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POZVÁNKA 
 

Téma: MIKRODAŇOVNÍK – ZDAŇOVANIE PRÍJMOV FO Z PODNIKANIA 
 

Dátum konania: 6. máj 2021 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 14:00 hod.  
 

Lektor: Ing. Valéria Jarinkovičová 
Odborníčka na dane, najmä na zdaňovanie príjmov fyzických osôb,  s 
dlhoročnou praxou aj vo  Finančnej správe SR. 
 
Na školení s daňovou špecialistkou Ing. Valériou Jarinkovičovou sa budeme 
podrobne zaoberať zdaňovaním príjmov z podnikania alebo inej samostatne 
zárobkovej činnosti. Cieľom webinára je podrobne vás previesť jednak 
daňovými a nedaňovými výdavkami, ako aj špecifickými účtovnými 
prípadmi v JÚ a uzávierkovými účtovnými operáciami. V rámci obsahu sa 
oboznámite s tým, kto je to mikrodaňovník, aké výhody môže využiť 
(pričom má to mať na zreteli už počas zdaňovacieho obdobia, keď sa dá 
predpokladať, že určené podmienky ku koncu zdaňovacieho obdobia splní), 
akými spôsobmi si môže živnostník alebo iná SZČO uplatniť daňové výdavky 
v roku 2021 a taktiež, ktoré ďalšie výdavky okrem odvodov do Sociálnej a 
zdravotnej poisťovne, mzdových nákladov, stravného, cestovného a 
nájomného si môže uplatniť živnostník alebo iná SZČO do daňových 
výdavkov. Akékoľvek otázky k danej téme zo strany účastníkov budú viac 
než vítané.  
 

Program: • Okruh príjmov  fyzických osôb z  podnikania a inej samostatnej 
zárobkovej činnosti a ich špecifiká 

• Jednotlivé spôsoby uplatňovania výdavkov 

• Daňové a nedaňové výdavky 

• Niektoré aktuálne špecifické účtovné prípady v JÚ a uzávierkové 
účtovné operácie 

• Zmeny v  zdaňovaní týchto príjmov v poslednom období 

• Mikrodaňovník 
 

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 
 

MIKRODAŇOVNÍK – ZDAŇOVANIE PRÍJMOV FO Z PODNIKANIA 
 

/ ONLINE, 06.05.2021 / 
 
 

 

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: 210506 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


