Regionálne vzdelávacie centrum
PREHĽAD

PODUJATÍ

S POZVÁNKAMI

A ELEKTRONICKOU PRIHLÁŠKOU NÁJDETE

www.avs-rvc.sk
Kliknite na Trnava, zobrazí sa vám stránka RVC Trnava, na
ľavej

strane

pozrite

MENU,

potvrďte

pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Trhová 2, 917 00 Trnava
registrácia: ObÚ Trnava, 28.5.2010,
č. A/2010/07859

-fax-záznamník: 033 5511 735
0905 399 636,
e-mail: zmo@zmo.sk
IČO: 318 263 85, DIČ: 2021177246

PODUJATIA

https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/ , zobrazí sa
zoznam seminárov, vyberte si podujatie, o ktoré máte
záujem a KLIKNITE NA JEHO NÁZOV, otvorí sa vám
PRIHLÁŠKA. Vypíšte požadované údaje a kliknite na
POSLAŤ. Následne dostanete mailom potvrdenie o prijatí
prihlášky (často krát sa môže stať, že Vám príde do
SPAMOV,

skontrolujte

si

to.

Ak

máte

nastavené

automatické vymazávanie Spamov – potvrdenie Vám

Vás pozýva na seminár

doručené nebude).
Pri každom NÁZVE PODUJATIA nájdete POZVÁNKU,
ktorú STIAHNITE do PC, resp. vytlačte., pretože pozvánka
je aj daňovým dokladom pre vaše účtovníctvo. Prihlasujte
sa až vtedy, ak je zverejnená už i pozvánka.

DAŇ Z PRÍJMOV
právnických osôb

ZA ROK 2018
pre obce

RVC Trnava je členom

Daňové priznanie 2018

______________________________________

TRNAVA

17.JANUÁRA 2019

ORGANIZAČNÉ POKYNY

PROGRAM:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Povinnosť podania daňového priznania
- vznik povinnosti podania DP
- lehota na podanie DP
- splatnosť dane
Platenie preddavkov na daň
Legislatívne zmeny zákona o dani
z príjmov platné na rok 2018 a 2019
Zmeny v tlačive DP PO za rok 2018 –
prehľad
Informácie k vybraným problematikám
- príjmy, ktoré sú/nie sú predmetom dane
v podmienkach samosprávy (vrátane
príjmov z reklamy)
- príjmy oslobodené od dane v podmienkach
samosprávy
- predaj majetku a uplatnenie výdavkov
- daňová licencia
- zdaňovanie dividend a príjmov z predaja
akcií v roku 2018 a v roku 2019
- nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti
od roku 2019 - zrušenie ocenenia na účely
ZDP v pôvodných hodnotách
- technické zhodnotenie a opravy vykonané
nájomcom na prenajatom majetku
- pohľadávky a záväzky zo zdaňovanej
činnosti z pohľadu ZDP
Informácia k transferovému oceňovaniu
Vyplnenie tlačiva daňového priznania
v podmienkach obce za rok 2018
- vyplnenie tlačiva v obci bez
podnikateľskej činnosti
- vyplnenie tlačiva v obci
s podnikateľskou činnosťou
Diskusia

Lektor: Ing. Peter HORNIAČEK
Termín: 17. januára 2019
Miesto: zasadačka Okresného úradu,
Kollárova 8, Trnava,1.pos.

Začiatok: 9,00

h (prezentácia od 8,15h)

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
pre členov RVC 15 €/os.
pre nečlenov 30 €/os.
VOPRED na účet RVC v Slovenská sporiteľňa, a.s.,

PRIHLÁŠKA
Prihlásiť sa môžete najneskôr
do 15.01.2019
Prihlášky neposielajte poštou.
Prihlasujte sa cez elektronické formuláre
www.avs-rvc.sk v časti TRNAVA:
https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/
Do časti mailová adresa napíšte mail, na
ktorý Vám máme aj zaslať prípadne
materiály zo seminára, najlepšie pracovnú
mailovú adresu účastníka seminára. .

IBAN: SK96 0900 0000 0050 5718 7171

VS170119 (je VŽDY dátum konania seminára) ,
ŠS = Vaše IČO
ROPO v správe pre príjemcu uveďte napr.:
ZŠ Horná Dolná
Poplatok uhrádzajte prosím až v r. 2019.
▪ Platba prevodom na účet RVC. vopred tak, aby
bola platba pripísaná najneskôr 1 deň pred
konaním seminára na účte RVC.
▪ Poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona
č.18/1996 Z. z. o cenách. Zahrnuté sú v ňom
náklady na organizáciu, lektora, občerstvenie, réžia
RVC. Nie sme platiteľmi DPH.
▪ Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné
k úhrade a spolu s výpisom z účtu o úhrade tvorí
doklad pre zúčtovanie, má platnosť faktúry.
▪ V zmysle autorského zákona nie je možné
vyhotovovanie zvukového, obrazového záznamu.
▪ V prípade Vašej neúčasti poplatok nevraciame, je
možné poslať náhradného účastníka.

Mgr. Andrea Briestenská
RVC Trnava

Prípadné otázky pre lektora pošlite
v samostatnom maily.

