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

odbornú konferenciu

UKONČENIE ROKA 2018 A ZMENY PRE ROK 2019
Lektorské
obsadenie
Termín

RNDr. Jozef Mihál, Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Soňa Ugróczy
28. - 30. 11. 2018
streda 28. 11. 2018, 10.30 - 16.30 h / štvrtok 29. 11. 2018, 9.30 - 16.00 h / piatok 30. 11. 2018, 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.
Trojdňová konferencia pod vedením tria známych lektorov - Jozef Mihál - Vladimír Ozimý Soňa Ugróczy, Vám umožní vybrať si podľa Vašich potrieb to, čo potrebujete. Pri účasti na
všetkých troch dňoch budete komplexne pripravený na ukončenie roka 2018 a zároveň sa
zoznámite so všetkými legislatívnymi zmenami z oblastí daní, odvodov, miezd a účtovníctva
pre rok 2019.
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 hudbe spojený s bohatou tombolou, ktorý sa uskutoční v stredu 28.
novembra.

Program
konferencie

Streda 28. 11. 2018 - Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Vladimír Ozimý
(začiatok: 10.30 h; ukončenie: 16.30 h)
Ing. Soňa Ugróczy
 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 - pripravované zmeny v tejto oblasti napríklad:
- zrušenie inštitútu zábezpeky na daň pre novoregistravaných platiteľov dane, vrátenie
zábezpeky na daň exlege (§ 4)
- nová úprava definícia obratu pre účely DPH (§ 4 ods. 7)
- spresnenie bezodplatného dodania tovaru (pri výpočte základu dane sa bude zohľadňovať aj
uplatňovanie pomerného odpočítania dane 8 a § 9)
- implementácia poukážkovej smernice EÚ - zavedenie nových pravidiel pri predaj tovarov
a služieb cez viacúčelové a jednoúčelové poukazy, ako aj zmeny v oblasti používania zákona
o ERP pri poukazoch (nové § ZDPH)
- zmena určenia miesta dodania služby pre digitálne služby (TV, rozhlas, elektronicky dodávané
služby) poskytované nezdaniteľným osobám (§ 16)
Pokračovanie programu na nasledovnej strane.
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- rozšírenie okruhu osôb, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi dane o spoločníkov a členov
družstva (§ 22 ods. 9)
- zásadné zmeny v úprave zdaňovania dodania stavby § 38 - obmedzenie práva voľby na
zdanenie nehnuteľností (napr. byt, rodinný dom, apartmán); ďalej spresnenie časového
momentu počítania 5 ročného obdobia pre účely oslobodenia od dane pri predaji; rozšírenie
definície prvej kolaudácie po zohľadnení vplyvu rekonštrukcie stavby
- obmedzenie práva voľby zdanenia prenájmu nehnuteľností určených na bývanie - zásadná
zmena v zdaňovaní prenájmov § 38 ods. 5
- zmeny v povinnosti opravy základu dane pri prijatí záloh (§ 19 ods. 4, § 53 ods. 3)
- zmena úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku v súvislosti so zmenou rozsahu
použitia tohto majetku na podnikanie (§ 54 a nasl.)
- vylúčenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín
a tovarov z kovov, ak je vyhotovená zjednodušená faktúraj. doklad z ERP (§ 69 ods.12 písm. f) a g))
- rozšírenie a zmeny v oblasti záznamovej povinnosti pre platiteľov dane (dodanie služieb
s miestom dodania v inom štáte)
- zmeny v oblasti fakturácie
- úprava odvodu dane z majetku pri zrušení registrácie platiteľa dane (§ 81)
- doplnenie definície v prílohe zákona o DPH, čo sa považuje daň na vstupe pre účely povinnej
úpravy odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku
Ing. Vladimír Ozimý
 Ukončenie daňového roka a aké možnosti využiť na ovplyvnenie základu dane
- neuhradené pohľadávky a možnosti zníženia základu dane (opravné položky a odpis pohľadávky)
- riziká neuhradených pohľadávok u FO účtujúcich v JÚ alebo ktoré vedú evidenciu
- možnosť optimalizácie základu dane cez prerušené odpisovanie
- neuhradené záväzky a vplyv na základ dane
- výdavky daňovo uznané až po zaplatení (zákon verzus aplikačná prax - názor FR SR)
- paušalizácia motorového vozidla v právnickej osobe (áno či nie)
 Novinky z dielne zákonodarcu (daň z príjmov a účtovníctvo)
- zmeny v zákone o dani z príjmov účinné počas roka 2018
- zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2019
- zmeny v zákone o účtovníctve účinné počas roku 2018 a od 1. 1. 2019
Štvrtok 29. 11. 2018 - Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Soňa Ugróczy, RNDr. Jozef Mihál
(začiatok: 9.30 h; ukončenie: 16.00 h)
„Daňový a odvodový kolotoč“
 V. Ozimý: Medzinárodné zdaňovanie - zabezpečenie a zrážanie dane
- zdroj príjmu v SR a zdanenie nerezidentov (vplyv na daňového rezidenta pri úhrade)
- prenájom hnuteľných vecí (kedy zraziť a kedy nezraziť daň), objednanie softvéru cez internet
- vyplácanie úrokového príjmu do zahraničia
- sprostredkovanie ubytovania a prepravy cez aplikácie (stála prevádzkareň)
- vyplácanie podielov na zisku do zahraničia a zrazenie dane (vyplatenie pre FO, PO a pre k.s. a v.o.s)
- odplaty za poskytnutie služieb obchodného, technického alebo iného poradenstva, za spracovanie
dát, za marketingové služby, z riadiacej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti vo výške, v akej je
táto odplata súčasne uznaná za daňový výdavok podľa § 19 - fyzicky nevykonávané na území SR
(§ 16 ods. 1 písm. c verzus § 16 ods. 1 písm. e) bod 10)
- zodpovednosť za zrážkovú daň a zabezpečenie dane (všeobecne platné aj pre tuzemsko)
- úhrada zrážkovej (zabezpečenej) dani, oznámenie (lehota, tlačivo) - všeobecné platné aj pre
tuzemsko
Pokračovanie programu na nasledovnej strane.
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 S. Ugróczy: Vybrané aplikačné problémy pre posúdenie majetku a odpisov z daňového hľadiska
- daňové odpisy, právo na odpisovanie majetku, správnosť ich uplatnenia do daňových výdavkov
- posudzovanie technické zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku vs. oprava z pohľadu
zákona o dani z príjmov na príkladoch
- právo na odpisovanie technického zhodnotenia vykonaného nájomcom - daňový dopad
- zaradenie budov a iných stavieb do odpisových skupín (aplikačné problémy stavebná a
technologická časť stavby - kedy odpisovať technológiu s budovou a kedy samostatne)
- povinnosť prerušenia daňových odpisov, upozornenie kedy nie je možné prerušiť daňový odpis
podľa ZDP
 J. Mihál: Porovnanie daňového a odvodového zaťaženia pri jednotlivých formách príjmov FO
- zamestnanec v pracovnom pomere, spoločník a konateľ s odmenou, práca na dohody,
dohody dôchodcov a študentov, SZČO, autorské honoráre, dobrovoľníctvo, jednoosobová
s.r.o. - čo sa oplatí viac?
- platenie odvodov do Sociálnej poisťovne z pohľadu nárokov na budúci dôchodok, resp. materskú
- legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2019 (1. časť, pokračovanie 30. 11. 2018)
 Na záver spoločná diskusia s účastníkmi konferencie.

