Vás pozýva na online webinár

VYBRANÉ TÉMY DPH,
NOVELA DPH 2023
Pripravili sme pre Vás najdôležitejšie vybrané témy Zákona o DPH a novinky v pripravovanej
novele Zákona o DPH od roku 2023.

LEKTOR:

Ing. Soňa UGRÓCZY

Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových
poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti
daňového práva.

TERMÍN:

30.11.2022

ONLINE WEBINÁR

Účastnícky poplatok: 45,-€
PROGRAM
Vybrané témy Zákona o DANI Z PRIDANEJ HODNOTY
1) Vznik daňovej povinnosti na vybraných príkladoch (deň dodania tovaru – prevod
práva nakladať ako vlastník; dodanie tovaru s inštaláciou a montážou; čiastkové
a opakované služby; predplatné – deň dodania služby; prijaté/poskytnuté preddavky
a DPH; dodanie tovaru do EU – deň vzniku DP; bezodplatné dodanie tovaru, prenájom
nehnuteľností
2) Ako správne fakturovať služby do zahraničia? – čo má vplyv na fakturáciu, odkazy
na faktúre, vykazovanie v daňovom priznaní, súhrnnom výkaze, miesto dodania služieb
3) Pravidlá odpočítania DPH – mnohé príklady odpočítania DPH z aplikačnej
praxe, vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie
dane napr. odpočítanie dane z došlých faktúr za minulé roky, plnenia pre zamestnancov,
reklama, preukazovanie odpočtu DPH vo svetle judikatúry
4) Zmeny a upozornenia pre Dovoz tovaru - uplatnenie práva na odpočítanie DPH pri
dovoze – úprava výkladu, oslobodenie služieb vzťahujúcich sa na dovezený tovar
5) Uplatňovanie DPH pri obchodoch s tovarom v rámci EU – nadobudnutie tovaru,
dodanie tovaru do EU, dodanie tovaru s prepravou (upozornenia pre prax)
6) Prenos daňovej povinnosti – dodania tovarov a služieb uskutočnených v tuzemsku
medzi platiteľmi dane, dodania uskutočnené v tuzemsku zahraničnými osobami, prenos
daňovej povinnosti na zahraničnú osobu v praktických príkladoch, upozornenie na
chyby, fakturácia a iné
7) Plnenia ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane (finančné plnenia, zmluvné
pokuty, predčasne ukončenie nájomnej zmluvy, odstúpenie od zmluvy)
Pripravované zmeny v Zákone o DPH pre rok 2023
1) Nové podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky (za nevymožiteľnú
pohľadávku sa bude roku 2023 považovať aj nezaplatená pohľadávka za dodanie
tovaru a služby po splatnosti 150 dní!)
2) Povinnosti a postup pri oprave základu dane podľa §25a (dodávateľ) – ako si
prinavrátiť neuhradenú DPH

3) Povinnosti a postup pri oprave odpočítanej dane podľa §53b (odberateľ) –
POVINNOSŤ vrátiť odpočítanú DPH z neuhradených faktúr (záväzkov) po
splatnosti 100 dní!
4) Úprava mechanizmu opravy základu dane (vyhotovenie opravného dokladu,
zdaňovacie obdobie v ktorom sa oprava vykoná a iné)
5) Zmena spôsobu stanovenia
výšky opravy odpočítanej DPH pri krádeži pri
dolimitnom majetku do 1700 eur
6) Zmeny v registračných ustanoveniach §4 ods. 1 ZDPH, z titulu zahŕňania
oslobodených plnení do obratu pre účely DPH
Vyhradenie práva na úpravu programu podľa schválených predpisov v čase konania
vzdelávacej aktivity.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
- Záväznú prihlášku pošlite e-mailom alebo vyplnením formulára na www.garand.sk
- Platbu za seminár realizujte vopred iba prevodom na uvedený účet
- Na základe prijatej platby na účet Vám budú na e-mailovú adresu spolu s pracovnými
materiálmi, zaslané podrobné informácie o tom, ako sa pripojíte na ONLINE
sledovanie seminára (vopred si môžete vyskúšať, či Vám pripojenie bude fungovať.)
- Otázky k semináru môžete posielať e-mailom na gabrisova@garand.sk
TECHNICKÉ POŽIADAVKY:
- Dostatočne rýchle internetové pripojenie pre sledovanie videa
- Sledovanie je možné cez počítač, tablet aj mobil
- Ďalšie podrobnosti o spôsobe pripojenia budú prihláseným účastníkom zaslané mailom
pred termínom prednášky.

Dodávateľ:

GARAND edu s.r.o.
Centrum 27/32
017 01 Pov. Bystrica

IČO: 44084641
DIČ: 2022617993
Neplatiteľ DPH

Registrácia: Okresný súd Trenčín, odd. s.r.o., vložka č. 52345/B
Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa: Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330

IBAN: SK7983300000002500989635

SWIFT: FIOZSKBAXXX

VS:301122

Prihlášky zasielajte poštou na adresu kontaktnej osoby alebo elektronicky na:

Kontaktná osoba:

Mgr. Dana Gabrišová
Centrum 27/32
017 01 Pov. Bystrica

Začiatok webinára o 9:00 hod.

e-mail:
Tel:
Mobil:

KS: 0308

www.garand.sk

gabrisova@garand.sk
042/4330065
0905 548427

Záväzná prihláška na seminár
Názov a sídlo firmy: ……………………………………..………………………………………………………………………
Meno účastníka 1: ………………………………………… Meno účastníka 2:…………………………………………
Meno účastníka 3: ………………………………………… Meno účastníka 4:…………………………………………
Tel: ……………………………………………………………

e –mail: ………………………………………………………

IČO: ………………………… DIČ: ……………………………IČ DPH ………………………………………………………
Prihlasujem sa na webinár: Vybrané témy DPH, novela DPH 2023
30.11.2022 – online
Účastnícky poplatok vo výške……… € poukážeme na č.ú.: SK7983300000002500989635
dňa: ……………….....……… z účtu č. ………………………………………………………

Podpis a pečiatka zamestnávateľa: ……………………………………………………………………

Pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10%
z účastníckeho poplatku.

