+ uzávierka prihlášok
19. 11. 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 e-mailom - 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 k dispozícii na stiahnutie na www.akademiaplus.sk
+ telefonicky (v prípade, že nemáte možnosť prístupu na internet)
+ účastnícky poplatok a platobné podmienky
40,00 EUR s DPH (33,61 EUR bez DPH) / 1 účastník
+ pri prihlásení 3 a viac osôb z jedného subjektu 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.

+ údaje pre bezhotovostnú úhradu poplatku za seminár:
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 6626195003/1111
symboly: variabilný - 2610 konštantný - 0308 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 bankovým prevodom do 19. 11. 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 pracovný 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

DAŇ Z PRÍJMOV V ROKU 2010
+ zmeny pripravované pre rok 2011
konaný
23. novembra 2010
v priestoroch
reštaurácie Centrum vo Zvolene
lektor

JUDr. Oľga Groszová
daňový poradca

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!

Skončenie zdaňovacieho obdobia na konci roka prináša už tradične
povinnosti súvisiace s prípravou daňového priznania k dani z príjmov,
preto je dôležité pripomenúť si pravidlá dané platnou legislatívou.
Dôležité je poznať predovšetkým zmeny zákona, ktoré nadobudli
účinnosť v roku 2010, na základe ktorých budú určité prípady
posudzované inak ako v daňovom priznaní za rok 2009.
V Národnej rade SR je prerokovávaný návrh ďalšej rozsiahlej novelizácie
zákona o dani z príjmov. Nebude však mať spätnú účinnosť, to znamená,
že zmeny sa reálne začnú uplatňovať až od roku 2011. Je dôležité oboznámiť sa s novými pravidlami už v súčasnej dobe a na základe možného
dopadu týchto zmien ovplyvniť konanie daňovníka ešte v tomto roku.

+ program seminára
1.

2.

Účasť na seminári poskytne hodnotné informácie pracovníkom podieľajúcim sa na správnom plnení povinností súvisiacich s daňou z príjmov.
+ termín konania seminára
23. november 2010
+ časový harmonogram
08.30 - 09.00
09.00 - 11.00
11.00 - 11.45
11.45 - 14.00

prezencia účastníkov
odborný program seminára
obed
odborný program seminára

3.
4.

+ miesto konania
kongresová sála
J. Kozáčeka 8

Zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2010
- fyzické osoby - závislá činnosť, ostatné príjmy
- spoločné ustanovenia - určenie základu dane, daňové výdavky,
opravné položky, odpisy, odpočet daňovej straty, zrážková
daň, daňové priznanie
Zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2011
- zmeny v určení základu dane pri závislej činnosti, zrušenie
zdanenia zrážkovou daňou
- zjednotenie paušálnych výdavkov u fyzickej osoby, oslobodené príjmy fyzických osôb
- zrušenie nezdaniteľných častí základu dane fyzických osôb účelové sporenie a životné poistenie
- zrušenie oslobodenia príjmov z predaja a prenájmu majetku
obcí a VÚC
- zmeny v určovaní základu dane, v oblasti daňových výdavkov
- zmeny v platení preddavkov na daň právnickej osoby
- zmeny v zdaňovaní zrážkovou daňou
Informácia o zmenách v oblasti dane z pridanej hodnoty od
1. 1. 2011
Konzultácie - odpovede na otázky účastníkov seminára

+ účastníci seminára obdržia písomný materiál k danej problematike
reštaurácie

Centrum

vo

Zvolene,

ulica

+ 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
+ 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.

Máte zahraničných obchodných partnerov
a potrebujete s nimi bezproblémovo komunikovať?
Ponúkame Vám komplexné riešenie
firemného jazykového vzdelávania
realizovaného podľa Vašich požiadaviek.
Viac na www.akademiaplus.sk.

... aby Vaše plus bolo vzdelanie!

