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Vás pozýva na odborný seminár
DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB
ZA ZDAŇOVACIE OBDOBIE ROKU 2019
+ AKTUÁLNE ZMENY OD 1.1.2020 AJ S DOPADOM NA ROK 2019
Termín:

27. februára 2020 ( štvrtok ) o 09:00 hod., prezentácia od 08:30 hod.

Miesto:

Reštaurácia Family, Námestie slobody 1866/5, 071 01 Michalovce

Lektor:

Ing. Angela Michňová - odborník na dane z príjmov právnických osôb

PROGRAM SEMINÁRA:
 Prednáška je zameraná na vyčíslenie výsledku hospodárenia a jeho transformácia na
základ dane v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov a daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2019
 Úpravy obsiahnuté v novelách zákonov účinných od 1.1.2019 a 1.1.2020
1/ Vyčíslenie základu dane za zdaňovacie obdobie 2019 a jeho úprava na základ dane
- daňové a nedaňové výdavky
- marketingové služby, odplaty za provízie
- výdavky vyplácané daňovníkom nezmluvného štátu
- výdavky za poradenské a právne služby
- získanie certifikátov
- výdavky na podporu športu, sponzorské /zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších
predpisov
- výdavky na duálne vzdelávanie žiakov
- zmluvné pokuty
- podpora domáceho kúpeľníctva
- doprava zamestnancov na pracovisko zabezpečovaná zamestnávateľom
- tvorba opravných prostriedkov
2 / Zdanenie neuhradených záväzkov
3/ Hmotný a nehmotný majetok
- Odpisy aj na prenajatom majetku
- Členenie stavieb podľa stavebného zákona
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4 / Daň vyberaná zrážkou od 1.1.2019
Príjmy plynúce zo zdrojov na území SR daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, ale aj
príjmy zo zdrojov na území SR bez ohľadu na to, či plynú daňovníkovi s obmedzenou alebo
neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 43 ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov .
5/ Novely zákonov dane z príjmov právnických osôb platné od 01.01.2020

ORGANIZAČNÉ POKYNY K SEMINÁRU:
Účastnícky poplatok 45,- € 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
na
adresu
avmichalovce@avmichalovce.sk do 25.02.2020 do tohto termínu prosíme tiež uhradiť
účastnícky poplatok na účet:
VÚB a.s. Pobočka Michalovce, IBAN - SK37 0200 0000 0031 8588 4159, VS: 27022020
Pozvánka slúži objednávateľovi ako príloha k účtovnému dokladu.
Mgr. Jarmila Kurdilová, v. r.
Akadémia vzdelávania Michalovce

S pozdravom

..............…………………............………....… Návratka ..............................………............................
Záväzná prihláška na seminár – 27.02.2020
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 ....................................................

□ Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rámci Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov) so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
□ Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami ( www.avmichalovce.sk )
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