Piatok 30. 11. 2018 - RNDr. Jozef Mihál
(začiatok: 9.30 h; ukončenie: 16.00 h)
RNDr. Jozef Mihál
 Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2019 (pokračovanie zo štvrtka 29. 11. 2018)
- nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2019
- rekreačné poukážky - novinka v Zákonníku práce
- zvýšenie príplatkov podľa Zákonníka práce od 1.1.2019 a od 1.5.2019
- trináste a štrnáste platy v roku 2019
- nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy za rok 2018 a v roku 2019
- práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2019
- dohody študenti a dôchodcovia v roku 2019, prihlasovanie do SP
- valorizácia dôchodkov a dôchodkový vek v roku 2019
- nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
- odvody SZČO v roku 2019
- zmeny pri materskej od roku 2019, otec na materskej
- odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2019
- odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019
- zavedenie ročného zúčtovania v zákone o sociálnom poistení
- ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR
 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018
- povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2018, termíny
- tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2018, zmeny v tlačivách
- vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
- „Hlásenie“ za rok 2018 a „Prehľad“ pre rok 2019
- venovanie 2% (3%) za rok 2018,
- novinky pri RZ - NČ na kúpele, DB na hypoúvery pre mladých
- ďalšie zmeny a novinky tak ako budú schválené v NRSR, resp. Finančnou správou

Zmena programu vyhradená.
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Ako sa
prihlásiť

Prihlášky zasielajte do 21. 11. 2018.
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
(28. - 30. 11. 2018)

účasť na 1. dni
(28. 11. 2018)

účasť na 2. dni
(29. 11. 2018)

účasť na 3. dni
(30. 11. 2018)

360,00 EUR
300,00 EUR

132,00 EUR
110,00 EUR

156,00 EUR
130,00 EUR

132,00 EUR
110,00 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, 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. 2018.
 č. účtu: SK78 1111 0000 0066 2619 5003
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
 variabilný symbol: 3517 / 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, golianova@akademiaplus.sk
tel.: 045 - 53 66 522, 0918 598 341

