
  
 

 
IČO: 47 502 568     DIČ: 1083063652 IČ DPH: SK1083063652      Bankové spojenie: 3279674451 / 0200 
IBAN: SK2502000000003279674451  BIC: SUBASKBX 
 

RNDr. Ján Balog - ProFuturo 
Košické Oľšany 181 

, 044 42 Rozhanovce 
Mobil: 0908-973571 
E-mail: pft@pft sk 

www.pft.sk 
 

 

POZVÁNKA 
 

Téma: DAŇ Z PRÍJMOV FO PRE ZAČIATOČNÍKOV 
 

Dátum konania: 3. jún 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. 
 
Webinár s Ing. Valériou Jarinkovičovou je určený najmä pre začiatočníkov, 
ktorí si osvoja všetky podstatné základy o problematike dane z príjmov FO – 
a to od rozdelenia príjmov na tie, ktoré sú a ktoré nie sú zdaniteľné cez 
výpočet jednotlivých čiastkových základov dane až po vyčíslenie dane za 
zdaňovacie obdobie. Pozornosť bude sústredená aj na špecifiká zdaňovania 
jednotlivých druhov príjmov a odpočítavania daňových strát či 
problematiku spôsobov uplatňovania výdavkov pri príjmoch z podnikania 
alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Chýbať nebude ani aktuálna 
téma inštitútu mikrodaňovníka, ako aj prierez nezdaniteľnými časťami 
základu dane, daňovým bonusom (vrátane bonusu na zaplatené úroky), 
zdaňovaním vo vzťahu k zahraničiu, vyberaním dane zrážkou a platením 
preddavkov na daň.  
 

Program: • Úvod do problematiky – stručne k základným  pojmom, k jednotlivým 
druhom príjmov a jednotlivým spôsobom zdaňovania príjmov 

• Príjmy, ktoré nie sú zdaniteľné a príjmy, ktoré sú zdaniteľné (ktoré sú 
predmetom dane a zároveň nie sú od dane oslobodené) – aj vo vzťahu k 
zahraničiu 

• Čiastkové základy dane (ďalej aj „ČZD“) a osobitné základy dane, dva 
základy dane; rámcovo k daňovej strate (pri ktorých príjmoch sa na 
stratu prihliada), k inštitútu nezdaniteľných častí základu dane, k 
sadzbám dane a k spôsobu výpočtu dane, k daňovému bonusu a 
daňovému bonusu na zaplatené úroky 

• Príjmy zo závislej činnosti, výpočet (čiastkového) základu dane, ročné  
zúčtovanie, tlačivá, povinnosti zamestnávateľa – platiteľa dane 

• Zisťovanie ČZD z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej 
činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP: spôsoby uplatňovania výdavkov, 
daňové a nedaňové výdavky vrátane problematiky odpisovania 
majetku, podrobne k vykázaniu a odpočítavaniu daňovej straty, začatie 
a ukončenie činnosti 

• K inštitútu mikrodaňovníka 
• Špecifiká zdaňovania príjmov autorov a umelcov, športovcov a 

športových odborníkov, poskytovateľov zdravotnej  starostlivosti 
• Príjmy z prenájmu nehnuteľností 
• Príjmy z kapitálového majetku a osobitný základ dane z týchto 

príjmov, 
• Špecifiká zdaňovania „ostatných príjmov“, najmä príjmov z prevodu 

vlastníctva nehnuteľností, obchodných podielov atď. 
• Výpočet dane a vyplnenie tlačiva daňového priznania, problematika 

podania daňového priznania, poukázanie podielu dane 
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• Rekapitulácia zdaňovania vo vzťahu k zahraničiu 
• Rekapitulácia zdaňovania niektorých príjmov zrážkou dane – tlačivá 
• Platenie preddavkov na daň 

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 

 

DAŇ Z PRÍJMOV FO PRE ZAČIATOČNÍKOV 
 

/ ONLINE, 03.06.2021 / 
 
 

 

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: 210603 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


