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

odbornú konferenciu

UKONČENIE ROKA 2017 A ZMENY PRE ROK 2018
Lektorské
obsadenie

Termín

RNDr. Jozef Mihál
Ing. Vladimír Ozimý
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
29. 11. - 1. 12. 2017
streda 29. 11. 2017, 10.30 - 16.00 h / štvrtok 30. 11. 2017, 9.30 - 16.00 h / piatok 1. 12. 2017, 9.30 - 16.00 h

Miesto

Hotel KASKÁDY, Sielnica
http://www.hotelkaskady.sk

Aj túto jeseň sa uskutoční obľúbené odborné podujatie pre mzdových špecialistov, personalistov, účtovníkov a ekonómov v populárnom kongresovom a wellness hoteli Kaskády.
Tentokrát trojdňová konferencia pod vedením tria známych lektorov - Jozef Mihál Vladimír Ozimý - Martin Tužinský, Vám umožní vybrať si podľa Vašich potrieb to, čo
potrebujete. Pri účasti na všetkých troch dňoch budete komplexne pripravený na
ukončenie roka 2017 a zároveň sa zoznámite so všetkými legislatívnymi zmenami z oblastí
daní, odvodov, miezd a účtovníctva pre rok 2018.
Zvoliť si môžete účasť na jednom, dvoch alebo všetkých troch dňoch, bez ubytovania alebo
s ubytovaním v komfortnom hoteli s vysokou úrovňou služieb a vynikajúcim wellness.
Účastníkov konferencie ubytovaných v hoteli Kaskády zároveň srdečne pozývame na
spoločenský večer pri ľudovej hudbe spojený s bohatou tombolou, ktorý sa uskutoční v
stredu 29. novembra.
Program
konferencie

Streda 29. 11. 2017 - RNDr. Jozef Mihál
(začiatok: 10.30 h; ukončenie: 16.00 h)
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2017
- kedy je povinnosť podať daňové priznanie a kedy je možné zamestnancovi vykonať ročné
zúčtovanie, potvrdenie o príjmoch, zamestnanci nerezidenti, nezdaniteľné časti za rok
2017 a ich uplatnenie, daňový bonus za rok 2017, tlačivá, termíny ...
Zmeny pre rok 2018
- Zákonník práce, minimálna mzda, nelegálna práca, daň z príjmov závislá činnosť, sociálne
poistenie, zdravotné poistenie, dôchodky a ďalšie predpisy z oblasti miezd a personalistiky

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

Program konferencie
Program
konferencie

Štvrtok 30. 11. 2017 - RNDr. Jozef Mihál, Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Mgr. Martin Tužinský
(začiatok: 9.30 h; ukončenie: 16.00 h)
„Daňový a odvodový kolotoč“

J. Mihál: Porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia - porovnanie výšky zaplatenej dane
z príjmov a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie pri rôznych formách
odmeňovania resp. poberania príjmov, vrátane porovnania nárokov zo sociálneho a
zdravotného poistenia, napríklad výšky budúceho dôchodku
- zamestnanec a zamestnávateľ
- spoločníci a štatutári - odmeňovanie na základe zmlúv podľa Obchodného zákonníka
- živnosť a všeobecne SZČO
- umelci a autori, autorské honoráre
- s.r.o. a výplata podielov na zisku
V. Ozimý: Predaj obchodného podielu alebo prevod (predaj) časti podniku medzi
závislými osobami a dopad z pohľadu dane z príjmov a DPH
- rozdiel medzi predajom obchodného podielu a predajom časti podniku
- daňový dopad predaja obchodného podielu (daň z príjmov a DPH)
- daňový dopad prevodu časti podniku (daň z príjmov a DPH)
M. Tužinský: Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy, prečo ich banky „milujú“ a aké sú ich
výhody a nevýhody z účtovného a daňového pohľadu
- účtovanie na účet 413 - Ostatné kapitálové fondy a s tým súvisiace transakcie
- výhody a nevýhody účtu 413 - Ostatné kapitálové fondy
- výplata spoločníkom z kapitálových fondov a zákaz vrátenia vkladu spoločníkom
- daňové dôsledky výplaty z kapitálových fondov spoločníkov
Na záver spoločná diskusia s účastníkmi konferencie.

Piatok 1. 12. 2017 - Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Mgr. Martin Tužinský
(začiatok: 9.30 h; ukončenie: 16.00 h)
Ukončenie roka 2017, účtovná závierka za rok 2017 a príprava na daňové priznanie
DPPO za rok 2017 - na praktických príkladoch
Zmeny pre rok 2018
- účtovníctvo
- daň z príjmov (právnické osoby)
- daň z pridanej hodnoty

Zmena programu vyhradená.

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

Organizačné informácie a pokyny
Uzávierka
prihlášok
Ako sa
prihlásiť

Prihlášky, prosím, zasielajte do 22. 11. 2017.
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 konferencie bez ubytovania,
+ absolvovanie konferencie s ubytovaním, s možnosťou kombinácie odborného a relaxačnospoločenského programu
Poplatok za účasť na konferencii (1 osoba / bez ubytovania)

s DPH
bez DPH

účasť na všetkých 3 dňoch
(29. 11. - 1. 12. 2017)

účasť na 1. dni
(29. 11. 2017)

účasť na 2. dni
(30. 11. 2017)

účasť na 3. dni
(1. 12. 2017)

336,00 EUR
280,00 EUR

120,00 EUR
100,00 EUR

144,00 EUR
120,00 EUR

120,00 EUR
100,00 EUR

Upozornenie - zľavy z účastníckeho poplatku:
+ na toto podujatie 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,
rozsiahle pracovné materiály, knihu Jozefa Mihála „MATERSKÁ 2018“, obed a občerstvenie počas konferencie.

V prípade záujmu o absolvovanie konferencie 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

Bezhotovostnú úhradu poplatku na základe tejto pozvánky uskutočnite do 22. 11. 2017.
č. účtu: SK78 1111 0000 0066 2619 5003
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
variabilný symbol: 2817 / 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 konferencie 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.

Storno
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 podujatia. Pri neskoršom zrušení prihlášky,
alebo neúčasti prihlásenej osoby na podujatí bez predošlého zrušenia prihlášky, zaplatený poplatok nevraciame,
pracovné materiály zašleme prihlasujúcemu subjektu poštou. Prihlasujúci subjekt má v uvedených prípadoch
možnosť vyslať náhradného účastníka.

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

