Regionálne vzdelávacie centrum
PREHĽAD

PODUJATÍ

pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Trhová 2, 917 00 Trnava

S POZVÁNKAMI

registrácia: ObÚ Trnava, 28.5.2010,
č. A/2010/07859

A ELEKTRONICKOU PRIHLÁŠKOU NÁJDETE

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

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

strane

pozrite

MENU,

potvrďte

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 doručené nebude).
Pri každom NÁZVE PODUJATIA nájdete POZVÁNKU, ktorú

„Až pri vyplnení priznania o dani
z príjmu prídeme na to,
koľko peňazí by sme ušetrili,
keby sme nemali žiadne peniaze.“

Vás pozýva na seminár

Fernandel

STIAHNITE do PC, resp. vytlačte., pretože pozvánka je aj
daňovým dokladom pre vaše účtovníctvo. Prihlasujte sa až
vtedy, ak je zverejnená už i pozvánka.

RVC Trnava je členom

ROČNÉ ZÚČTOVANIE
PREDDAVKOV NA DAŇ
Z PRÍJMOV ZO
ZÁVISLEJ ČINNOSTI
ZA ROK 2018
a zmeny súvisiace so
zdaňovaním príjmov zo
závislej činnosti
_________________________________

TRNAVA

29.JANUÁRA 2019

6. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018

PROGRAM:

▪

1. Príjmy zo závislej činnosti
▪
▪
▪
▪

príjmy vylúčené z predmetu dane
príjmy oslobodené od dane
zdaniteľné príjmy
časová
súvislosť
príjmov
zdaňovacím obdobím

▪
s príslušným

▪

2. Základ dane z príjmov zo závislej činnosti

▪
▪

▪
▪
▪

dobrovoľne platené poistné
poistné z príjmov, ktoré nie sú zdaniteľnými
príjmami
nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného
poistenia

3. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu
dane
▪
▪
▪
▪
▪

nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
nezdaniteľná časť základu dane na manželku
(manžela)
nezdaniteľná časť základu dane – doplnkové
dôchodkové sporenie
nezdaniteľná časť základu dane – zaplatené
úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou –
prvýkrát uplatňovaná za rok 2018
praktické príklady uplatnenia nezdaniteľných
častí základu dane

4. Uplatnenie daňového bonusu
▪
▪
▪
▪

podmienky na uplatnenie daňového bonusu
preukazovanie nároku na daňový bonus
uplatnenie daňového bonusu v priebehu roku
a pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň
praktické príklady uplatnenia daňového bonusu

5. Uplatnenie
daňového
bonusu
na
zaplatené úroky – prvýkrát uplatňovaný
za rok 2018
▪ podmienky na uplatnenie daňového bonusu
na zaplatené úroky
▪ výpočet výšky daňového bonusu na
zaplatené úroky
▪ uplatnenie daňového bonusu na zaplatené
úroky
▪ preukazovanie nároku na daňový bonus na
zaplatené úroky
▪ praktické príklady uplatnenia daňového
bonusu na zaplatené úroky

podmienky na vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň za rok 2018
žiadosť
o vykonanie
ročného
zúčtovania
preddavkov na daň
lehoty
v súvislosti
s vykonaním
ročného
zúčtovania preddavkov na daň
tlačivo ročného zúčtovania preddavkov na daň
praktické príklady na vykonanie ročného
zúčtovania

7. Tlačivá používané v súvislosti s príjmami
zo závislej činnosti
▪
▪
▪
▪
8.
▪

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
na daň
Hlásenie o vyúčtovaní dane
Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti
základu dane na daňovníka a daňového bonusu
Potvrdenie o zdaniteľnej mzde

Zdaňovanie príjmov umelcov a autorov
základné informácie týkajúce sa zdanenia
príjmov umelcov a autorov, povinnosti platiteľa
príjmu

9. Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických
osôb zo závislej činnosti od 01.01.2019

PRIHLÁŠKY
Prihlásiť sa môžete najneskôr
do 24.01.2019
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.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Lektor: Ing. Marcela PRAJOVÁ
Termín: 29. 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.,

IBAN: SK96 0900 0000 0050 5718 7171

VS290119 (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

