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POZVÁNKA
Téma:

ZMENY V OBLASTI DANÍ, ÚČTOVNÍCTVA A MIEZD OD 1. 1.
2022

Dátum konania:

2. december 2021

Miesto konania:

~ online ~

Čas konania:

9:00 hod. – 16:00 hod.

Lektor:

Júlia Pšenková
Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň
z príjmov zo závislej činnosti
Ing. Mária Horváthová
Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expertka, členka metodickej
komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov
Ing. Alica Orda Oravcová
Partnerka spoločnosti GT&C Slovakia a daňová poradkyňa.

Pripravte sa včas na daňové, účtovné a mzdové novinky v roku
2022
Už po deviaty-krát vás pozývame na obľúbenú jednodňovú konferenciu, kde
sa podrobne oboznámite s legislatívnymi zmenami, ktoré od roku 2022
nastanú v oblasti daní, účtovníctva a miezd.
Pod tohtoročnou paľbou našich ostrieľaných odborníkov bude rozšírenie
inštitútu ručenia za daň, nové povinnosti pre platiteľov DPH voči
Finančnému riaditeľstvu SR, CFC pravidlá pre fyzické osoby od roku 2022,
elektronizácia účtovníctva či zmeny v oblasti sociálnej ekonomiky a
Zákonníka práce.
A to nie je všetko... Avizovaných je už teraz hneď niekoľko ďalších
významných noviniek. Nemusíte sa však obávať, ani tie neujdú našej
pozornosti. Všetko sa včas dozviete a ešte si aj odnesiete množstvo
optimalizačných trikov.

Program:

Novela zákona o účtovníctve od roku 2022
Ing. Mária Horváthová

Minimum k účtovnej závierke podnikateľov k 31. 12. 2021
Ing. Mária Horváthová

Novela zákona o DPH od roku 2022
Ing. Alica Orda Oravcová
•
•
•
•
•
•
IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451

Nová oznamovacia povinnosť platiteľa DPH
Ohlasovanie bankových účtov daňového subjektu vo vzťahu k činnosti
ktorá je predmetom DPH
Zoznam registrovaných bankových účtov a jeho funkcie
Následky neoznámenia bankového účtu pre platiteľa dane
Novinky v inštitúte ručenia za nezaplatenú daň z pridanej hodnoty
Osobitný spôsob úhrady DPH z faktúry priamo správcovi dane
IČ DPH: SK1083063652
BIC: SUBASKBX
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•

Ostatné zmeny a doplnenia zákona o DPH

Novinky v dani z príjmov a správe daní
Ing. Alica Orda Oravcová
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uplatňovanie daňového bonusu
Asignácia dane
Vplyv skrátenej práce na zákon o dani z príjmov
Registračná a oznamovacia povinnosť
Komunikácia s finančnou správou
CFC pravidlá pre fyzické osoby od 2022
Sadzba dane 15 % od roku 2022
Stravovanie z pohľadu dane z príjmov
Index daňovej spoľahlivosti a benefity pre spoľahlivých daňovníkov
Nové zoznamy na portály finančnej správy
Zmeny v dokazovaní a forme úkonov
Možnosť vylúčiť fyzickú osobu aj za neplnenie daňových povinností
Úpravy, ktoré smerujú k zníženiu administratívneho zaťaženia
daňových subjektov

Zmeny v oblasti miezd od 1. 1. 2022
Júlia Pšenková
Zákonník práce
• minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
• príplatky ku mzde
• nárok na dovolenku
Sociálne poistenie
• vymeriavací základ pre poistné odvody
• vymeriavací základ pre PN
• zmeny v oznamovacích povinnostiach
• spätne priznaný starobný alebo invalidný dôchodok
Zdravotné poistenie
• zmeny v oznamovacích povinnostiach
Daň zo závislej činnosti
• daňové veličiny platné od 1. 1. 2022
• daňový bonus na deti
Ročné
•
•
•

zúčtovanie dane
nezdaniteľné sumy na daňovníka, manžela/ manželku
daňový bonus na deti, úrok z úveru
postup pri RZD zmeny

Zmena programu vyhradená.

Účastnícky
poplatok:

120,- Eur s DPH (100,- 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

IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451

IČ DPH: SK1083063652
BIC: SUBASKBX

Bankové spojenie: 3279674451 / 0200

RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Košické Oľšany 181
, 044 42 Rozhanovce
Mobil: 0908-973571
E-mail: pft@pft sk

www.pft.sk

PRIHLÁŠKA
ZMENY V OBLASTI DANÍ, ÚČTOVNÍCTVA A MIEZD OD 1. 1. 2022
/ ONLINE, 02.12.2021 /
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 30 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: 211202

IBAN: SK2502000000003279674451

Konštantný symbol: 0308

BIC: SUBASKBX

Účel platby:

IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451

IČ DPH: SK1083063652
BIC: SUBASKBX

... uveďte názov vašej firmy ...

Bankové spojenie: 3279674451 / 0200

