Účtovníčky, ekonómovia,
seminár určený pre Vás!
Ovládate problematiku § 69 – prenos daňovej
povinnosti? Čo ďalšie nové priniesla novelizácia zákona
o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2018?
Naša lektorka má bohaté praktické skúsenosti z danej
problematiky a je pripravená odpovedať na Vaše otázky.

Pozývame Vás na seminár

DPH v roku 2018
Lektorka:

JUDr. Oľga Groszová
daňová poradkyňa

Miesto konania:

Hotel Lineas
Budovateľská 14, 080 01 Prešov.
Zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom
moste (vedie pod ním železničná trať) ku križovatke. Pri
križovatke odbočte doľava na Budovateľskú ulicu a oproti
zastávke je Hotel Lineas. Parkovanie pri hoteli je bez
poplatkov.

Termín:

20. 02. 2018 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
tel./fax: 051/7581 600
mobil: 0918/600 556
e-mail: velmax@velmax.sk; www.velmax.sk

Daň z pridanej hodnoty – novelizácia k 1.1.2018
Dňa 7.12.2017 bola v Národnej rade Slovenskej republiky schválená
novelizácia zákona č.222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty, ktorá v Zbierke
zákonov bola zverejnená pod číslom 334/2017 Z. z.
Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty má 50 bodov a každý
platiteľ dane z pridanej hodnoty sa musí s týmito zmenami oboznámiť.
V rámci tohto seminára však budeme venovať pozornosť a veciam,
ktoré sa k 1.januáru 2018 nemenili, ale sú dôležité pri každodennej práci v
rámci vedenia evidencie DPH . Máme na mysli predovšetkým problematiku
„vzniku daňovej povinnosti“. Teda určene dátumu, v rámci ktorého musí platiteľ
dane odvádzať zo zdaniteľných obchodov daň do štátneho rozpočtu. Na druhej
strane časová otázka je veľmi dôležitá aj pri uplatňovaní práva na odpočítanie
dane.
Program:
1/ novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2018 – zákon
č.334/2017 Z. z.
2/vznik daňovej povinnosti - §19, 20,21,25 – vznik daňovej povinnosti
pri zdaniteľných dodávkach v tuzemsku, pri nadobudnutí tovaru z iného
členského štátu, oprava základu dane
3/odpočítanie dane - § 49,51,53 – odpočítanie dane platiteľom, oprava
odpočítanej dane
4/prenos daňovej povinnosti - § 69 - jedno z najdôležitejších
ustanovení zákona, ktoré rieši presun daňovej povinnosti z predávajúceho na
kupujúceho
5/Kontrolný výkaz od A po Z – všetko, čo musíte vedieť, aby ste
správne vyplnili kontrolný výkaz
6/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára
Účastníci dostanú materiál k preberanej problematike.
JUDr. Oľga Groszová
daňový poradca, člen SKDP

Organizačné pokyny
Seminár sa bude konať 20. 02. 2018 v priestoroch Hotela Lineas na
Budovateľskej 14 v Prešove.
Vyplnenú záväznú prihlášku nám pošlite e-mailom, faxom, príp. poštou
najneskôr do 19. 02. 2018.
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 16. 02. 2018 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: 200218, 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 16. 02. 2018
Platba v
hotovosti
20. 02. 2018

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 Hotela Lineas.
Firma Velmax, s.r.o. je platiteľom DPH.

Ing. Stanislav Handzuš - konateľ

Záväzná prihláška na seminár
DPH v roku 2018
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./fax: 051/7581 600
Mobil: 0918/600 556
e-mail: velmax@velmax.sk www.velmax.sk

Pripravované semináre:
Seminár

Lektor/ka

Dátum konania

Miesto konania

Príprava ročného zúčtovania
dane z príjmov zo závislej
činnosti za rok 2017

JUDr. Oľga Groszová

19.02.2018

Hotel Lineas,
Budovateľská 14,
Prešov

Kurz vizážistiky (1 z 3 verzií)

Zuzana Suszter

24.02.2018

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

Ročné zúčtovanie dane za
rok 2017 + Legislatívne
zmeny 2018

Ing. Pavol Kukučka

27.02.2018

Penzión Radlinka,
Radlinského ulica,
Prešov

Problematika pracovného
práva

Mgr. Katarína Timková

február 2018

Školiaca miestnosť
KWOON,
Budovateľská 38,
Prešov

Ing. Hedviga Vadinová

február 2018

Školiaca miestnosť
KWOON,
Budovateľská 38,
Prešov

Ochrana osobných údajov
podľa nových pravidiel

Ing. Pavol Kukučka

apríl 2018

Penzión Radlinka,
Radlinského ulica,
Prešov

Novela Zákonníka práce od
01.05.2018

RNDr. Jana Motyčková

16.05.2018

Penzión Radlinka,
Radlinského ulica,
Prešov

Exekučné zrážky od 1.7.2018,
zmeny v dohodách v roku
2018

RNDr. Jana Motyčková

22.06.2018

Penzión Radlinka,
Radlinského ulica,
Prešov

Účtovná uzávierka za rok
2017 neziskových organizácií

VELMAX – partner pri Vašom podnikaní

