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POZVÁNKA 
 

Téma: PRIPRAVOVANÉ ZMENY (DPH, DZP) OD 1.1.2023 A VYBRANÉ 
PROBLÉMY V PRAXI 
 

Dátum konania: 14. december 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. 
 
Overený výklad daňového poradcu Ing. Vladimíra Ozimého bude venovaný 
najdôležitejším zmenám v DPH aj DzP od 1. 1. 2023. Rozoberať budeme 
novinky v registračnom procese, oznamovacích pravidlách, e-faktúrach, 
úrokových nákladoch, odpisovaní pohľadávky, kontrolovaných transakciách 
medzi závislými osobami, oprave základu dane nevymožiteľných 
pohľadávok, nájomnom, ako aj zmeny pri zahraničnom obchode. Toľko 
zmien? Áno, to je len zlomok noviniek, ktoré si pre nás zákonodarcovia 
pripravili v daňovej legislatíve na rok 2023. Radi vám ich predstavíme 
a pomôžeme s ich aplikačnou praxou.. 
 

Program: Daň z príjmov 
• registračné a oznamovacie pravidlá z pohľadu  dane z príjmov aj s 

očakávanými zmenami od 1.1.2023 
• ako bude prebiehať registračný proces a čo treba sledovať a vykonať 
• oznamovanie zmien sídla, účtov... 
• kontrolované transakcie medzi závislými osobami a očakávané zmeny v 

oblasti závislých vzťahov od 1.1.2023 
• princípy úpravy základu dane 
• transferová dokumentácia 
• vybrané transakcie ako nájom, výpožička, úroky 
• úrokový náklad u daňovníka vrátane očakávaných zmien od 1.1.2023 
• pravidlá nízkej kapitalizácie 
• daňovo neuznané úroky (napr. finančná investícia) 
• opravné položky a odpis pohľadávky s očakávanými zmenami od 

1.1.2023 
• ako fungujú opravné položky z daňového hľadiska 
• ako funguje odpisovanie pohľadávok z daňového hľadiska 
• reklama verzus sponzorstvo z daňového hľadiska 
 
 Daň z pridanej hodnoty 
• registračné a oznamovacie pravidlá z pohľadu  DPH aj s očakávanými 

zmenami od 1.1.2023 
• ako bude prebiehať registračný proces a čo treba sledovať a vykonať 
• oznamovanie zmien sídla, účtov... 
• oneskorená registrácia 
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• oprava základu dane z nevymožiteľných pohľadávok vrátane 

pripravovaných zmien od 1.1.2023 
• nájomné bývanie a zmena sadzby DPH 
• základ dane a jeho oprava vrátane zmien od  1.1.2023 
• čo je základ dane a ako sa tvorí na účely DPH 
• čo je oprava základu dane u vyhotoviteľa a príjemcu 
• krádež a oprava základu dane 
• oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení 

protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby 
• služby v rámci EÚ – princípy registrácie, podávania výkazov, kedy SV 

áno, kedy nie, kedy do DP, kedy do KV 
• e-faktúra od 1.1. 2023 – komunikácia so štátom (B to G) 
 
Dskusia 

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 1.1.2023 A VYBRANÉ PROBLÉMY V PRAXI 

 
/ ONLINE, 14.12.2022 / 

 

 

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: 221214 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


