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POZVÁNKA 
 

Téma: FAKTÚRY VYSTAVENÉ FIRMÁM,KTORÉ SÚ V 
REŠTRUKTURALIZÁCII, V KONKURZE, V EXEKÚCII A POD. 
Z POHĽADU ÚČTOVNÉHO A DPH 
 

Dátum konania: 26. máj 2021 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 11:00 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. 
 
Webinár s Ing. Vladimírom Ozimým je zároveň praktickým sprievodcom pre 
účastníkov, ktorí vystavujú faktúry firmám a tie sa stanú účastníkmi 
reštrukturalizácie, konkurzu, je na nich vedená  exekúcia a pod. Prináša 
vám konkrétne návody, ako opravný doklad  vystaviť, odoslať a ako 
postupovať pri vrátení DPH z nevymožiteľnej pohľadávky či v prípade 
vrátenia DPH zo strany štátu. 
 

Program: • vymedzenie práva na vrátenie DPH z nevymožiteľnej pohľadávky 
• účtovný pohľad na prípad vrátenia DPH zo strany štátu 
• daňový pohľad na prípad vrátenia DPH zo strany štátu (ak boli 

tvorené OP, ak neboli tvorené OP) 
 

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 

 

    FAKTÚRY VYSTAVENÉ FIRMÁM,KTORÉ SÚ V REŠTRUKTURALIZÁCII, 
V KONKURZE, V EXEKÚCII A POD. Z POHĽADU ÚČTOVNÉHO A DPH 

 
/ ONLINE, 26.05.2021 / 

 

 

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: 210526 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


