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Srdečne Vás pozývame na odborný seminár

DPH a daň z príjmov od 1. 1. 2020
a ich aplikácia do praxe s Ing. Vladimírom Ozimým

Lektor
Termín

Ing. Vladimír Ozimý
9. 3. 2020 (pondelok)
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

Kompletný prehľad o legislatívnych novinkách v zákone o DPH a v zákone o dani s príjmov,
tentoraz s účinnosťou od 1. 1. 2020, vám tradične začiatkom roka prinášame aj pod vedením
Ing. Vladimíra Ozimého. Cieľom školenia je podrobne účastníkov informovať o jednotlivých
nariadeniach a pomôcť vám tieto ustanovenia uplatniť vo svojej praxi. V rámci programu sa
dozviete, čomu treba venovať zvýšenú pozornosť hneď v prvých mesiacoch a nadobudnete aj
ďalšie praktické vedomosti, ktorými by ste pri podnikaní ako fyzická či právnická osoba mali
disponovať. Zo školenia si tradične môžete odniesť celý rad praktických informácií, vďaka
ktorým budete plne pripravení zvládnuť nové povinnosti v roku 2020. Školenie je zároveň
spojené s otvorenou diskusiou, v rámci ktorej si môžete ozrejmiť všetky vaše nejasnosti
týkajúce sa daňovej a účtovnej problematiky.

Program
seminára

Daň z príjmov
 Výdavky daňovo uznané po zaplatení a zahrnovanie do základu dane (účtovno-daňový
dosah)
- sprostredkovateľské odmeny
- normy a certifikáty
- zmluvné pokuty a penále
- nájomné
- štúdie
- poradenské a právne služby
- reklamné služby a daň z poistenia
- sponzorské
 Odpisovanie majetku
- zavedenie novej odpisovej skupiny
- odpisy nehmotného majetku
- odpisy hmotného majetku s aspektmi daňového zákona (prenájom, prerušenie, predaj)
- zaokrúhľovanie daňových odpisov
 Dividendy od 1. 1. 2020 z daňového hľadiska
- čo sa považuje za dividendu a dosah na zdanenie

Pokračovanie programu na 2. strane

...aby Vaše plus bolo vzdelanie!

Organizačné informácie a pokyny
Program
seminára
- pokračovanie

 Predaj obchodného podielu a daňový dosah
- kedy sa dividenda zdaňuje a čo je možné uplatniť ako výdavok po novom
 Predaj cenných papierov (účtovno-daňový aspekt)
- predaj cenných papierov fyzickou osobou po 1. 1. 2020
- predaj cenných papierov a podielov právnickou osobou po 1. 1. 2020
- precenenie cenných papierov určených na obchodovanie
 Preddavky na daň z príjmov
- výpočet preddavkov na daň z príjmov PO (zaúčtovanie)
- výpočet preddavkov na daň z príjmov FO (zaúčtovanie)
 Opravná položka a odpis pohľadávky od 1. 1. 2020
- daňový dosah tvorby opravnej položky od 1. 1. 2020 na pohľadávku
- daňový dosah odpisu pohľadávky od 1. 1. 2020
 Rezervy a zmeny od 1. 1. 2020 z daňového hľadiska (účtovno-daňový aspekt)
 Vyplácanie úrokového príjmu a licenčných poplatkov do zahraničia – zrážková daň medzi
prepojenými osobami (účtovno-daňový aspekt)
 Sadzby dane z príjmov pre FO a PO - čo je nutné sledovať pre účely zvýhodnenej sadzby
dane z príjmov
 Zmarená investícia z pohľadu daní po novom aj so zaúčtovaním
 Výpožička v praxi - daňový dosah od 1. 1. 2020 so zmenami
 Nepeňažný vklad pohľadávky FO do spoločnosti a daňový dosah od 1. 1. 2020

