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POZVÁNKA 
 

Téma: KEDY FAKTUROVAŤ POSKYTOVANÉ SLUŽBY ZAHRANIČNÉMU 
ODBERATEĽOVI SO SLOVENSKOU DAŇOU A KEDY BEZ DANE? 
 

Dátum konania: 14. máj 2021 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 11:00 hod.  
 

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy 
Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa 
najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná 
v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen 
Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. 
Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú 
verejnosť. 
 
Čo je potrebné posúdiť skôr, ako vystavíte faktúru zahraničnému 
odberateľovi za poskytované služby? Ako správne posúdiť miesto dodania 
služby? Ako opraviť chybný daňový režim? Má registrácia odberateľa na 
Slovensku vplyv na režim fakturácie? Ako správne vykázať služby v daňovom 
priznaní a v súhrnnom výkaze? V nadväznosti na aktuálne najčastejšie 
otázky z praxe vás na tomto webinári pripraví Ing. Soňa Ugróczy na to, aby 
ste pri poskytovaní a fakturácii služieb do zahraničia vedeli bez 
akýchkoľvek problémov postupovať v súlade so zákonom o DPH.  
 

Program:  Čo je potrebné posúdiť skôr, ako vystavíte faktúru zahraničnému 
odberateľovi za poskytované služby?  

 Ako správne posúdiť miesto dodania služby? Ako opraviť chybný daňový 
režim? 

 Má registrácia odberateľa na Slovensku vplyv na režim fakturácie? 
 Ako správne vykázať služby v daňovom priznaní a v súhrnnom výkaze? 

Účastnícky 
poplatok: 
 

 
60,- Eur s DPH (50,- 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 

 

KEDY FAKTUROVAŤ POSKYTOVANÉ SLUŽBY ZAHRANIČNÉMU ODBERATEĽOVI SO 
SLOVENSKOU DAŇOU A KEDY BEZ DANE? 

 
/ ONLINE, 14.05.2021 / 

 

 

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: 2105141 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


