AKADÉMIA VZDELÁVANIA MICHALOVCE

Námestie slobody 3, 071 01 Michalovce
Tel.: 056/6883822, Mobil: 0902 930 232
E-mail: avmichalovce@avmichalovce.sk
Banka: VÚB a.s., č.ú.: 3185884159/0200
IBAN: SK37 0200 0000 0031 8588 4159
IČO: 42323908, DIČ: 2023867967
www.avmichalovce.sk

Vás pozýva na odborný seminár
ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE ZA ROK 2018
+ LEGISLATÍVNE ZMENY 2019
Termín:

01.02.2019 (piatok) o 09:00 hod., prezentácia od 08:30 hod.

Miesto:

Hotel Družba Michalovce, ul. Jána Hollého 698/1, 071 01 Michalovce

Lektor:

Ing. Pavol Kukučka - lektor s dlhodobou praxou v danej oblasti

PROGRAM SEMINÁRA:
 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo
závislej činnosti za rok 2018
o Povinnosti, termíny a sankcie
o Daňové tlačivá – zmeny v tlačivách
o Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti
o Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
o Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2018
o Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
o Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov
o Nezdaniteľné časti základu dane na :
 daňovníka
 manžela/manželku
 kúpeľnú starostlivosť - preukázateľne zaplatené úhrady
súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou
 príspevky do III. piliera
o „ Milionárska daň “, nerovná daň
o Daňový bonus
 na vyživované dieťa – ročný daňový bonus
 na zaplatené úroky
o Špecifiká týkajúce sa
 poberateľov dôchodkov
 obce ( 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 platné pre rok 2019
o Mzdové veličiny platné pre rok 2019
o Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
 odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019
zamestnanca a zamestnávateľa
 „materská dovolenka“ otca a zdravotné poistenie matky
o Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
 príjmy oslobodené od dane – suma príspevku na rekreáciu
 daňový bonus na vyživované deti od 1.4.2019

PROGRAM SEMINÁRA – POKRAČOVANIE:
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, 1.januára 2019, 1.januára 2020, 1.januára 2021
 zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov
 zvyšovanie dôchodkového veku, dôchodkový strop
 zvýšenie maximálnych dávok v nemocenskom poistení
o Zákonník práce č.311/2001 Z.z.
 zvýšenie mzdových zvýhodnení od 1.5.2019
 13. a 14. mzda / odmena v roku 2019, 2020, 2021
 mlčanlivosť – o pracovných a mzdových podmienkach
o Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2019 a rok 2020
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
o Novela zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme
ORGANIZAČNÉ POKYNY K SEMINÁRU:
Účastnícky poplatok 42,- € je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z., § 3, ods. 1
o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, študijný materiál, občerstvenie,
teplý obed a režijné náklady AV.
Akadémia vzdelávania Michalovce nie je platiteľom DPH.
Záväznú
prihlášku
zašlite
poštou
alebo
e-mailom
avmichalovce@avmichalovce.sk do 30.01.2019,
do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet:
VÚB a.s. Pobočka Michalovce, č.ú.: 3185884159/0200,
(IBAN - SK37 0200 0000 0031 8588 4159), VS: 01022019

na

adresu

Pozvánka slúži objednávateľovi ako príloha k účtovnému dokladu.

...............……………………………………....… Návratka …...........……...………….......................
Záväzná prihláška na seminár – 01.02.2019
Organizácia

Meno, priezvisko, titul účastníka

telefón, e-mail :

1.......................................................................................................................
2.......................................................................................................................
Účastnícky poplatok za .......... účastníkov vo výške ..........,- € bol uhradený dňa .......
z účtu č. ................................................. pečiatka a podpis ..................................

