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POZVÁNKA
Téma:

PANDEMICKÉ DOTÁCIE – PODMIENKY ICH NÁROKU A
ZOSTAVENIE ŽIADOSTI, DAŇOVÝ A ÚČTOVNÝ POHĽAD

Dátum konania:

12. marec 2021

Miesto konania:

~ online ~

Čas konania:

9:00 hod. – 13:30 hod.

Lektor:

Ing. Vladimír Ozimý
Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a
účtovníctvo. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný
poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.
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 našich zákazníkov.
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
JUDr. Jozef Lukajka PhD. okrem lektorskej a publikačnej činnosti pôsobí v
Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. ako riadiaci advokát,
kde sa venuje uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych
konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou
inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami. Pred výkonom advokátskej
činnosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení
inšpektorátu práce, kde okrem iného dohliadal na dodržiavanie pracovného
práva a BOZP v spoločnostiach. Počas svojej praxe nadobudol skúsenosti
najmä v oblasti sporovej agendy (pracovné právo, BOZP, trestné právo,
správne právo a pod.) a práva v e-commerce (eshopy, internetové obchody
a pod.) pri poskytovaní právnych služieb pre slovenských a zahraničných
klientov. Právnemu rámcu eshopov a ich zastupovaniu v súdnych
konaniach, konaniach so SOI a Úradu na ochranu osobných údajov sa venuje
od samotného prijatia základných zákonov pre túto oblasť (zákon č.
122/2013 Z. z., zákon č. 102/2014 Z. z. a pod.) v zmysle neskorších
novelizácií a nových zákonov. Od prijatia týchto zákonov poskytol viac ako
300 právnych riešení pre firmy a živnostníkov.
Webinár má za cieľ pomôcť účastníkom zorientovať sa v možnej
pandemickej podpore zo strany štátu, informovať ich o podmienkach
nároku a zároveň im poskytnúť návod, ako zažiadať o dotácie – či už ide o
dotácie na nájomné, pomoc v cestovnom ruchu alebo pomoc na podporu
zamestnanosti a SZČO. Na webinári sa dozviete odpovede na otázky, kto je
oprávnený na získanie dotácie, dokedy, v akej výške, akým spôsobom je
potrebné o pomoc požiadať, aký objem finančných prostriedkov je možné
touto pomocou získať alebo aké sú základné pravidlá pre poskytnutie
dotácie.

Program:

1. ČASŤ
Schémy, podľa ktorých sa poskytujú dotácie na nájomné
JUDr. Jozef Lukajka PhD.
Dotácia na úhradu nájomného – účtovný a daňový pohľad
Ing. Vladimír Ozimý
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2. ČASŤ
Schéma pomoci v cestovnom ruchu
JUDr. Jozef Lukajka PhD.
Prierez daňových a účtovných špecifík podnikania v cestovnom ruchu v
súčasnom období
Ing. Vladimír Ozimý

3. ČASŤ
Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti a SZČO v čase
koronavírusu
JUDr. Jozef Lukajka PhD.
Účtovanie a zdaňovanie príspevkov pre zamestnávateľov a SZČO
súvisiacich s koronavírusom
Ing. Vladimír Ozimý

Účastnícky
poplatok

120,- Eur s DPH (100,- 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
PANDEMICKÉ DOTÁCIE – PODMIENKY ICH NÁROKU A ZOSTAVENIE ŽIADOSTI,
DAŇOVÝ A ÚČTOVNÝ POHĽAD
/ ONLINE, 12.03.2021 /
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: 210312

IBAN: SK2502000000003279674451

Konštantný symbol: 0308

BIC: SUBASKBX

Účel platby:

IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451

IČ DPH: SK1083063652
BIC: SUBASKBX

... uveďte názov vašej firmy ...

Bankové spojenie: 3279674451 / 0200

