
Uplatňovanie pravidiel zákona o DPH pri dodaní tovaru a služby vrátane 

dodaní zahŕňajúcich použitie poukazu 

 

Termín a miesto konania:   

10. 3. 2020, sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava 

Lektor:  

Mgr. Mojmír Beňo, Ministerstvo financií SR - pracovník Ministerstva financií SR, spoluautor 

legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným zameraním na zákon o 

dani z pridanej hodnoty. Zastupuje Slovenskú republiku vo Výbore pre DPH, ktorý sa zaoberá 

otázkami uplatňovania práva EÚ v oblasti DPH. Niekoľko rokov pôsobil na rôznych pozíciách 

vo Finančnej správe SR. Má bohaté lektorské skúsenosti pre tuzemské subjekty (SKDP, SKAU 

a pod.), ako aj zahraničné organizácie. Je taktiež autorom početných odborných článkov a 

publikácií. 

 

Obsah seminára: 

 1. Charakteristika a miesto vybraných zdaniteľných obchodov (vr. praktických 

príkladov) 

A/  Dodanie tovaru a miesto dodania tovaru 

• charakteristika pojmu „dodanie tovaru“ 

• miesto dodania tovaru 

B/  Dodanie služby a miesto dodania služby 

• charakteristika pojmu „dodanie služby“ 

• miesto dodania služby so zameraním sa na problematické ustanovenia zákona o DPH 

C/  Vznik daňovej povinnosti a základ dane pri dodaní tovaru a služby 

2. Pravidlá zdanenia dodania tovarov a služieb pri použití poukazu (vr. praktických 

príkladov) 

A/  Definícia poukazu 

• Analýza podmienok 

• Rozlíšenie poukazu a platobného prostriedku 

• Rozlíšenie poukazu a platby preddavku 

• Rozlíšenie poukazu a nástoja oprávňujúceho držiteľa na získanie zľavy  

B/  Definícia jednoúčelového poukazu 

C/  Uplatňovanie zákona o DPH pri vystavení, prevode a uplatnení jednoúčelového 

poukazu 

D/  Definícia viacúčelového poukazu 

https://seminare.sfera.sk/sk/kontakt/miesto-konania-seminarov/sfera-a-s/


E/  Uplatňovanie zákona o DPH pri vystavení, prevode a uplatnení viacúčelového 

poukazu 

F/  Základ dane pri uplatnení viacúčelového poukazu  

3. Diskusia 

 

 

HARMONOGRAM: 

 

 

08:00 - 09:00 registrácia 
09:00 - 10:50 prednáška 
10:50 - 11:50 obed 
11:50 - 13:00 prednáška 
13:00 - 13:10 prestávka 
13:10 - 14:10 prednáška 
14:10 - 14:20 prestávka 
14:20 - 15:30 prednáška 

 

 

 

 

 

 

 

Cena seminára    bez DPH s DPH 

Členovia SKCú 60 eur  72 eur 

Verejnosť 65 eur  78 eur 

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

Údaje pre platbu:  

Číslo účtu: SK33 0900 0000 0000 1148 2463 

Variabilný symbol:  10032020   

Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka 

   

Prihlásenie:   

online na www.skcu.sk, sekcia semináre, on-line prihláška 

mailom: skcu@skcu.sk   

telefonicky: 0903 478 592, Ing. Tatjana Karešová  
 

 