Daň z pridanej hodnoty
 Preprava tovaru v rámci EÚ
- zmeny v dokazovaní nároku na oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do EÚ
- zmeny v oblasti dodávania tovaru do konsignačného skladu a následného predaja
- priradenie prepravy v rámci reťazového obchodu, ktorá je vykonaná prostrednou osobou
 Zmeny v oblasti súhrnného výkazu aj na príkladoch
 Oprava základu dane pri cestovných kanceláriách od 1. 1. 2020
 Nehnuteľnosť z pohľadu DPH
- zmena účelu pri investičnom majetku, ktorým je nehnuteľnosť
- bezodplatné dodanie nehnuteľnosti a povinnosť vrátiť daň zo služieb viažucich sa k nehnuteľnosti
- dodanie stavby, stavebného pozemku a registračná povinnosť
 Zmena využívania hnuteľného investičného majetku na podnikanie a iný účel (napr.
automobil)
- povinnosť vyrovnať zmenu pomeru od 1. 1. 2020
- predaj majetku a dosah na úpravu odpočítanej dane
 Základ dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorým je majetok do 1 700 eur
- rozdiel medzi bezodplatným dodaním a krádežou
 Povinnosť registrácie zahraničnou osobou a zrušenie registrácie v tuzemsku od 1. 1. 2020
 Právo na odpočítanie dane v prípade refakturácie služieb ako ubytovanie, letenky a
nerefakturácia takýchto plnení
- základné princípy práva na odpočítanie dane
- riziká uplatnenia odpočítania dane, ak je hradené plnenie za iného daňovníka

Organizačné informácie sú uvedené na nasledovnej strane tejto pozvánky.

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

Organizačné informácie a pokyny
Uzávierka
Uzávierka
prihlášok
prihlášok
Ako sa
Ako sa
prihlásiť
prihlásiť

Prihlášky zasielajte do 2. 3. 2020.
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)

+ zaslaním e-mailu na adresu doleuvedeného manažéra tohto seminára
(uveďte názov a termín podujatia, mená prihlásených, identifikačné údaje prihlasujúceho subjektu,
spôsob úhrady účastníckeho poplatku a prípadné uplatnenie zľavy)

+ zaslaním vyplneného formulára prihlášky poštou alebo e-mailom
(formulár je k dispozícii na stiahnutie (vo formáte pdf a doc) na www.akademiaplus.sk/seminare.htm)

+ telefonicky (kontaktujte doleuvedeného manažéra tohto seminára)
Po prijatí elektronickej prihlášky je odosielateľovi vždy zaslaný potvrdzujúci e-mail.

Účastnícky
poplatok
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
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.

Úhrada
poplatku
- prevodom
Úhrada
poplatku

Bezhotovostnú úhradu poplatku na základe tejto pozvánky uskutočnite do 2. 3. 2020
 č. účtu: SK78 1111 0000 0066 2619 5003
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
 variabilný symbol: 12009 / 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.

- v hotovosti
alebo kartou

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

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 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.
V prípade nepredvídateľných okolností alebo inej nepriaznivej situácie si Akadémia Plus vyhradzuje právo na
zmenu miesta alebo termínu konania seminára, prípadne na jeho úplné zrušenie. O všetkých zmenách budú
prihlásení záujemcovia včas informovaní telefonicky, e-mailom alebo písomne a informácia bude zverejnená
tiež na internetovej stránke Akadémie Plus (www.akademiaplus.sk/klientskazona.htm).
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.
Vyhotovovanie zvukových alebo obrazových záznamov v priebehu seminára je bez výslovného súhlasu lektora
a organizátora zakázané.

Storno
účasti
Všeobecné
Organizačné
organizačné
a obsahové
podmienky
zmeny

Upozornenie

...aby Vaše plus bolo vzdelanie!
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Vyhotovovanie zvukových alebo obrazových záznamov v priebehu seminára je bez výslovného súhlasu lektora
a organizátora zakázané.
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Všeobecné
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a obsahové
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Upozornenie

...aby Vaše plus bolo vzdelanie!

Akadémia Plus, s.r.o.

Organizačné
informácie a pokyny
Somolického ulica 2, 960 01 Zvolen

tel.: 045 - 53 66 522, 53 66 521
e-mail: info@akademiaplus.sk
www.akademiaplus.sk

Srdečne Vás pozývame na odborný seminár

DPH a daň z príjmov od 1. 1. 2020
a ich aplikácia do praxe s Ing. Vladimírom Ozimým

Lektor
Termín

Ing. Vladimír Ozimý
9. 3. 2020 (pondelok)
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

