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POZVÁNKA
Téma: NOVELA ZÁKONA O DPH PRE ROK 2021

Dátum konania: 2. február 2021

Miesto konania: ~ online ~

Čas konania: 9:00 hod. – 15:00 hod.

Lektor: Ing. Martin Ťažký
Odborník s dlhoročnou praxou v oblasti DPH. Zamestnanec finančnej správy
SR. Obľúbený pre jednoduchý a zrozumiteľný výklad podporený mnohými
príkladmi z praxe.

Program: Časť novely účinná od 01.01 2021
 Zavedenie novej úpravy – možnosť opravy základu dane pri úplnom

alebo čiastočnom nezaplatení za dodávku tovaru alebo služby – pri
nevymožiteľnej pohľadávke (§ 25a)

 Definícia nevymožiteľnej pohľadávky
 Postup pri oprave základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke
 Postup pri prijatí platby po oprave základu dane pri nevymožiteľnej

pohľadávke
 Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke (§ 53b)
 Uvedenie opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v

daňovom priznaní k DPH, v kontrolnom výkaze
 Zmena v preukazovaní vývozu tovaru do tretích štátov (§ 47 ods. 3) a

ďalšie zmeny
 Brexit - uplatňovanie DPH pri obchodoch s Veľkou Britániou od 01.01.

2021

Časť novely účinná od 01.07. 2021
 Predaj tovaru na diaľku na území EÚ a s ním spojené zmeny (náhrada

zásielkového predaja)
 Osobitná úprava uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku na

území EÚ, na dodanie služieb podľa § 16, na území EÚ
 Osobitná úprava uplatňovania dane na služby dodávané zdaniteľnými

osobami neusadenými v EÚ (§ 68a)
 Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok z tretích štátov,

ktorých hodnota nepresahuje 22 eur
 Osobitná úprava na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia

tretích štátov (§ 68c)
 Osobitná úprava na priznávanie a platbu dane pri dovoze tovaru (§

68cb))

Diskusia, zodpovedanie otázok

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
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PRIHLÁŠKA

NOVELA ZÁKONA O DPH PRE ROK 2021
/ ONLINE, 02.02.2021 /

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, 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: 2101191

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308

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