oceňovanie a odpisovanie inventúrnych prebytkov

Predaj, likvidácia a škoda hmotného majetku a daňovo uznaná
zostatková cena pri predaji, likvidácii a škode (vyradenie majetku)
 Pohľad z účtovníctva a Pohľad dane z príjmov
 Pohľad dane z pridanej hodnoty
 Predaj pod cenu osobe, ktorá má osobitný vzťah k platiteľovi DPH;
 Predaj budovy - správne posúdenie oslobodenia od DPH, prenosu

daňovej povinnosti a zmeny účelu podľa § 54 pri predaji nehnuteľnosti

Limitované odpisy pri luxusnom motorovom vozidle

Uplatňovanie paušalizácie a vplyv na uplatňovanie odpisov u daňovníka
(fyzická osoba verzus právnická osoba)

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

Uzávierka
prihlášok

22. 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

ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU Z ÚČTOVNÉHO A DAŇOVÉHO HĽADISKA
V ROKU 2020

/ ONLINE, 24.11. 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: 201124

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308

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