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

V spolupráci so spoločnosťou Relia, s.r.o. si Vás dovoľujeme pozvať na
viacdenný odborný seminár, určený personalistom, mzdárom a účtovným špecialistom

Zákonník práce, dane, odvody a účtovníctvo
- významné legislatívne zmeny ovplyvňujúce činnosť
podnikateľských subjektov na prelome rokov 2012 a 2013
Termín

12 - 14. 11. 2012
Hotel KASKÁDY****, Sielnica pri Zvolene
http://www.hotelkaskady.sk

Miesto
O seminári

Odborný program už tradične pozostáva zo zaujímavých a vysoko aktuálnych prednášok
a diskusií. Hlavnými témami bude rozsiahla novela Zákonníka práce, ktorú parlament
schváli koncom októbra, zásadné zmeny v daniach a odvodoch účinné od 1. 1. 2013
a napokon veľká novela zákona o DPH, účinná k 1. 10. 2012 / 1. 1. 2013. Zárukou kvality
odborného programu sú rešpektovaní lektori Jozef Mihál, Jaroslava Lukačovičová a
Zdenka Jablonková.
Účasť na seminári je možná v 2 variantoch - absolvovaním odborného programu podujatia
bez ubytovania, alebo s ubytovaním v atraktívnom prostredí kongresového a wellness
hotela
Kaskády,
s možnosťou
pracovného
a relaxačno-spoločenského
programu.
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Program
seminára

1. deň - 12. 11. 2012

Zákonník práce (zmeny k 1. 1. 2013)
RNDr. Jozef Mihál
10.30 - 16.30 h, obedná prestávka 12.30 - 13.30 h

Nová definícia závislej práce
- identifikačné znaky závislej práce
- čo je a čo nie je závislá práca – príklady
- bude možné zamestnávanie na živnosť po 1.1.2013?
- zmluvy podľa Občianskeho zákonníka
Zmeny v postavení zástupcov zamestnancov
- nové právomoci zástupcov zamestnancov (odbory, zam. rada...)
- kedy bude nutná dohoda zamestnávateľa a zástupcov zamestnancov
- zmeny v kolektívnych zmluvách
- postup zamestnávateľa ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov
Skúšobná doba a pracovný pomer na dobu určitú
- zmena rozsahu skúšobnej doby
- nové pravidlá pre zamestnávanie na dobu určitú
Manažér
seminára:
...aby Vaše
plus bolo vzdelanie!
Katarína
Golianová,
...aby Vaše
plusgolianova@akademiaplus.sk
bolo vzdelanie!
tel.: 045 - 53 66 522, 0918 598 341

Kaskády 2012

Program
seminára

Výpovedná doba a odstupné
- kedy bude mať zamestnanec nárok na odstupné
- rozsah nároku zamestnanca na odstupné
Pracovný čas a nadčas
- zmeny v konte pracovného času a zrušenie flexikonta
- zmeny v rozsahu práce nadčas
- zmena definície nočnej práce
- čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas
- zmeny pri povinnom odpočinku
- nové právo zamestnanca na náhradu za stratu času
- zmeny pri čerpaní dovolenky
- zmeny pri prekážkach v práci (návšteva lekára a pod.)
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
- zmena v rozsahu dohôd
- nové práva zamestnanca pri práci na dohodu (pracovný čas, odpočinok, minimálna mzda...)
- odvody z dohôd po 1.1.2013, pravidelný a nepravidelný príjem
Ďalšie zmeny Zákonníka práce
- neplatné skončenie pracovného pomeru
- agentúry dočasného zamestnávania
- normovanie práce
- výpočet priemerného zárobku, atď.

2. deň - 13. 11. 2012

Dane a odvody
RNDr. Jozef Mihál
9.00 - 12.30 h

Novela zákona o sociálnom poistení a zdravotnom poistení k 1. 1. 2013
- odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo prac. pomeru
- pravidelný a nepravidelný príjem
- ďalšie zmeny týkajúce sa zamestnancov a zamestnávateľov
- odvody SZČO, dobrovoľne poistených osôb a samoplatiteľov
- odvody z podielov na zisku
- rekapitulácia: kto a z akých príjmov platí/neplatí odvody
Novela zákona o dani z príjmov účinná k 1. 1. 2013
- nové sadzby daní a daň vyberaná zrážkou od 1.1.2013
- paušálne výdavky po novom
- daňový bonus a nezdaniteľné časti za rok 2012 a od 1.1.2013
- informácia o nových tlačivách (ročné zúčtovanie, daňové priznanie, vykazovanie)

