Uplatňovanie DPH pri dodávkach tovarov a služieb v
praktických príkladoch
Termín a miesto konania:
11. 10.-12. 10.2018, Apollo Klub (Apolka, s.r.o.), Súkennícka 4, Bratislava
Upozorňujeme vás, že ide o 2-dňový seminár. V prípade, že nemáte záujem zúčastniť sa oboch dní,
máte možnosť zakúpiť prvý alebo druhý deň seminára samostatne.

Lektor: Ing. Martin Ťažký - odborník s dlhoročnou praxou v oblasti DPH. Zamestnanec
finančnej správy SR. Obľúbený pre jednoduchý a zrozumiteľný výklad podporený mnohými
príkladmi z praxe.

Obsah seminára:
1. Deň: Uplatňovanie DPH pri dodávkach tovarov v praktických príkladoch
•
•
•
•
•
•
•
•

miesto dodania tovaru (pri dodávkach s prepravou, bez prepravy, s montážou)
vznik daňovej povinnosti (pri prijatí platby vopred, pri opakovane
dodávaných tovaroch)
dodanie tovaru v tuzemsku s prenosom daňovej povinnosti (poľnohospodárske
plodiny, predmety zo železa a ocele, predaj tovaru zahraničnou osobou)
dodanie tovaru do iného členského štátu oslobodené od dane
nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
trojstranný obchod, posudzovanie reťazových obchodov
opravy – „dobropisovanie“ dodávok, vyhotovenie faktúr, uvádzanie v daňovom
priznaní, v kontrolnom výkaze, v súhrnnom výkaze
diskusia

2. Deň: Uplatňovanie DPH pri dodaní služieb v praktických príkladoch

•
•
•
•
•
•
•

miesto dodania služieb (služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, prepravné služby,
atď.)
vznik daňovej povinnosti (pri prijatí platby vopred, pri opakovane
dodávaných službách, pri obstaraných službách)
„samozdanenie“ služieb v tuzemsku dodaných zahraničnými osobami (§ 69 ods. 2
a 3)
prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach v tuzemsku (§ 69 ods. 12 písm.j/)
opravy – „dobropisovanie“ dodávok, vyhotovenie faktúr, uvádzanie v daňovom
priznaní, v kontrolnom výkaze, v súhrnnom výkaze
rôzne (nesprávne zdaňovanie náhrady škody, márnej jazdy, atď..)
diskusia

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Cena seminára
Členovia SKCú
Verejnosť

bez DPH
100 eur
60 eur
130 eur
75 eur

s DPH
120 eur (cena za 2 dni)
72 eur (cena za 1 deň)
156 eur (cena za 2 dni)
90 eur (cena za 1 deň)

Cena zahŕňa vstup pre jednu osobu, študijné materiály, obed, občerstvenie.

Upozorňujeme vás, že ide o 2-dňový seminár. V prípade, že nemáte záujem zúčastniť sa oboch dní,
máte možnosť zakúpiť prvý alebo druhý deň seminára samostatne.
Údaje pre platbu:
Číslo účtu:

Variabilný symbol:
Poznámka pre prijímateľa:

SK33 0900 0000 0000 1148 2463
1112102018 (v prípade účasti na 2-dňovom seminári)
11102018 (v prípade účasti iba na 1. dni 11.10.2018)
12102018 (v prípade účasti iba na 2. dni 12.10.2018)
meno účastníka

Prihlásenie:
online na www.skcu.sk, sekcia semináre, on-line prihláška
mailom: skcu@skcu.sk
telefonicky: 0903 478 592, Ing. Tatjana Karešová