Kompletný prehľad o legislatívnych novinkách v zákone o DPH a v zákone o dani s príjmov,
tentoraz s účinnosťou od 1. 1. 2020, vám tradične začiatkom roka prinášame aj pod vedením
Ing. Vladimíra Ozimého. Cieľom školenia je podrobne účastníkov informovať o jednotlivých
nariadeniach a pomôcť vám tieto ustanovenia uplatniť vo svojej praxi. V rámci programu sa
dozviete, čomu treba venovať zvýšenú pozornosť hneď v prvých mesiacoch a nadobudnete aj
ďalšie praktické vedomosti, ktorými by ste pri podnikaní ako fyzická či právnická osoba mali
disponovať. Zo školenia si tradične môžete odniesť celý rad praktických informácií, vďaka
ktorým budete plne pripravení zvládnuť nové povinnosti v roku 2020. Školenie je zároveň
spojené s otvorenou diskusiou, v rámci ktorej si môžete ozrejmiť všetky vaše nejasnosti
týkajúce sa daňovej a účtovnej problematiky.

Program
seminára

Daň z príjmov
 Výdavky daňovo uznané po zaplatení a zahrnovanie do základu dane (účtovno-daňový
dosah)
- sprostredkovateľské odmeny
- normy a certifikáty
- zmluvné pokuty a penále
- nájomné
- štúdie
- poradenské a právne služby
- reklamné služby a daň z poistenia
- sponzorské
 Odpisovanie majetku
- zavedenie novej odpisovej skupiny
- odpisy nehmotného majetku
- odpisy hmotného majetku s aspektmi daňového zákona (prenájom, prerušenie, predaj)
- zaokrúhľovanie daňových odpisov
 Dividendy od 1. 1. 2020 z daňového hľadiska
- čo sa považuje za dividendu a dosah na zdanenie

Pokračovanie programu na 2. strane

...aby Vaše plus bolo vzdelanie!

Organizačné informácie a pokyny
Program
seminára
- pokračovanie

 Predaj obchodného podielu a daňový dosah
- kedy sa dividenda zdaňuje a čo je možné uplatniť ako výdavok po novom
 Predaj cenných papierov (účtovno-daňový aspekt)
- predaj cenných papierov fyzickou osobou po 1. 1. 2020
- predaj cenných papierov a podielov právnickou osobou po 1. 1. 2020
- precenenie cenných papierov určených na obchodovanie
 Preddavky na daň z príjmov
- výpočet preddavkov na daň z príjmov PO (zaúčtovanie)
- výpočet preddavkov na daň z príjmov FO (zaúčtovanie)
 Opravná položka a odpis pohľadávky od 1. 1. 2020
- daňový dosah tvorby opravnej položky od 1. 1. 2020 na pohľadávku
- daňový dosah odpisu pohľadávky od 1. 1. 2020
 Rezervy a zmeny od 1. 1. 2020 z daňového hľadiska (účtovno-daňový aspekt)
 Vyplácanie úrokového príjmu a licenčných poplatkov do zahraničia – zrážková daň medzi
prepojenými osobami (účtovno-daňový aspekt)
 Sadzby dane z príjmov pre FO a PO - čo je nutné sledovať pre účely zvýhodnenej sadzby
dane z príjmov
 Zmarená investícia z pohľadu daní po novom aj so zaúčtovaním
 Výpožička v praxi - daňový dosah od 1. 1. 2020 so zmenami
 Nepeňažný vklad pohľadávky FO do spoločnosti a daňový dosah od 1. 1. 2020

Daň z pridanej hodnoty
 Preprava tovaru v rámci EÚ
- zmeny v dokazovaní nároku na oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do EÚ
- zmeny v oblasti dodávania tovaru do konsignačného skladu a následného predaja
- priradenie prepravy v rámci reťazového obchodu, ktorá je vykonaná prostrednou osobou
 Zmeny v oblasti súhrnného výkazu aj na príkladoch
 Oprava základu dane pri cestovných kanceláriách od 1. 1. 2020
 Nehnuteľnosť z pohľadu DPH
- zmena účelu pri investičnom majetku, ktorým je nehnuteľnosť
- bezodplatné dodanie nehnuteľnosti a povinnosť vrátiť daň zo služieb viažucich sa k nehnuteľnosti
- dodanie stavby, stavebného pozemku a registračná povinnosť
 Zmena využívania hnuteľného investičného majetku na podnikanie a iný účel (napr.
automobil)
- povinnosť vyrovnať zmenu pomeru od 1. 1. 2020
- predaj majetku a dosah na úpravu odpočítanej dane
 Základ dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorým je majetok do 1 700 eur
- rozdiel medzi bezodplatným dodaním a krádežou
 Povinnosť registrácie zahraničnou osobou a zrušenie registrácie v tuzemsku od 1. 1. 2020
 Právo na odpočítanie dane v prípade refakturácie služieb ako ubytovanie, letenky a
nerefakturácia takýchto plnení
- základné princípy práva na odpočítanie dane
- riziká uplatnenia odpočítania dane, ak je hradené plnenie za iného daňovníka

Organizačné informácie sú uvedené na nasledovnej strane tejto pozvánky.

