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POZVÁNKA 
 

Téma: ZMENY ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1. 1. 2021 A ICH 
APLIKÁCIA V PRAXI 
 

Dátum konania: 20. apríl 2021 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 14:00 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. 
 
Na tomto webinári si jednak zrekapitulujete zmeny v zákone o dani z 
príjmov od 1. 1. 2021 a zároveň si doplníte znalosti o praktické informácie 
pre ich správne uplatnenie v praxi. Webinár s Ing. Vladimírom Ozimým vám 
prináša konkrétne daňové návody a postupy. Medzi hlavné témy, ktoré 
budeme rozoberať, patrí stravovanie od 1. 3. 2021 a jeho daňovo-účtovný 
dosah, benefity zamestnancov a ich vplyv na základ dane, dotácie v roku 
2021, platenie preddavkov v roku 2021, prijatie rôznych služieb zo 
zahraničia a zrážková daň, daňové výdavky, používanie motorového 
vozidla, zmeny v oblasti odpisovania nehnuteľností, skončenie podnikania a 
úprava základu dane u daňovníka (FO a PO) či zmeny v zákone č. 67/2020 
Z. z. lex korona prijaté do realizácie webinára. 
 

Program: Stravovanie od 1.3.2021 a daňovo-účtovný dosah 
 formy stravovania 
 účtovný pohľad na poskytovanie stravovania 
 daňový pohľad z pohľadu zamestnávateľa a zamestnanca 
 poskytnutie príspevkov zo sociálneho fondu a daňový dosah u ZML a 

ZMC 
 

Benefity zamestnancov a vplyv na základ dane 
 ktoré benefity sú daňovým výdavkom a princíp § 19 ods. 1 ZDP 
 ktoré benefity sú oslobodené u zamestnanca a daňový dosah u ZML 
 ubytovanie a preprava poskytnuté zamestnancom 
 zvýhodnené ceny pre zamestnancov 

 
Dotácie v roku 2021 
 dotácie oslobodené od dane z príjmov a pohľad z podvojného a 

jednoduchého účtovníctva 
 dotácie ako zdaniteľný príjem 
 princípy v zákone o dani z príjmov 
 účtovný pohľad na dotácie 
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Platenie preddavkov v preddavkovom období roku 2021 pre právnické a 
fyzické osoby 
 výpočet poslednej známej daňovej povinnosti a výpočet preddavkov 
 výpočet preddavkov v prípade zlúčenia, rozdelenia a splynutia 

spoločností 
 
Prijatie rôznych služieb zo zahraničia a zrážková daň 
 úhrada licenčných poplatkov 
 úhrada za služby 
 posúdenie daňovníka zo spolupracujúceho štátu a nespolupracujúceho 

štátu 
 

Daňový výdavok ako princíp a ustátie dôkazného bremena daňového 
výdavku 
 ukážka príkladov na stránke FRSR a porovnanie s daňovým zákonom 
 paušalizácia ako forma daňového výdavku 

 
Používanie motorového vozidla a daňový dosah 
 poskytnutie MV zamestnancovi 
 spotreba PHL 
 prevádzkové výdavky 
 paušalizácia ako princíp 

 
Zmeny v oblasti odpisovania nehnuteľností 
 princíp zaraďovania budov do odpisových skupín 
 čo tvorí súčasť stavby z pohľadu oceňovania 
 komponentné odpisovanie (čo je možné z budovy vyňať a odpisovať 

samostatne) 
 technické zhodnotenie na prenajatej nehnuteľnosti vykonané 

nájomcom a daňové dosahy 
 

Skončenie podnikania a úprava základu dane u daňovníka (FO a PO) 
 Zmeny v zákone č. 67/2020 Z. z. (lex korona) prijaté do realizácie 

školenia 
 

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 

 

ZMENY ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1. 1. 2021 A ICH APLIKÁCIA V PRAXI  
/ ONLINE, 20.04.2021 / 

 

 

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: 210420 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


