RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Košické Oľšany 181
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Mobil: 0908-973571
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www.pft.sk

POZVÁNKA
Téma:

NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1. 1. 2022
S APLIKÁCIOU DO PRAXE

Dátum konania:

18. január 2022

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.
Už niekoľko týždňov je známe, čo zavádza novela zákona o dani z príjmov v
roku 2022. S Ing. Vladimírom Ozimým vám na tomto webinári poskytneme
všetky správne postupy do praxe: poskytovanie príspevku na stravovanie,
zdaňovanie dividend, odpisovanie hmotného majetku, odpis pohľadávky,
preddavky na daň z príjmov, uplatnenie daňovej straty, ale aj uplatnenie
daňového bonusu vám v roku 2022 nebudú robiť žiaden problém. V
súvislosti s blížiacim sa darovaním 2 % asignačnej dane si povieme, na čo si
dať pozor, a naopak, v súvislosti s investovaním do majetku si upresníme,
ako uplatniť novú formu daňovej úľavy. V závere webinára na vás čakajú
bližšie informácie k benefitom pre „spoľahlivých“ daňovníkov a k podaniu
daňového priznania za rok 2021 (lehoty, zmeny v tlačive pre právnické
osoby a pod.).

Program:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451

Stravovanie od A po Z s novelou od 1. 1. 2022
V. O. S. a komanditné spoločnosti vo vzťahu k členom a
komplementárom od 1. 1. 2022
Zdaňovanie dividend u fyzickej osoby zo zmluvného štátu,
nespolupracujúceho štátu a nárok na podiel z CFC spoločnosti
Benefity zamestnávateľa voči zamestnancom komplexne v roku 2022 s
doplnenými zmenami
Vymedzenie mikrodaňovníka pre posúdenie uplatnenia daňových výhod
mikrodaňovníka ako odpisovanie hmotného majetku, opravné položky,
odpis pohľadávky a uplatnenie daňovej straty
Daňový bonus v roku 2022 voči zamestnancom
Darovanie 2 % asignačnej dane (na čo si dať pozor)
Investovanie do majetku v prílohe č. 3 a možnosť daňovej úľavy od 1.
1. 2022 (nová forma daňovej úľavy pre daňovníkov)
Odpisovanie hmotného majetku v roku 2022 (porovnanie daňovník
verzus mikrodaňovník)
Zavedenie indexu spoľahlivosti po novele od 1. 1. 2022
Diskvalifikácia štatutára od 1. 1. 2022
Princípy podania daňového priznania v roku 2022 za rok 2021 (lehoty,
zdaňovacie obdobie, zmeny v tlačive DPPO)
Preddavky na daň z príjmov v roku 2022
Diskusia
IČ DPH: SK1083063652
BIC: SUBASKBX
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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

IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451
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PRIHLÁŠKA
NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1. 1. 2022
S APLIKÁCIOU DO PRAXE
/ ONLINE, 18.01.2022 /
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: 220118

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