Podvojné a jednoduché účtovníctvo - vybrané problémy
Ing. Jaroslava Lukačovičová
13.30 - 17.00 h

Zákon o účtovníctve a zmeny z neho vyplývajúce
Zákon o dani z príjmov a zmeny z neho vyplývajúce
Odpisovanie dlhodobého majetku so zameraním na novely zákona v daňovom odpisovaní
a v účtovníctve
DPH v neziskovej organizácii
Prepočet primeranej marže a zásob v obchodnej prevádzke ku koncu roka v jednoduchom
účtovníctve
Manažér seminára:
Katarína Golianová, golianova@akademiaplus.sk
tel.: 045 - 53 66 522, 0918 598 341
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3. deň - 14. 11. 2012

Novela zákona o DPH od 1. 10. 2012 / 1. 1. 2013
Ing. Zdenka Jablonková
9.00 - 15.30 h

Opatrenia na boj proti daňovým podvodom
- nadobudnutie postavenia platiteľa dane na základe zákona (nie registráciou)
- povinnosť zložiť zábezpeku na daň pri registrácii za platiteľa dane
- preukazovanie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu EÚ
- zabezpečenie dane pri dovoze tovaru v colnom režime 4200
- zavedenie samozdanenia pri predaji nehnuteľností a pri výkone záložného práva
a zabezpečovacieho prevodu práva
- ručenie príjemcu za nezaplatenú daň na výstupe u dodávateľa
- povinnosť predkladať záznamy o nákupe motorových vozidiel z iného členského štátu EÚ
- zmena zdaňovacieho obdobia
- zmeny v zrušení registrácie platiteľa dane
Fakturácia
- nové fakturačné pravidlá
- elektronická fakturácia
- nové zjednodušené faktúry
- zníženie limitu na uznávanie dokladov z ERP na účely odpočtov dane
Ostatné zmeny
- zmena miesta dodania pri dlhodobom nájme dopravných prostriedkov pre nezdaniteľnú
osobou
- opakované dodávky tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane
- posun zavedenia samozdanenia pri dovoze tovaru z tretích štátov na 1. január 2014
Novela Obchodného zákonníka a novela Trestného zákona
- sprísnenie možnosti založenia nových s.r.o.
- súhlas správcu dane s prevodom väčšinového obchodného podielu v s.r.o.
- nové trestné činy - daňový podvod, marenie výkonu správy daní

Prihlášku na seminár zašlite niektorým z nižšie uvedených spôsobov do 5. 11. 2012.
Možnosť prihlásenia po tomto termíne je potrebné konzultovať telefonicky s doleuvedeným manažérom
seminára (okrem prípadu predĺženej uzávierky, o ktorej sú informovaní registrovaní klienti e-mailom).

Prihlásiť sa na seminár môžete:
+ vyplnením on-line prihlášky na internetovej stránke Akadémie Plus
(www.akademiaplus.sk/seminare.htm - odkaz na formulár je súčasťou základných informácií o tomto seminári)

+ zaslaním e-mailu na adresu doleuvedeného manažéra tohto seminára
(uveďte názov a termín podujatia, mená prihlásených, identifikačné údaje prihlasujúceho subjektu,
spôsob úhrady účastníckeho poplatku a prípadné uplatnenie zľavy)

+ zaslaním vyplneného formulára prihlášky poštou, faxom alebo e-mailom
(formulár je k dispozícii na stiahnutie (vo formáte pdf a doc) na stránke www.akademiaplus.sk/seminare.htm)

Upozornenie

+ telefonicky (kontaktujte doleuvedeného manažéra tohto seminára)
Po prijatí elektronickej prihlášky je odosielateľovi vždy zaslaný potvrdzujúci e-mail.

