Akadémia Plus, s.r.o.

Organizačné
informácie a pokyny
Somolického ulica 2, 960 01 Zvolen

tel.: 045 - 53 66 522, 53 66 521
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Srdečne Vás pozývame na odborný seminár

DPH v praxi
- zmeny od 1. 1. 2019 a ich aplikácia do praxe
Lektor
Termín

Ing. Vladimír Ozimý
15. 3. 2019 (piatok)
9.00 - 15.00 h / prezentácia účastníkov 8.30 - 9.00 h

Miesto

Banská Bystrica, hotel Dixon (kongresové centrum)
Švermova 32 / mapu prístupu na toto miesto nájdete na www.akademiaplus.sk/seminare.htm

O seminári

Nenechajte si ujsť účtovný a daňový kokteil zmien pod vedením lektora Ing. Vladimíra
Ozimého. Počas jedného dňa získate komplexný prehľad o novinkách v DPH, ktoré
nadobudli účinnosť od 1. 1. 2019 alebo nadobudnú platnosť ešte v tomto roku. Školenie
s obľúbeným lektorom je tradične spojené so širokým priestorom na diskusiu a hľadaním
odpovedí na najčastejšie otázky súvisiace s prijatím novej legislatívy. Na školení preto
nájdete nielen teoretický prehľad, ale najmä praktické informácie, ktoré vám pomôžu
aplikovať jednotlivé zmeny do svojej praxe.

Program
seminára

 Obrat, vymedzenie pojmu od 1. 1. 2019
- vplyv na registračnú povinnosť
- vplyv na zdaňovacie obdobie a jeho zmenu
- vplyv na zrušenie registrácie a z čoho odviesť DPH
- vplyv na osobitné zdaňovacie obdobie prijatím platby
 Vznik daňovej povinnosti
- pri dodaní tovaru
- pri dodaní služby
- pri poukazoch - ako novinky od 1. 10. 2019 (vysvetlenie viacúčelového a jednoúčelového
poukazu) a povinnosť vyhotovenia dokladu ERP
 Bezodplatne dodaný tovar a zmeny od 1. 1. 2019
- kedy vzniká dodanie za protihodnotu
- základ dane pri bezodplatnom dodaní
 Základ dane pri dodaní tovaru a služby osobe, ktorá má osobitný vzťah k platiteľovi
- kto sa považuje za takúto osobu od 1. 1. 2019
 Finančný prenájom z pohľadu DPH
- finančný prenájom ako dodanie tovaru
- finančný prenájom ako dodanie služby
 Dodanie stavieb a nájom stavieb od 1. 1. 2019
 Tuzemský prenos daňovej povinnosti so zmenami od 1. 1. 2019

Pokračovanie programu na 2. strane

...aby Vaše plus bolo vzdelanie!

Organizačné informácie a pokyny
Program
seminára
Uzávierka
- pokračovanie
prihlášok

Ako sa
prihlásiť

Uzávierka
prihlášok
Účastnícky
Ako sa
poplatok
prihlásiť

 Kto je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ZoDPH (vybrané okruhy)
- dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku
- dodanie služieb zahraničnou osobou v tuzemsku
- oneskorená registrácia a osoba povinná platiť daň
 Právo na odpočítanie dane a vplyv zavedenia úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom
investičnom majetku, napr. automobiloch
 Dodanie ubytovacích služieb a zmena sadzby DPH
 Sankcie z nepodaného DP, neodvedenej DPH, podaného DDP
 Záznamová povinnosť podľa § 70 ZoDPH
 Ostatné zmeny od 1. 1. 2019 (prevod podniku na účely DPH a zákonná registrácia, zrušenie
zábezpeky pri registrácii, zmena miesta dodania služby pri digitálnych službách, zmeny v
oblasti fakturácie...)

Prihlášky zasielajte do 11. 3. 2019.
Možnosť prihlásenia po tomto termíne je potrebné konzultovať telefonicky s doleuvedeným manažérom
seminára (okrem prípadu predĺženej registrácie, oznámenej dlhodobým klientom prostredníctvom e-mailu).

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

Účastnícky
poplatok

Cena za 1 účastníka:
 s DPH
84,00 EUR
 bez DPH 70,00 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

Úhrada
poplatku
Úhrada
poplatku
- prevodom

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,
obed a občerstvenie počas seminára.

Bezhotovostnú úhradu poplatku na základe tejto pozvánky uskutočnite do 12. 3. 2019
 č. účtu: SK78 1111 0000 0066 2619 5003
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
 variabilný symbol: 1119 / 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 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
- v hotovosti
účasti
alebo kartou
Organizačné
aVšeobecné
obsahové
zmeny
organizačné
podmienky

Upozornenie

Upozornenie - pri tomto podujatí NIE JE MOŽNÁ ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU
V HOTOVOSTI, ANI PLATOBNOU KARTOU v mieste konania seminára.
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 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.

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

