
utorok, 4. september 2018

1. deň 8:00 - 14:00

daňová poradkyňa, audítorka, gestor Metodicko - legislatívnej komisie pre účtovníctvo, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických

osôb, členka prezídia SKDP a Regionálnej rady SKDP

streda, 5. september 2018
2. deň 8:00 - 14:00

daňová poradkyňa spoločnosti TPA, vedúca Metodiko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb

štvrtok, 6. september 2018
3. deň 8:00 - 14:00

daňová poradkyňa spoločnosti Deloitte, vedúca Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb

streda, 12. september 2018
4. deň 8:00 - 13:30

odborníčka na mzdovú problematiku, programátor - analytik mzdového softvéru

štvrtok, 13. september 2018
5. deň 8:00 - 14:00

daňový poradca spoločnosti TAX systems, k.s., vedúci Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z pridanej hodnoty

Interpretácia zákona o dani z príjmov (FO) - podrobnejší obsah doplníme už čoskoro

Ing. Mária Janušková

RNDr. Jana Motyčková

1. Pracovný čas, nadčas (rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, nadčas )

2. Mzda, mzdové zvýhodnenia , sviatok, náhradné voľno, nákladná mzda, minimálna mzda a minimálne mzdové nároky, príplatky za sobotu a nedeľu, nočnú prácu, sťažené prostredie, príplatky za

nadčas, za prácu vo sviatok, náhradné voľno

3. Dovolenka, priemerný zárobok (výpočet nároku na dovolenku, krátenie, priemerný zárobok, náhrada mzdy)

4 Pohotovosť neaktívna a aktívna, limity, nároky

5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (druhy dohôd, odmeňovanie dohodárov, povinné príplatky od 1.5.2018)

6. Zamestnanec v sociálnom a zdravotnom poistení, výnimky, oznamovanie - základy (pravidelný a nepravidelný príjem v SP, registračné listy, termíny, oznamovanie do ZP, spôsob, termíny,

oznamovanie počas trvania zamestnania)

7. Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie (vymeriavací základ pre SP, vykazovanie pravidelného a nepravidelného príjmu v SP, príjmy po skončení zamestnania, vymeriavací základ pre ZP,

odpočítateľná položka, vykazovanie, evidenčný list dôchodkového poistenia)

8. Dohody dôchodcov a študentov (uplatňovanie výnimky, vykazovanie, vymeriavací základ)

PhDr. Ľubica Dumitrescu

Interpretácia zákona o dani z príjmov (PO) - podrobnejší obsah doplníme už čoskoro

   Daň z pridanej hodnoty I.

Ing. Milan Vargan

Interpretácia zákona o DPH - podrobnejší obsah doplníme už čoskoro

Ako zamestnávateľ očakávate od zamestnanca kvalitný výkon. 

Ako nový zamestnanec daňového poradcu alebo ekonomického úseku, začínajúci účtovník chcete okamžite podávať kvalitný výkon. 

Klienti predpokladajú, že podávate kvalitný výkon.

Pomôžeme Vám so zaučením rýchlo a kvalitne.  
Daňová akadémia umožní účastníkom získať aktuálny prehľad v kľúčových oblastiach potrebných pre riadny výkon profesie asistenta daňového poradcu,

ekonóma, účtovníka. Dni nabité informáciami, lektori z praxe aj zaujímavá diskusia - to všetko na Vás čaká v Daňovej akadémií.

   Mzdy a odvody

Zameriame sa skôr na podstatu, princípy a logiku účtovníctva ako na konkrétne účtovanie. Venovať sa budeme aj spracovaniu účtovných údajov na účely DzP PO na skutočných príkladoch, čítaniu a

chápaniu účtovnej závierky, závierkovým prácam.

Základné a všeobecné ustanovenia, účtovné sústavy, účtovné doklady, účtovné zápisy, účtovné knihy, účtovná závierka, register, spôsoby oceňovania, inventarizácia, účtovná dokumentácia, záverečné

ustanovenia. Cestovné náhrady.

Ing. Mária Sameková

   Daň z príjmov právnických osôb

   Účtovníctvo, cestovné náhrady

   Daň z príjmov fyzických osôb

1. ročník

Uvádzacia cena 
50,-€/deň 

BONUS pre 
prvých 5 

prihlásených 
a pre 5 

najlepších 



piatok, 14. september 2018
6. deň 8:00 - 14:00

daňová poradkyňa, je členkou Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb, PR komisie SKDP, medzinárodnej účtovnej organizácie

Association of Chartered Certified Accountants

štvrtok, 20. september 2018

7. deň 8:00 - 14:00

daňový poradca spoločnosti TAX systems, k.s., vedúci Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z pridanej hodnoty, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre

správu daní

piatok, 21. september 2018

8. deň 8:00 - 14:00

daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z pridanej hodnoty

sobota, 22. september 2018
9. deň 8:00 - 14:00

advokátka, právna poradkyňa SKDP, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických a právnických osôb

pondelok, 24. september 2018

10. deň 8:00 - 14:00

Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

streda, 26. september 2018

11. deň 10:00 - 16:00

HR manažér Poštovej banky a.s.

