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POZVÁNKA
Téma: DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB

ZA ROK 2020 (PRAKTICKÝ PRÍKLAD NA TLAČIVE)

Dátumy konania: 09.02 | 17.02

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.

Rovnako ako každý rok, aj tentoraz sme tu pre vás, aby sme vám uľahčili
plnenie povinností súvisiacich s vyplnením daňového priznania alebo
zostavením účtovnej závierky, tentokrát za rok 2020. Lektorom webinára je
Ing. Vladimír Ozimý, ktorý zároveň pôsobí ako daňový poradca, a teda hneď
z prvej ruky si vypočujete všetko, čo aktuálne trápi ekonómov či účtovníkov
v praxi. V rámci programu si priblížime tiež aktuálne lehoty, možnosti ich
predĺženia a na vzore tlačiva si ukážeme, ako daňové priznanie vyplniť.
Venovať sa okrem iného budeme aj položkám, ktoré vplývajú na výšku
základu dane a zostavenie účtovnej závierky pre mikro, malú i veľkú
účtovnú jednotku. Chýbať nebude ani prehľad možných sankcií z nepodania
účtovnej závierky, ako aj množstvo praktických tipov, ako vyriešiť
bezproblémové uzatvorenie účtovného a daňového roka 2020.

Program: Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2020
 Povinnosť podať daňové priznanie
 Určenie zdaňovacieho obdobia
 Lehota na podanie a jej predlžovanie
 Tlačivo daňového priznania - zmeny
 Opravné, dodatočné daňové priznanie

Komplexný príklad zisťovania základu dane (daňovej straty) PO a
výpočtu dane za zdaňovacie obdobie 2020
 Úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov (transferové

oceňovanie, náklady po zaplatení, opravy chýb minulých účtovných
období, porušenie podmienok finančného prenájmu, nezaplatené
záväzky, ...)

 Daňové a nedaňové výdavky (pohľadávky, majetok – odpisy, prerušenie
odpisovania, vyradenie, luxusné autá, PHL, reklamné predmety, manká
a škody, rezervy, výpožička, kaucie pri verejnom obstarávaní, pravidlá
nízkej kapitalizácie,...)

 Príjmy a zdaniteľné príjmy (podiely na zisku, podiely na likvidačnom
zostatku, príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy oslobodené od
dane, ...)

 Odpočet nákladov na výskum a vývoj
 Medzinárodné zdaňovanie, eliminácia dvojitého zdanenia
 Umorovanie daňovej straty
 Výpočet dane, zápočet daňovej licencie, platenie dane
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Preddavky na daň z príjmov PO

Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely

Interaktívna diskusia v priebehu seminára

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

Uzávierka
prihlášok

2 dni pred začiatkom seminára
/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

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2020
(PRAKTICKÝ PRÍKLAD NA TLAČIVE)

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:

Dátum školenia: ~ vyberte si a napíšte 1 z dátumov školení ~

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 z webinára na 14 dní 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: 210100

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308

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