+ uzávierka prihlášok
13. 5. 2010 - prihlásenie po tomto termíne konzultujte prosím telefonicky
+ možnosti prihlásenia
+ vyplnením on-line registračného formulára na www.akademiaplus.sk
(formulár je súčasťou základných informácií o tomto seminári)
+ zaslaním prihlášky elektronickou poštou - uveďte názov a termín podujatia, mená prihlásených, identifikačné údaje prihlasujúceho subjektu,
spôsob úhrady účastníckeho poplatku a prípadné uplatnenie zľavy
+ zaslaním vyplneného formulára prihlášky poštou alebo faxom - formulár je prílohou pozvánok zasielaných poštou, na stiahnutie a vytlačenie
je k dispozícii tiež na www.akademiaplus.sk
+ účastnícky poplatok za 1 účastníka a platobné podmienky
40,00 EUR s DPH (33,61 EUR bez DPH)
+ pri prihlásení 3 a viac osôb na tento seminár získate zľavu 10 %
+ získajte vernostnú zľavu pre pravidelných účastníkov seminárov
Akadémie Plus až do výšky 10 % - viac na www.akademiaplus.sk
Uplatnenie zľavy uveďte v prihláške. Pri bezhotovostnej úhrade poplatku
zohľadnite zľavu. Zľavy nie je možné sčítavať ani vzájomne kombinovať.
Poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.

+ bankové spojenie pre bezhotovostnú úhradu poplatku za seminár:
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 6626195003/1111
symboly: variabilný - 1610 špecifický - vaše IČO
Akadémia Plus, s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu BB, odd.: Sro, vložka
č. 10719/S. IČO: 36640514 IČ DPH: SK2022047280

+ poplatok môžete uhradiť bezhotovostným prevodom do 13. 5. 2010
alebo v hotovosti pri prezencii účastníkov seminára
+ v prípade bezhotovostnej úhrady poplatku po uvedenom termíne je pri
prezencii účastníkov potrebné preukázať sa potvrdením o jeho zaplatení v podobe kópie výpisu z účtu alebo príkazu na úhradu
+ daňový doklad - faktúru (v prípade hotovostnej platby doklad
z registračnej pokladnice) obdrží účastník seminára pri prezencii
+ v prípade neúčasti prihláseného účastníka na seminári Akadémia Plus,
s.r.o. poplatok nevracia, prihlasujúca organizácia môže vyslať náhradného účastníka
+ v poplatku je zahrnutý písomný materiál, občerstvenie a obed podaný
účastníkom v priebehu podujatia
+ táto pozvánka slúži ako príloha k účtovnému dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku (faktúra, príp. doklad z registračnej pokladnice)

Dovoľujeme si Vás pozvať
na odborno-konzultačný seminár

AUTOMOBIL V PODNIKANÍ
z účtovného a daňového hľadiska
konaný
18. mája 2010
v priestoroch
reštaurácie Centrum vo Zvolene
lektor

Ing. Jana Acsová
auditor SKAU

organizátor
Akadémia Plus, s.r.o.
Somolického 2, 960 01 Zvolen
tel.: 045 - 53 66 522, fax: 045 - 53 66 521
e-mail: info@akademiaplus.sk
www.akademiaplus.sk

... aby Va še plus bolo vzdelanie!

+ termín konania seminára
18. máj 2010

-

+ časový harmonogram
08.30 - 09.00
prezencia účastníkov
09.00 - 09.05
otvorenie seminára
09.05 - 11.00
odborný program seminára
11.00 - 11.45
obed
11.45 - 14.00
odborný program seminára
+ miesto konania
kongresová sála
J. Kozáčeka 8

reštaurácie

Centrum

vo

Zvolene,

ulica

+ program seminára
1. Osobitosti daňových zákonov (daň z príjmu, daň z pridanej hodnoty,
daň z motorových vozidiel) v súvislosti s kategóriou mot. vozidla:
- súkromný automobil a súvisiace daňové výdavky z pohľadu:
- fyzickej osoby - podnikateľa,
- zamestnávateľa pri vyúčtovaní cestovných náhrad zamestnanca
- automobil zahrnutý do obchodného majetku
- nový a ojazdený automobil
- PHL u súkromného a služobného automobilu
- cestovné náhrady
- preukázateľné výdavky na spotrebované PHL
- poskytnutie služobného automobilu na súkromné využitie zamestnancom z pohľadu nepeňažného príjmu zamestnanca a daňových
výdavkov zamestnávateľa
- preradenie automobilu zo súkromného majetku do podnikania, vyradenie z podnikania a s tým súvisiace daňové výdavky a daňové
povinnosti
2. Ocenenie automobilu:
- kúpa, splátky, finančný prenájom (nová zmluva, postúpenie), úver,
zabezpečovací prevod práva
- registrácia podnikateľa na DPH a jej zrušenie
- súčasti obstarávacej ceny automobilu (poplatky za pridelenie EČV,
STK, emisné kontroly, kontrola originality, príslušenstvo, povinná
výbava automobilu)
3. Daňové výdavky súvisiace s automobilom:
- účtovné a daňové odpisovanie vrátane prípadov automobilu preradeného z osobného majetku fyzickej osoby do podnikania, metódy
odpisovania vrátane možných variant fyzických a právnických osôb

poistenie zmluvné / havarijné pri automobile súkromnom, služobnom
opravy, údržba, záručný servis pri automobile súkromnom, služobnom
- diaľničné poplatky a mýto, daň z motorových vozidiel
- možnosti daňových subjektov v súvislosti s výdavkami na spotrebované pohonné látky z pohľadu zákona o dani z príjmov a zákona
o dani z pridanej hodnoty
- pomerné využívanie automobilu na súkromné účely a podnikanie,
daňové výdavky zamestnávateľa pri poskytnutí vozidla na súkromné využitie zamestnancom
4. Daň z pridanej hodnoty v súvislosti s automobilom:
- kúpa vozidla rôznych kategórií do 31. 12. 2009 a ich následný predaj, zmeny od 1. januára 2010
- práva a povinnosti pri kúpe a predaji nového pozemného motorového vozidla
- práva a povinnosti pri kúpe a predaji ojazdených automobilov vrátane použitia osobitnej úpravy podľa § 66 zákona o DPH
- DPH pri paušalizácii výdavkov na spotrebované PHL
5. Prenájom automobilov:
- zmluvy o nájme a obvyklé povinnosti nájomcu, nepeňažný príjem
prenajímateľa
- DPH pri nájmoch so zmluvami uzatvorenými pred a po 1. januári
2010
- ukončenie finančného prenájmu a jeho špecifiká

+ účastníci seminára obdržia písomný materiál k danej problematike
+ organizačné informácie a pokyny
+ v prípade nepredvídaných okolností si Akadémia Plus, s.r.o.
vyhradzuje právo na zmenu miesta alebo termínu konania seminára, prípadne
na
jeho
úplné
zrušenie.
O všetkých
zmenách
budeme informovať prihlásených záujemcov písomne, telefonicky
alebo e-mailom, pričom informácia bude zverejnená tiež na
www.akademiaplus.sk v sekcii Klientská zóna.
+ počas seminára je bez výslovného súhlasu lektora a organizátora
zakázané vyhotovovanie zvukových alebo obrazových záznamov
+ organizačný garant
Katarína Golianová, manažér programov odborného vzdelávania
tel.: 045 - 53 66 522, 0918 598 341, fax: 045 - 53 66 521
e-mail: golianova@akademiaplus.sk
fax: 045 - 53 66 521
e-mail: golianova@akademiaplus.sk