Tešíme sa na Vašu účasť

Mgr. Moravčíková - 

Kolenová

Výklad daňového poriadku s aktuálnym stavom k 1.1.2018; index daňovej spoľahlivosti - tzv. hodnotenie DS správcom dane, elektronická komunikácia. Daňová kontrola, vyrubovacie konanie, výkon

daňovej kontroly ( začiatok, lehota na výkon DK, prerušenie DK, lehota na vyrubovacie konanie, lehota na výzvy, lehota zániku práva vyrubiť daň, opravné prostriedky v súvislostis rozhodnutím

vydaným po DK), ...

Súdna a mimosúdna ochrana práv daňových subjektov, záväzkové právne vzťahy, právna úprava podnikania a obchodných spoločností v SR, ako sa orientovať na portáli EurLex, právo EÚ, AML, GDPR,

RPVS

... a čo ešte musíte vedieť

Ing. Vladimír Ozimý

1. Princípy dane z motorových vozidiel (predmet dane, daňovník, vznik, zánik daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť, daňové priznanie, daňová povinnosť, preddavky na daň z motorových

vozidiel) 

2. Miestne dane (daň z nehnueľnosti (pozemky, stavby, byty) - daňovník a predmet dane, vznik, zánik daňovej povinnosti, oznamovacia povinnosť, daňové priznanie, čiastkové daňové priznanie)

3. Daň z poistenia (osoba povnná platiť daň správcovi dane, základ dane a oprava základu dane, daňové priznanie, sadzba dane, zdaňovacie obdobie

4. Spotrebné dane

5. Komunikácia s Finančnou správou SR

6. Elektronická registračná pokladnica

   Daň z pridanej hodnoty II.

Ing. Milan Vargan

Interpretácia zákona o DPH - podrobnejší obsah doplníme už čoskoro

   Základy práva, právo EÚ

Ing. Marcela Bošková, 

ACCA

Účastníci daňovej akadémie si v posledný deň overia svoje získané schopnosti v teste pripravenom jednotlivými lektormi. Po vyhodnotení testu získajú osvedčenie o

absolvovaní akadémie, ktoré je možné použiť aj pre potreby zamestnávateľa. Pre prvých 5 prihlásených účastníkov a 5 najúspešnejších uchádzačov máme pripravený

workshop s HR manažérom zameraný na obchodné a prezentačné zručnosti, v rámci ktorého získajú uchádzači informácie ako hovoriť pred publikom, na čo klásť dôraz, čo

je dôležité pri prezentácií. Rovnako bude workshop zameraný na to, ako byť úspešný pri obchodnom rokovaní. 

Veríme, že 1. ročník Daňovej akadémie bude úspešný a každý rok Vám pomôžeme s úspešným zaradením nováčikov do

pracovného procesu

Seminár naučí základom medzinárodného zdanenia. Vysvetlí rozdielne postavenie rezidenta a nerezidenta a to aj u fyzických ale aj u právnických osôb. Naučí, ako aplikovať zmluvy o zamedzení

dvojitého zdanenia. Ďalej na príkladoch vysvetlí zdanenie fyzických a právnických osôb s príjmami zo zahraničia. V druhej časti sa seminár venuje transferovému oceňovaniu. Objasní, kto sú závislé

osoby, princíp nezávislého vzťahu a vysvetlí povinnosti súvisiace s dokumentáciou k trasnferovému oceňovaniu. Obsah seminára :

1. Rezidencia z pohľadu zákona o dani z príjmov

2. Ako aplikovať zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

3. Konflikt rezidencie u fyzickej osoby a jeho riešenie cez zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia  

4. Fyzická osoba rezident v SR, nerezident v SR - príklady na riešenie

5. Stála prevádzkareň z pohľadu slovenského zákona o dani z príjmov

6. Stála prevádzkareň podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

7. Právnická osoba s prevádzkarňami v zahraničí, stála prevádzkareň nerezidenta v SR - príklady na riešenie

8 .Ekonomické a personálne prepojenie, závislé osoby

9. Princíp nezávislého vzťahu

10. Úprava základu dane závislých osôb

11. Dokumentácia k transferovému oceňovaniu (povinnosti a rozsah)

   Daňový poriadok a daňové kontroly

   Medzinárodné zdaňovanie, transferové oceňovanie

   Test, workschop obchodné a prezentačné zručnosti

Ing. Branislav Andreanský

Ing. Božena Jurčíková

OSVEDČENIE 
o úspešnosti

absolvovania pre 
zamestnávateľa