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

Organizačné informácie a pokyny
Uzávierka
Uzávierka
prihlášok
prihlášok
Ako sa
Ako sa
prihlásiť
prihlásiť

Prihlášky zasielajte do 2. 3. 2020.
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)

+ zaslaním e-mailu na adresu doleuvedeného manažéra tohto seminára
(uveďte názov a termín podujatia, mená prihlásených, identifikačné údaje prihlasujúceho subjektu,
spôsob úhrady účastníckeho poplatku a prípadné uplatnenie zľavy)

+ zaslaním vyplneného formulára prihlášky poštou alebo e-mailom
(formulár je k dispozícii na stiahnutie (vo formáte pdf a doc) na www.akademiaplus.sk/seminare.htm)

+ telefonicky (kontaktujte doleuvedeného manažéra tohto seminára)
Po prijatí elektronickej prihlášky je odosielateľovi vždy zaslaný potvrdzujúci e-mail.

Účastnícky
poplatok
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
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.

Úhrada
poplatku
- prevodom
Úhrada
poplatku

Bezhotovostnú úhradu poplatku na základe tejto pozvánky uskutočnite do 2. 3. 2020
 č. účtu: SK78 1111 0000 0066 2619 5003
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
 variabilný symbol: 12009 / 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.

- v hotovosti
alebo kartou

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

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 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.
V prípade nepredvídateľných okolností alebo inej nepriaznivej situácie si Akadémia Plus vyhradzuje právo na
zmenu miesta alebo termínu konania seminára, prípadne na jeho úplné zrušenie. O všetkých zmenách budú
prihlásení záujemcovia včas informovaní telefonicky, e-mailom alebo písomne a informácia bude zverejnená
tiež na internetovej stránke Akadémie Plus (www.akademiaplus.sk/klientskazona.htm).
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.
Vyhotovovanie zvukových alebo obrazových záznamov v priebehu seminára je bez výslovného súhlasu lektora
a organizátora zakázané.
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DPH a daň z príjmov od 1. 1. 2020
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Lektor
Termín

Ing. Vladimír Ozimý
9. 3. 2020 (pondelok)
9.00 - 15.00 h / prezentácia účastníkov 8.30 - 9.00 h
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O seminári

Kompletný prehľad o legislatívnych novinkách v zákone o DPH a v zákone o dani s príjmov,
tentoraz s účinnosťou od 1. 1. 2020, vám tradične začiatkom roka prinášame aj pod vedením
Ing. Vladimíra Ozimého. Cieľom školenia je podrobne účastníkov informovať o jednotlivých
nariadeniach a pomôcť vám tieto ustanovenia uplatniť vo svojej praxi. V rámci programu sa
dozviete, čomu treba venovať zvýšenú pozornosť hneď v prvých mesiacoch a nadobudnete aj
ďalšie praktické vedomosti, ktorými by ste pri podnikaní ako fyzická či právnická osoba mali
disponovať. Zo školenia si tradične môžete odniesť celý rad praktických informácií, vďaka
ktorým budete plne pripravení zvládnuť nové povinnosti v roku 2020. Školenie je zároveň
spojené s otvorenou diskusiou, v rámci ktorej si môžete ozrejmiť všetky vaše nejasnosti
týkajúce sa daňovej a účtovnej problematiky.

Program
seminára

Daň z príjmov
 Výdavky daňovo uznané po zaplatení a zahrnovanie do základu dane (účtovno-daňový
dosah)
- sprostredkovateľské odmeny
- normy a certifikáty
- zmluvné pokuty a penále
- nájomné
- štúdie
- poradenské a právne služby
- reklamné služby a daň z poistenia
- sponzorské
 Odpisovanie majetku
- zavedenie novej odpisovej skupiny
- odpisy nehmotného majetku
- odpisy hmotného majetku s aspektmi daňového zákona (prenájom, prerušenie, predaj)
- zaokrúhľovanie daňových odpisov
 Dividendy od 1. 1. 2020 z daňového hľadiska
- čo sa považuje za dividendu a dosah na zdanenie

Pokračovanie programu na 2. strane

...aby Vaše plus bolo vzdelanie!

