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Srdečne Vás pozývame na odborný seminár

Špeciality z daňovej kuchyne

Lektor
Termín

Ing. Vladimír Ozimý
21. 5. 2019 (utorok)
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

Získajte tie najlepšie recepty (odporúčania) na daňovú problematiku od Ing. Vladimíra
Ozimého. Na tomto netradičnom seminári vás zoznámime s horúcimi témami a riešeniami
najproblematickejších oblastí v DPH a dane z príjmov na Slovensku, ktoré namieša váš
obľúbený daňový poradca podľa aktuálne najvyhľadávanejších otázok súvisiacich s danou
problematikou v praxi. Variť sa bude zahorúca, a preto neváhajte a príďte si aj vy po
praktické odpovede a množstvo užitočných daňových trikov.

Program
seminára

 Menu č. 1 - Daňový výdavok verzus právo na odpočítanie DPH
- posúdenie princípov daňového výdavku, sporné názory FR SR verzus zákon, ako napr. zimné
pneumatiky, ubytovanie hradené za tretiu osobu...
- vybrané špecifické výdavky ako opravné položky, rezervy, zmarená investícia
- rizikové refakturácie nedaňových výdavkov, účtovno-daňový pohľad
- právo na odpočítanie dane a posúdenie práva pri výdavkoch, ktoré nie sú daňovým
výdavkom
 Menu č. 2 - Zložky vlastného imania
- účtovný aspekt účtovania základného imania, kapitálových fondov, výsledku hospodárenia a
rezervného fondu
- daňový princíp vyplácania kapitálových fondov tvorených do konca roku 2017 a od 1. 1. 2018
(riziká spojené s prevodom zisku na kapitálový fond)
- vyplatenie dividend a daňový dosah
 Menu č. 3 - Kúpa majetku formou lízingu a úveru
- účtovný aspekt kúpy majetku formou lízingu alebo úveru
- daňový aspekt obstarania majetku formou lízingu alebo úveru
- postúpenie majetku na inú osobu, účtovno-daňový aspekt
- princípy DPH pri obstaraní, postúpení majetku obstaraného na lízing alebo úver
 Menu č. 4 - Odpisovanie majetku z účtovného a daňového hľadiska
- kto je oprávnený odpisovať majetok
- kedy je splnená podmienka zaradenia majetku s cieľom odpisovania (napr. pri MV,
nehnuteľnostiach)

Pokračovanie programu na 2. strane

...aby Vaše plus bolo vzdelanie!
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- odpisový plán verzus odpisové skupiny
- odpisovanie nehmotného majetku (sporný princíp licenčných poplatkov vo väzbe na
zaplatenie)
- prerušenie odpisovania
- pomerný odpis vo vybraných prípadoch (prvý rok zaradenia, rok predaja)
 Menu č. 5 – E-kasa od 1. 4. 2019, resp. 1. 7. 2019
- princíp fungovania e-kasy klient
- ako sa pripojiť na e-kasu
- aké doklady sa musia vyhotovovať cez e-kasu
- čo v prípade, ak nie je prístup na internet alebo mešká odozva z e-kasy

Prihlášky zasielajte do 14. 5. 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)

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,
pracovné materiály, obed a občerstvenie počas seminára.

Bezhotovostnú úhradu poplatku na základe tejto pozvánky uskutočnite do 16. 5. 2019
 č. účtu: SK78 1111 0000 0066 2619 5003
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
 variabilný symbol: 11917 / 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.
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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 alebo požiadať o
zaslanie pracovného materiálu poskytnutého účastníkom daného seminára.
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

