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

www.pft.sk

POZVÁNKA
Téma:

NOVÝ DAŇOVÝ BONUS + ĎALŠIE AKTUÁLNE ZMENY

Dátum konania:

13. , 29. september 2022

Miesto konania:

~ online ~

Čas konania:

9:00 hod. – 14:30 hod.

Lektor:

RNDr. Jozef Mihál
V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny.
V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes
poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa
venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na
konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov,
pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.
Hlavnou témou webinára je nový daňový bonus. Ďalej budeme hovoriť o
zmenách v sociálnom poistení od 1.6.2022 + ďalších aktuálnych témach.

Program:

1. Nový daňový bonus od 1.7.2022 a od 1.1.2023
• nová suma daňového bonusu a jeho ohraničenie percentom z
čiastkového základu dane
• postup zamestnávateľa pri výpočte mesačných preddavkov na daň
• postup pri ročnom zúčtovaní a daňovom priznaní
• na čo si treba dať pozor
• rady a odporúčania
2. Zmeny v sociálnom poistení od 1.6.2022
• elektronická PN, povinnosti zamestnanca, zamestnávateľa a zmeny v
komunikácií so Sociálnou poisťovňou
• ochranná lehota tehotných žien, príklady
• nová možnosť odchodu do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch +
ďalšie zmeny v dôchodkoch
• nová otcovská dovolenka po narodení dieťaťa z pohľadu
zamestnávateľa
3. Ďalšie aktuálne témy a diskusia
• nové stravné a zmeny pri stravovaní zamestnancov od 1.9.2022
• zákon o podpore v čase skrátenej práce (riešenie problémov v rámci
diskusie)
• tzv. sezónna práca
• 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

RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Košické Oľšany 181
044 42 Rozhanovce
Mobil: 0908-973571
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www.pft.sk

PRIHLÁŠKA
NOVÝ DAŇOVÝ BONUS + ĎALŠIE AKTUÁLNE ZMENY
/ 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:

Zadajte meno účastníka a dátum konania seminára

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 a náklady na organizačné zabezpečenie
seminára. Videozáznam zo školenia nebude k dispozícii. 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 a nezúčastnite sa
tejto akcie( stále je ale možná účasť náhradníka ).
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: 220900

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