Organizačné informácie a pokyny
Program
seminára
- pokračovanie

 Predaj obchodného podielu a daňový dosah
- kedy sa dividenda zdaňuje a čo je možné uplatniť ako výdavok po novom
 Predaj cenných papierov (účtovno-daňový aspekt)
- predaj cenných papierov fyzickou osobou po 1. 1. 2020
- predaj cenných papierov a podielov právnickou osobou po 1. 1. 2020
- precenenie cenných papierov určených na obchodovanie
 Preddavky na daň z príjmov
- výpočet preddavkov na daň z príjmov PO (zaúčtovanie)
- výpočet preddavkov na daň z príjmov FO (zaúčtovanie)
 Opravná položka a odpis pohľadávky od 1. 1. 2020
- daňový dosah tvorby opravnej položky od 1. 1. 2020 na pohľadávku
- daňový dosah odpisu pohľadávky od 1. 1. 2020
 Rezervy a zmeny od 1. 1. 2020 z daňového hľadiska (účtovno-daňový aspekt)
 Vyplácanie úrokového príjmu a licenčných poplatkov do zahraničia – zrážková daň medzi
prepojenými osobami (účtovno-daňový aspekt)
 Sadzby dane z príjmov pre FO a PO - čo je nutné sledovať pre účely zvýhodnenej sadzby
dane z príjmov
 Zmarená investícia z pohľadu daní po novom aj so zaúčtovaním
 Výpožička v praxi - daňový dosah od 1. 1. 2020 so zmenami
 Nepeňažný vklad pohľadávky FO do spoločnosti a daňový dosah od 1. 1. 2020

Daň z pridanej hodnoty
 Preprava tovaru v rámci EÚ
- zmeny v dokazovaní nároku na oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do EÚ
- zmeny v oblasti dodávania tovaru do konsignačného skladu a následného predaja
- priradenie prepravy v rámci reťazového obchodu, ktorá je vykonaná prostrednou osobou
 Zmeny v oblasti súhrnného výkazu aj na príkladoch
 Oprava základu dane pri cestovných kanceláriách od 1. 1. 2020
 Nehnuteľnosť z pohľadu DPH
- zmena účelu pri investičnom majetku, ktorým je nehnuteľnosť
- bezodplatné dodanie nehnuteľnosti a povinnosť vrátiť daň zo služieb viažucich sa k nehnuteľnosti
- dodanie stavby, stavebného pozemku a registračná povinnosť
 Zmena využívania hnuteľného investičného majetku na podnikanie a iný účel (napr.
automobil)
- povinnosť vyrovnať zmenu pomeru od 1. 1. 2020
- predaj majetku a dosah na úpravu odpočítanej dane
 Základ dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorým je majetok do 1 700 eur
- rozdiel medzi bezodplatným dodaním a krádežou
 Povinnosť registrácie zahraničnou osobou a zrušenie registrácie v tuzemsku od 1. 1. 2020
 Právo na odpočítanie dane v prípade refakturácie služieb ako ubytovanie, letenky a
nerefakturácia takýchto plnení
- základné princípy práva na odpočítanie dane
- riziká uplatnenia odpočítania dane, ak je hradené plnenie za iného daňovníka

Organizačné informácie sú uvedené na nasledovnej strane tejto pozvánky.

Manažér seminára:
Katarína Golianová, golianova@akademiaplus.sk
tel.: 045 - 53 66 522, 0918 598 341
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Prihlášky zasielajte do 2. 3. 2020.
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)

+ zaslaním e-mailu na adresu doleuvedeného manažéra tohto seminára
(uveďte názov a termín podujatia, mená prihlásených, identifikačné údaje prihlasujúceho subjektu,
spôsob úhrady účastníckeho poplatku a prípadné uplatnenie zľavy)

+ zaslaním vyplneného formulára prihlášky poštou alebo e-mailom
(formulár je k dispozícii na stiahnutie (vo formáte pdf a doc) na www.akademiaplus.sk/seminare.htm)

+ telefonicky (kontaktujte doleuvedeného manažéra tohto seminára)
Po prijatí elektronickej prihlášky je odosielateľovi vždy zaslaný potvrdzujúci e-mail.

Účastnícky
poplatok
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
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.

