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POZVÁNKA 
 

Téma: PRIPRAVOVANÉ ZMENY (DPH, DZP) OD 1.1.2022 A VYBRANÉ 
PROBLÉMY V PRAXI 
 

Dátum konania: 29. október, 24. november 2021, 15. december 2021 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 15:00 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. 
 
Aj v roku 2022 čaká na daňovníkov množstvo noviniek. A veru ich nebude 
málo. Detailný prehľad o už schválených a naopak, ešte len pripravovaných 
zmenách v oblasti DPH a DzP môžete získať už v predstihu, a to od 
renomovaného daňového poradcu Ing. Vladimíra Ozimého. Nielenže tu včas 
získate všetky potrebné informácie pre plynulý prechod do nasledujúceho 
účtovného obdobia, ale zároveň si vypočujete množstvo optimalizačných 
trikov či odpovedí na otázky k tohtoročnej praxi. 
 

Program: Oblasť dane z príjmov: 
• odpisovanie majetku v porovnaní daňovník verzus mikrodaňovník 
• pohľadávky a záväzky v roku 2021 a problematika mikrodaňovníka a 

bežného daňovníka 
• CFC spoločnosti v roku 2022 a riziká spojené s držbou podielov v týchto 

spoločnostiach u FO 
• zmeny v oblasti závislej činnosti v roku 2022 ako daňový bonus 

(dotácia na stravovacie návyky), oslobodené benefity pre 
zamestnancov 

• uplatňovanie strát v roku 2021 a v roku 2022 
• stravovanie od 1.3.2021 a 1.1.2022 
• zmeny v oblasti asignančnej dane pre príjemcov od 1.9.2021 
  
Oblasť dane z pridanej hodnoty: 
• oznamovacia povinnosť účtov od 15.11.2021 a dosah na dodávateľsko-

odberateľské vzťahy a vrátenie nadmerného odpočtu 
• osoby povinné platiť daň a zmeny v oblasti ručenia za daň 
• osobitný spôsob zaplatenia dane voči odberateľovi, ktorý neoznámil 

číslo účtu 
• registrácia zdaniteľných osôb a zmeny od 1.1.2022 vrátane registrácie 

skupiny 
• osobitný spôsob zdaňovania vybraných dodávok ako predaj tovaru na 

diaľku, služby podľa § 16 ZoDPH a zmeny od 1.1.2022 (§ 68a až § 68cb) 
• oprava základu dane z nevymožiteľnej pohľadávky a úpravy od 

1.1.2022 u príjemcu dokladu 
• pokračovanie v podnikaní po zomretom a zmeny od 1.1.2022 
• dodanie tovaru v záloh. obale od 1.1.2022 a vplyv na základ dane 
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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 

 

PRIPRAVOVANÉ ZMENY (DPH, DZP) OD 1.1.2022 A VYBRANÉ PROBLÉMY V PRAXI 
 

/ ONLINE / 
 

 

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: 

~Meno účastníka – (dátum konania) ~ 

 
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: 210929 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


