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POZVÁNKA 
 

Téma: ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV 
ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2022 A ZMENY V MZDOVEJ 
UČTÁRNI V ROKU 2023 
 

Dátum konania: 19. december 2022 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 15:00 hod.  
 

Lektor: Júlia Pšenková 

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z 
príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných 
náhrad, vysielanie zamestnancov do zahraničia a zrážok zo mzdy vrátane 
exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti 
nadobudla počas 20-ročnej praxe. 
 
Na webinári s Júliou Pšenkovou si osvojíte všetky znalosti o legislatíve a 
postupoch, ktoré vám uľahčia správne vykonať ročné zúčtovanie 
preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti za rok 2022. Čaká vás 
množstvo príkladov z praxe, či už k vyrovnaniu preplatkov alebo 
nedoplatkov, k uplatneniu daňového bonusu na deti, k spätne priznanému 
starobnému alebo invalidnému dôchodku a pod. Na programe dňa nebudú 
chýbať ani zmeny od roku 2023. Vaše prípadné otázky navyše môžete 
konzultovať s lektorkou priamo počas webinára. 
 

Program: Zákonník práce 
• minimálna mzda, minimálne mzdové nároky 
• príplatky ku mzde 
• nárok na dovolenku  
 
Sociálna poisťovňa 
• vymeriavací základ pre poistné odvody 
• vymeriavací základ pre PN 
• zmeny v oznamovacích povinnostiach 
• spätne priznaný starobný alebo invalidný dôchodok 
 
Daň zo závislej činnosti 
• daňové veličiny platné od 1.1.2022 
• daňový bonus na deti 
 
Ročné zúčtovanie dane 
• termíny, lehoty 
• potvrdenie o príjme 
• žiadosť o ročné zúčtovanie 
• nezdaniteľné sumy na daňovníka, manžela/manželku 
• daňový bonus na deti, úrok z úveru 
• postup pri RZD 
• vyrovnanie výsledkov 
• ročné hlásenie o dani 
 
Diskusia 
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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 
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PRIHLÁŠKA 
 

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV 
ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2022 A ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI V ROKU 2023 

/ ONLINE, 19.12.2022 / 
 

 

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: 221219 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

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

 