Manažér seminára:
Katarína
Golianová,
...aby Vaše
plusgolianova@akademiaplus.sk
bolo vzdelanie!
tel.: 045 - 53 66 522, 0918 598 341
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Účastnícky
poplatok

Poplatok za účasť na seminári (1 osoba / bez ubytovania):
účasť na 1 dni
s DPH
bez DPH

štandardná cena
60,00 EUR
50,00 EUR

so zľavou 5 %

so zľavou 7 %

57,00 EUR
47,50 EUR

55,80 EUR
46,50 EUR

účasť na 2 dňoch
s DPH
bez DPH

štandardná cena
110,00 EUR
91,67 EUR

so zľavou 5 %

so zľavou 7 %

so zľavou 10 %

104,50 EUR
87,08 EUR

102,30 EUR
85,25 EUR

99,00 EUR
82,50 EUR

účasť na 3 dňoch
s DPH
bez DPH

štandardná cena
160,00 EUR
133,33 EUR

so zľavou 5 %

so zľavou 7 %

so zľavou 10 %

152,00 EUR
126,67 EUR

148,80 EUR
124,00 EUR

144,00 EUR
120,00 EUR

so zľavou 10 %

54,00 EUR
45,00 EUR

+ pravidelní účastníci seminárov Akadémie Plus môžu využiť vernostný program, umožňujúci
dlhodobé využívanie zliav až do výšky 10 % (viac na www.akademiaplus.sk/seminare.htm)
+ pri účasti 2 a viac osôb z 1 subjektu na tomto seminári, poskytujeme zľavu vo výške 10 %
Uplatnenie zľavy uveďte v prihláške a zohľadnite ju pri bezhotovostnej úhrade poplatku - zľavy nie je možné
sčítavať ani vzájomne kombinovať. Poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách - zahŕňa
kalkulované náklady na organizačné, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na
podujatí, pracovný materiál v tlačenej podobe, občerstvenie (káva / čaj, minerálka) a obed.
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poplatku
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radi poskytneme na vyžiadanie na e-mail adrese golianova@akademiaplus.sk.
Bezhotovostnú úhradu poplatku na základe tejto pozvánky uskutočnite do 5. 11. 2012
číslo účtu: 6626195003/1111
variabilný symbol - 2512 / konštantný symbol - 0308 / špecifický symbol - vaše IČO
Akadémia Plus, s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.: Sro, vložka č. 10719/S
IČO: 36640514 / IČ DPH: SK2022047280

+ daňový doklad - faktúra bude odovzdaná účastníkovi seminára pri prezencii, alebo zaslaná
v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu (viac na www.akademiaplus.sk/e-faktura.htm)
- v hotovosti
- v hotovosti

Poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti pri prezencii účastníkov seminára.
+ pri hotovostnej platbe bude účastníkovi vystavený doklad z registračnej pokladnice
Táto pozvánka slúži ako príloha k účtovnému dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku.

Všeobecné
Všeobecné
organizačné
organizačné
podmienky
podmienky

Zrušenie prihlášky zo strany prihlasujúceho subjektu je možné uskutočniť telefonickým, e-mailovým alebo
písomným informovaním Akadémie Plus. Žiadosť o vrátenie uhradeného účastníckeho poplatku Akadémia Plus
akceptuje v prípade zrušenia prihlášky najneskôr 2 dni pred konaním seminára. Pri neskoršom zrušení prihlášky,
alebo neúčasti prihlásenej osoby na seminári bez predošlého zrušenia prihlášky, sa poplatok nevracia.
Prihlasujúci subjekt má v uvedených prípadoch možnosť vyslať náhradného účastníka, požiadať o zaslanie
pracovného materiálu poskytnutého účastníkom daného seminára, prípadne požiadať o presunutie uhradeného
účastníckeho poplatku na iné podujatie organizované Akadémiou Plus v danom kalendárnom roku.
V prípade nepredvídateľných okolností alebo inej nepriaznivej situácie si Akadémia Plus vyhradzuje právo na
zmenu miesta alebo termínu konania seminára, prípadne na jeho úplné zrušenie. O všetkých zmenách budú
prihlásení záujemcovia včas informovaní telefonicky, e-mailom alebo písomne a informácia bude zverejnená
tiež na internetovej stránke Akadémie Plus (www.akademiaplus.sk/klientskazona.htm).
V prípade zmien priamo súvisiacich s odborným programom seminára (napr. prijatie novej legislatívnej úpravy
v dobe od zverejnenia tejto pozvánky do konania seminára) bude program aktuálne upravený, resp. doplnený.
Vyhotovovanie zvukových alebo obrazových záznamov v priebehu seminára je bez výslovného súhlasu lektora
a organizátora zakázané.

Manažér seminára:
Katarína Golianová, golianova@akademiaplus.sk
tel.: 045 - 53 66 522, 0918 598 341

