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V spolupráci s hlavným organizátorom podujatia - spoločnosťou Relia, s.r.o.,
si Vás dovoľujeme pozvať na

dvojdňový odborný seminár

Odvody a dane - ako na ne?
Lektorská
trojica

Termín

RNDr. Jozef Mihál
Ing. Vladimír Ozimý
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
26. - 27. 11. 2015
štvrtok 26. 11. 2015, 10.30 - 16.30 h / piatok 27. 11. 2015, 9.30 - 15.00 h

Miesto

Hotel KASKÁDY****, Sielnica pri Zvolene
http://www.hotelkaskady.sk

Program
seminára

Vo štvrtok 26. 11. bude trojica populárnych lektorov Jozef Mihál - Vladimír Ozimý Martin Tužinský diskutovať na tomto výnimočnom seminári zameranom na optimalizáciu
daní a odvodov fyzických a právnických osôb. To tu ešte nebolo - ručíme Vám za to, že sa
nebudete nudiť. Seminár bude neformálnou diskusiou troch protagonistov, do ktorej
môžete svojimi otázkami a postrehmi vstupovať aj Vy.
V piatok 27.11. sa bude dvojica Jozef Mihál - Vladimír Ozimý venovať legislatívnym
zmenám pre rok 2016 a ďalším zaujímavým témam z oblasti daní z príjmov, DPH, odvodov
a účtovníctva.
Mzdoví špecialisti, personalisti, účtovníci, autori SW, ekonómovia a majitelia firiem - pre
nich je určený seminár v Kaskádach. Zvoliť si môžete účasť na jednotlivých dňoch alebo na
oboch dňoch, bez ubytovania alebo s ubytovaním v komfortnom hoteli s vysokou úrovňou
služieb a vynikajúcim wellness.
Seminár sa koná v čase kedy už budú schválené zmeny pre rok 2016. Dvojdňový seminár v
Kaskádach sa koná už po dvanásty krát a radí sa medzi najobľúbenejšie odborné podujatia
pre mzdárov a personalistov - nenechajte si ho ujsť!
Účastníci seminára získajú:
+ pracovné materiály
+ knihy „Daňové a odvodové tipy IV. (2015)“ a novinku - „Daňové a odvodové tipy V.“
+ brožúru „Mzdárske zákony 2015“
Manažér podujatia:
Katarína
Golianová,
...aby Vaše
plusgolianova@akademiaplus.sk
bolo vzdelanie!
tel.: 045 - 53 66 522, 0918 598 341

Organizačné informácie a pokyny
Uzávierka
prihlášok
Ako sa
prihlásiť

Prihlášky, prosím, zasielajte do 19. 11. 2015.
Možnosť prihlásenia sa po tomto termíne je potrebné konzultovať telefonicky s doleuvedeným manažérom
podujatia.

Prihlásiť sa na podujatie môžete:
+ vyplnením on-line prihlášky na internetovej stránke Akadémie Plus
(www.akademiaplus.sk/seminare.htm)

+ zaslaním e-mailu na adresu doleuvedeného manažéra tohto podujatia
(uveďte názov a termín podujatia, mená prihlásených, identifikačné údaje prihlasujúceho subjektu,
spôsob úhrady účastníckeho poplatku a prípadné uplatnenie zľavy)
+ telefonicky (kontaktujte doleuvedeného manažéra tohto podujatia)
Po prijatí elektronickej prihlášky je odosielateľovi vždy zaslaný potvrdzujúci e-mail.

Možnosti
účasti na
seminári
Účastnícky
poplatok

Ponúkame Vám 2 varianty účasti na podujatí:
+ absolvovanie odborného programu seminára bez ubytovania,
+ absolvovanie seminára s ubytovaním, s možnosťou kombinácie pracovného a relaxačnospoločenského programu
Poplatok za účasť na seminári (1 osoba / bez ubytovania)
účasť na obidvoch
účasť len vo štvrtok
dňoch 26. - 27. 11. 2015
26. 11. 2015
s DPH
204,00 EUR
132,00 EUR
bez DPH 170,00 EUR
110,00 EUR

účasť len v piatok
27. 11. 2015
120,00 EUR
100,00 EUR

Upozornenie - zľavy z účastníckeho poplatku:
+ na tento seminár sa nevzťahujú zľavy poskytované v rámci vernostného programu
Akadémie Plus a nie je možné uplatniť ani možnosť bezplatnej účasti na základe zlosovania
účastníkov iných podujatí organizovaných Akadémiou Plus
Poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách - zahŕňa kalkulované náklady na organizačné,
priestorové, technické a lektorské zabezpečenie podujatia, účasť prihlásenej osoby na odbornom programe,
pracovné materiály, knihy „Daňové a odvodové tipy IV. (2015)“, „Daňové a odvodové tipy V.“, brožúru „Mzdárske
zákony 2015“, obed a občerstvenie počas seminára.

V prípade záujmu o absolvovanie seminára v exkluzívnej forme - s ubytovaním a
možnosťou využitia wellness služieb komfortného hotela Kaskády, Vám všetky potrebné
informácie radi poskytneme na vyžiadanie na adrese golianova@akademiaplus.sk.
Úhrada
poplatku
- prevodom

Bezhotovostnú úhradu poplatku na základe tejto pozvánky uskutočnite do 19. 11. 2015.
č. účtu: 6626195003/1111 ; IBAN: SK78 1111 0000 0066 2619 5003 ; SWIFT: UNCRSKBX
referencia platiteľa: VS 1815 / SS Vaše IČO / KS 0308
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 prezentácii, alebo zaslaná
v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu (viac na www.akademiaplus.sk/e-faktura.htm)
+ v prípade úhrady poplatku po uvedenom termíne je pri prezentácii účastníkov potrebné
predložiť potvrdenie o jeho zaplatení v podobe kópie výpisu z účtu, príkazu na úhradu
potvrdeného bankou alebo potvrdenky z internet bankingu.
Táto pozvánka slúži ako príloha k účtovnému dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku.

Všeobecné
organizačné
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 3 dni pred konaním seminára. Pri neskoršom zrušení prihlášky,
alebo neúčasti prihlásenej osoby na seminári bez predošlého zrušenia prihlášky, vraciame 50 % uhradenej sumy.
Prihlasujúci subjekt má v uvedených prípadoch možnosť vyslať náhradného účastníka.

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

