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Mobil: 0908-973571
E-mail: pft@pft sk

www.pft.sk

POZVÁNKA
Téma:

DAC 6 V PRAKTICKÝCH PRÍKLADOCH

Dátum konania:

17. december 2021

Miesto konania:

~ online ~

Čas konania:

9:00 hod. – 14:00 hod.

Lektor:

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
V minulosti pôsobil v poprednej medzinárodnej poradenskej spoločnosti
(Big4) a tiež v medzinárodných a špecializovaných advokátskych
kanceláriách na Slovensku. Téme daňového práva sa intenzívne venuje aj v
rámci svojej súkromnej praxe v advokátskej kancelárii KOČIŠ & PARTNERS,
pričom je autorom početných odborných článkov a odborných publikácií na
tému transferového oceňovania a medzinárodného zdaňovania. Tieto témy
tiež prednáša na odborných seminároch a konferenciách pre tuzemské a
zahraničné závislé osoby.V roku 2018 bol nominovaný Ministerstvom financií
SR za Slovenskú republiku ako nezávislý odborník pre oblasť transferového
oceňovania na účely uplatňovania Arbitrážnej konvencie EÚ.
Tento seminár prináša praktické zhrnutie pomerne zložitých oznamovacích
povinnosti vyplývajúcich zo smernice EÚ zjednodušene nazývanej ako tzv.
Smernica DAC 6. Okrem základného popisu pravidiel upozorňujeme aj na
vybrané osobitosti a problematické časti právnej úpravy, ktoré
sumarizujeme v ponúkaných príkladoch. Tieto oznamovacie povinnosti sú
pomerne prísne a okrem daňových subjektov postihujú oznamovacími a
informačnými povinnosťami aj fyzické osoby alebo subjekty vystupujúce v
postavení ekonomických, účtovných, právnych, daňových a iných poradcov
(tzv. sprostredkovateľov). Vyžaduje sa preto aktívna účasť externých
poradcov v procese oznamovania neželaného (alebo minimálne daňovo
rizikového) správania daňových subjektov orgánom finančnej správy.

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Definícia oznamovaného opatrenia
Ktoré opatrenia a transakcie považuje finančná správa za rizikové?
(rozbor tzv. charakteristických znakov)
Kto sú povinné osoby a aké majú oznamovacie povinnosti?
Povinnosti externých poradcov (ekonomických, účtovných, daňových,
právnych a pod.)
Lehoty na splnenie povinností
Sankcie
Diskusia

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

IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451

IČ DPH: SK1083063652
BIC: SUBASKBX

Bankové spojenie: 3279674451 / 0200
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PRIHLÁŠKA
DAC 6 V PRAKTICKÝCH PRÍKLADOCH
/ ONLINE, 17.12.2021 /
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 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: 211217

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