Úhrada
poplatku
- prevodom
Úhrada
poplatku

Bezhotovostnú úhradu poplatku na základe tejto pozvánky uskutočnite do 2. 3. 2020
 č. účtu: SK78 1111 0000 0066 2619 5003
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
 variabilný symbol: 12009 / 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.

- v hotovosti
alebo kartou

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

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 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.
V prípade nepredvídateľných okolností alebo inej nepriaznivej situácie si Akadémia Plus vyhradzuje právo na
zmenu miesta alebo termínu konania seminára, prípadne na jeho úplné zrušenie. O všetkých zmenách budú
prihlásení záujemcovia včas informovaní telefonicky, e-mailom alebo písomne a informácia bude zverejnená
tiež na internetovej stránke Akadémie Plus (www.akademiaplus.sk/klientskazona.htm).
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.
Vyhotovovanie zvukových alebo obrazových záznamov v priebehu seminára je bez výslovného súhlasu lektora
a organizátora zakázané.
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...aby Vaše plus bolo vzdelanie!

Akadémia Plus, s.r.o.

Organizačné
informácie a pokyny
Somolického ulica 2, 960 01 Zvolen

tel.: 045 - 53 66 522, 53 66 521
e-mail: info@akademiaplus.sk
www.akademiaplus.sk

Srdečne Vás pozývame na odborný seminár

DPH a daň z príjmov od 1. 1. 2020
a ich aplikácia do praxe s Ing. Vladimírom Ozimým

Lektor
Termín

Ing. Vladimír Ozimý
9. 3. 2020 (pondelok)
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

Kompletný prehľad o legislatívnych novinkách v zákone o DPH a v zákone o dani s príjmov,
tentoraz s účinnosťou od 1. 1. 2020, vám tradične začiatkom roka prinášame aj pod vedením
Ing. Vladimíra Ozimého. Cieľom školenia je podrobne účastníkov informovať o jednotlivých
nariadeniach a pomôcť vám tieto ustanovenia uplatniť vo svojej praxi. V rámci programu sa
dozviete, čomu treba venovať zvýšenú pozornosť hneď v prvých mesiacoch a nadobudnete aj
ďalšie praktické vedomosti, ktorými by ste pri podnikaní ako fyzická či právnická osoba mali
disponovať. Zo školenia si tradične môžete odniesť celý rad praktických informácií, vďaka
ktorým budete plne pripravení zvládnuť nové povinnosti v roku 2020. Školenie je zároveň
spojené s otvorenou diskusiou, v rámci ktorej si môžete ozrejmiť všetky vaše nejasnosti
týkajúce sa daňovej a účtovnej problematiky.

Program
seminára

Daň z príjmov
 Výdavky daňovo uznané po zaplatení a zahrnovanie do základu dane (účtovno-daňový
dosah)
- sprostredkovateľské odmeny
- normy a certifikáty
- zmluvné pokuty a penále
- nájomné
- štúdie
- poradenské a právne služby
- reklamné služby a daň z poistenia
- sponzorské
 Odpisovanie majetku
- zavedenie novej odpisovej skupiny
- odpisy nehmotného majetku
- odpisy hmotného majetku s aspektmi daňového zákona (prenájom, prerušenie, predaj)
- zaokrúhľovanie daňových odpisov
 Dividendy od 1. 1. 2020 z daňového hľadiska
- čo sa považuje za dividendu a dosah na zdanenie

Pokračovanie programu na 2. strane

...aby Vaše plus bolo vzdelanie!

Organizačné informácie a pokyny
Program
seminára
- pokračovanie

 Predaj obchodného podielu a daňový dosah
- kedy sa dividenda zdaňuje a čo je možné uplatniť ako výdavok po novom
 Predaj cenných papierov (účtovno-daňový aspekt)
- predaj cenných papierov fyzickou osobou po 1. 1. 2020
- predaj cenných papierov a podielov právnickou osobou po 1. 1. 2020
- precenenie cenných papierov určených na obchodovanie
 Preddavky na daň z príjmov
- výpočet preddavkov na daň z príjmov PO (zaúčtovanie)
- výpočet preddavkov na daň z príjmov FO (zaúčtovanie)
 Opravná položka a odpis pohľadávky od 1. 1. 2020
- daňový dosah tvorby opravnej položky od 1. 1. 2020 na pohľadávku
- daňový dosah odpisu pohľadávky od 1. 1. 2020
 Rezervy a zmeny od 1. 1. 2020 z daňového hľadiska (účtovno-daňový aspekt)
 Vyplácanie úrokového príjmu a licenčných poplatkov do zahraničia – zrážková daň medzi
prepojenými osobami (účtovno-daňový aspekt)
 Sadzby dane z príjmov pre FO a PO - čo je nutné sledovať pre účely zvýhodnenej sadzby
dane z príjmov
 Zmarená investícia z pohľadu daní po novom aj so zaúčtovaním
 Výpožička v praxi - daňový dosah od 1. 1. 2020 so zmenami
 Nepeňažný vklad pohľadávky FO do spoločnosti a daňový dosah od 1. 1. 2020

