Mzdové účtovníčky, ekonómovia,
seminár určený pre Vás!
Kto môže požiadať o ročné zúčtovanie dane z príjmov zo
závislej činnosti? Aké nezdaniteľné časti základu dane si
môže zamestnanec uplatniť? Aké zmeny v pravidlách
nás čakajú v roku 2019?
Naš lektor má bohaté praktické skúsenosti z danej
problematiky a je pripravený odpovedať na Vaše otázky.

Pozývame Vás na seminár

Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 +
legislatívne zmeny platné pre rok 2019
Lektor:

Ing. Pavol Kukučka
lektor s dlhodobou praxou v oblasti miezd a odvodov

Miesto konania:

penzión Radlinka
Radlinského ulica, 080 01 Prešov
Zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom
moste /vedie pod ním železničná trať/. Prvá odbočka vľavo je
Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión
Radlinka. Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov..

Termín:

19. 2. 2019 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
telefón, fax: 051/7581 600
mobil: 0918/600 556
e-mail: velmax@velmax.sk; www.velmax.sk

Ročné zúčtovanie dane za rok 2018
+

Legislatívne zmeny platné pre rok 2019
 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej
osoby
zo závislej činnosti za rok 2018 + DP A
o Povinnosti, termíny a sankcie
o Daňové tlačivá




Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti
Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti za rok
2018
 Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2018
 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov
o Nezdaniteľné časti základu dane ( NČZD)
 na daňovníka
 na manžela/manželku
 príspevky do III. piliera
 preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace
s kúpeľnou starostlivosťou
o „ Milionárska daň ”, nerovná daň
o Daňový bonus

na vyživované dieťa – ročný daňový bonus

na zaplatené úroky
o Špecifiká týkajúce sa

poberateľov dôchodkov, „projektových“
zamestnancov

obcí ( RZD starosta – končiaci, pokračujúci,
nový )

preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania
zdravotného poistenia za rok 2017
o Podiel zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 %

 Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2019
o
o

o

Mzdové veličiny platné pre rok 2019
Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
 odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
v roku 2019 zamestnanca a zamestnávateľa
Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej
činnosti



príjmy oslobodené od dane – suma príspevku na
rekreáciu
o Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2018
 Novela rozložená na dlhé časové obdobie
 účinnosť od 1.novembra 2018, účinnosť od
1.januára 2019
 účinnosť od 1.januára 2020, účinnosť od
1.januára 2021
 zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov
 zvyšovanie dôchodkového veku, dôchodkový strop
 zvýšenie maximálnych dávok v nemocenskom poistení
o Zákonník práce
 pripravte sa na zvýšenie mzdových zvýhodnení od
1.5.2019
 mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, za prácu
v sobotu a nedeľu
 mlčanlivosť – pracovné, mzdové podmienky
o
kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2019
o
Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky v roku 2019
o
13. a 14. mzda / odmena v roku 2019, 2020, 2021
o
Novela zákona č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest
o
Novela zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení

 Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme


Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre VS a ŠS na rok 2019
a 2020

Ing. Pavol Kukučka
lektor

Organizačné pokyny
Seminár sa bude konať 19. 2. 2019 v priestoroch penziónu Radlinka,
Radlinského ulica, 080 01 Prešov.
Vyplnenú záväznú prihlášku nám pošlite e-mailom, faxom, príp. poštou
najneskôr do 18. 2. 2019.
Výška poplatku za seminár za jedného účastníka je 40 € s DPH pri
platbe v hotovosti v deň konania na mieste. Pri úhrade poplatku na účet
organizátora do 15. 2. 2019 Vám poskytneme 7,5 % zľavu. V tom prípade
zaplatíte 37 € s DPH. Pri platbe na účet č.: 4014903399/7500 (IBAN: SK15
7500 0000 0040 1490 3399) uveďte VS: 190219, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO, v
kolónke správa pre prijímateľa: obchodné meno Vašej firmy.
Pri prezentácii Vás prosíme o preukázanie sa dokladom o úhrade
poplatku. Pozvánka plní funkciu účtovného dokladu!
Úhrada na účet
do 15. 2. 2019
Platba v
hotovosti
19. 2. 2019

Cena bez DPH

20% DPH

Cena s DPH

30,83 €

6,17 €

37,00 €

33,33 €

6,67 €

40,00 €

V cene poplatku je zahrnutý odborný materiál lektora, občerstvenie a obed podávaný v
priestoroch reštaurácie penziónu Radlinka.
Firma Velmax, s.r.o. je platiteľom DPH.

Ing. Stanislav Handzuš - konateľ

Záväzná prihláška na seminár
Ročné zúčtovanie dane z príjmov za rok 2018 + legislatívne zmeny
pre rok 2019
Obchodné meno: .................................................................................................
Sídlo organizácie:.................................................................................................
IČO:............................................... DIČ:...............................................................
IČ DPH: …............................................................................................................
Číslo účtu odosielateľa: .......................................................................................
Tel., Fax, e-mail:...................................................................................................
Meno účastníka:....................................................................................................
Spôsob platby: …..................................................................................................
Pečiatka a podpis
Prosíme vyplniť všetky údaje kvôli vystaveniu daňového dokladu!

Organizačný garant
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
IČO 36494950, IČ DPH SK 2021853163
Registrácia: Obchodný register Okresného
súdu Prešov, oddiel. Sro, vložka č.15076/P
ČSOB Prešov, č. ú. 4014903399/7500
IBAN: SK15 7500 0000 0040 1490 3399

Kontakt:
Ing. Stanislav Handzuš, konateľ Velmax, s. r. o.
Tel.: 051/7581 600
Mobil: 0918/600 556
e-mail: velmax@velmax.sk www.velmax.sk
Pripravované semináre:
Seminár

Lektor/ka

Dátum konania Miesto konania

Daňové priznanie k dani z
príjmov za rok 2018 FO a PO

JUDr. Oľga Groszová

16. 1. 2019

Penzión Lineas,
Budovateľská 14,
Prešov

Účtovná závierka v
podvojnom účtovníctve za
rok 2018

Ing. Bc. Jana Acsová

23. 1. 2019

Penzión Lineas,
Budovateľská 14,
Prešov

Daň z pridanej hodnoty v
praxi – zmeny od 1. 1. 2019

JUDr. Oľga Groszová

13. 2. 2019

Penzión Radlinka,
Radlinského ulica,
Prešov

Zuzana Suszter

Január - marec
2019

Školiace stredisko
Velmax, s.r.o.,
Budovateľská 38,
Prešov

Ing. Beáta Straková

Január - marec
2019

Školiace stredisko
Velmax, s.r.o.,
Budovateľská 38,
Prešov

Mgr. Katarína Timková

objednávka

Kurz vizážistiky
/prezentačná verzia/
Kurz podvojného
účtovníctva
Som vedúci zamestnanec –
firemné školenie

U klienta alebo
podľa dohody

VELMAX – partner pri Vašom podnikaní
Vedenie účtovníctva, spracovanie personálno-mzdovej agendy,
evidencie DPH a daňových priznaní k DPH, daňových priznaní k
dani z príjmov FO a PO, poradenstvo v uvedených oblastiach.
Organizovanie kurzov jednoduchého, podvojného, mzdového
účtovníctva a kurzov vizážistiky.