Daň z pridanej hodnoty
 Preprava tovaru v rámci EÚ
- zmeny v dokazovaní nároku na oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do EÚ
- zmeny v oblasti dodávania tovaru do konsignačného skladu a následného predaja
- priradenie prepravy v rámci reťazového obchodu, ktorá je vykonaná prostrednou osobou
 Zmeny v oblasti súhrnného výkazu aj na príkladoch
 Oprava základu dane pri cestovných kanceláriách od 1. 1. 2020
 Nehnuteľnosť z pohľadu DPH
- zmena účelu pri investičnom majetku, ktorým je nehnuteľnosť
- bezodplatné dodanie nehnuteľnosti a povinnosť vrátiť daň zo služieb viažucich sa k nehnuteľnosti
- dodanie stavby, stavebného pozemku a registračná povinnosť
 Zmena využívania hnuteľného investičného majetku na podnikanie a iný účel (napr.
automobil)
- povinnosť vyrovnať zmenu pomeru od 1. 1. 2020
- predaj majetku a dosah na úpravu odpočítanej dane
 Základ dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorým je majetok do 1 700 eur
- rozdiel medzi bezodplatným dodaním a krádežou
 Povinnosť registrácie zahraničnou osobou a zrušenie registrácie v tuzemsku od 1. 1. 2020
 Právo na odpočítanie dane v prípade refakturácie služieb ako ubytovanie, letenky a
nerefakturácia takýchto plnení
- základné princípy práva na odpočítanie dane
- riziká uplatnenia odpočítania dane, ak je hradené plnenie za iného daňovníka

Organizačné informácie sú uvedené na nasledovnej strane tejto pozvánky.

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

Organizačné informácie a pokyny
Uzávierka
Uzávierka
prihlášok
prihlášok
Ako sa
Ako sa
prihlásiť
prihlásiť

Prihlášky zasielajte do 2. 3. 2020.
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)

+ zaslaním e-mailu na adresu doleuvedeného manažéra tohto seminára
(uveďte názov a termín podujatia, mená prihlásených, identifikačné údaje prihlasujúceho subjektu,
spôsob úhrady účastníckeho poplatku a prípadné uplatnenie zľavy)

+ zaslaním vyplneného formulára prihlášky poštou alebo e-mailom
(formulár je k dispozícii na stiahnutie (vo formáte pdf a doc) na www.akademiaplus.sk/seminare.htm)

+ telefonicky (kontaktujte doleuvedeného manažéra tohto seminára)
Po prijatí elektronickej prihlášky je odosielateľovi vždy zaslaný potvrdzujúci e-mail.

Účastnícky
poplatok
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
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.

Úhrada
poplatku
- prevodom
Úhrada
poplatku

Bezhotovostnú úhradu poplatku na základe tejto pozvánky uskutočnite do 2. 3. 2020
 č. účtu: SK78 1111 0000 0066 2619 5003
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
 variabilný symbol: 12009 / 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.

- v hotovosti
alebo kartou

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

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 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.
V prípade nepredvídateľných okolností alebo inej nepriaznivej situácie si Akadémia Plus vyhradzuje právo na
zmenu miesta alebo termínu konania seminára, prípadne na jeho úplné zrušenie. O všetkých zmenách budú
prihlásení záujemcovia včas informovaní telefonicky, e-mailom alebo písomne a informácia bude zverejnená
tiež na internetovej stránke Akadémie Plus (www.akademiaplus.sk/klientskazona.htm).
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.
Vyhotovovanie zvukových alebo obrazových záznamov v priebehu seminára je bez výslovného súhlasu lektora
a organizátora zakázané.
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...aby Vaše plus bolo vzdelanie!

