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Pozývame Vás na odborný konzultačný seminár

Daň z pridanej hodnoty v praxi – zmeny od 1. 1. 2019
Termín: 6. marcec 2019 o 8,30 hod. (prezentácia od 8,00 – 8,30 hod.)
Lektorka: JUDr. Oľga Groszová, daňová poradkyňa - SKDP
Miesto konania: Zasadačka Mestského úradu, 2. poschodie, Spišská Nová Ves. Kapacita zasadačky je 80 miest.

Tak ako po iné roky, aj v roku 2018 Národná rada Slovenskej republiky schválila zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty, ktoré
nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2019. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov však tieto zmeny neplynú z jednej novelizácie
zákona, ale až z troch novelizácií. V rámci pripraveného seminára si vysvetlíme všetky zmeny zákona, ich dopad na prax a zároveň
si objasníme aj súvisiace postupy
Program seminára:
1) zákon č. 112/2018 Z.z. – sadzby dane pri dodaní tovarov a služieb sociálnymi podnikmi
zmeny v ustanovení § 27 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
2) zákon č.323/2018 Z.z. zmeny v prílohe č.7, kde sú uvedené dodávky so sadzbou dane 10%
3) zákon č.369/2018 Z.z. – novelizácia zákona
– zrušenie zábezpeky,
– nová definícia obratu
– zmeny v oblasti finančného leasingu,
– dodanie tovaru a služby pri použití poukazu
– zmeny v uplatňovaní oslobodenia od dane pri dodaní a prenájme nehnuteľností určených na bývanie
– obmedzenie prenosu daňovej povinnosti pri dodávkach obilovín a výrobkov zo železa a ocele
4) Zmena účelu použitia investičného majetku – určenie prípadov spadajúcich pod tento pojem
a uplatnenie príslušných pravidiel v praxi najmä po zmenách od r. 2019
5) osoby povinné platiť daň, prenos daňovej povinnosti (§ 69) v kontexte zmien od r. 2019
8) Diskusia
odpovede na otázky účastníkov seminára
Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike.

Účastnícky poplatok stanovený podľa zákona 18/96 Z. z. o cenách – 24 € členovia Ľudovej akadémie a 26 € ostatní môžete uhradiť
na účet IBAN: SK1709000000000521317855
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 26022019
Členský poplatok 4 € môžete uhradiť na náš účet, variabilný symbol: 2019
Pri prezentácii predložte, prosím, doklad o zaplatení. Ľudová akadémia nie je platiteľom DPH.
Pozvánka slúži ako účtovný doklad. IČO: 31961975. DIČ: 2021540422
Prihlásiť sa môžete e-mailom ludaka@ludova-akademia.sk do 4. 3. 2019.
Keďže počet účastníkov je limitovaný kapacitou zasadačky žiadame dodržať termín prihlásenia a úhrady poplatku na náš účet.
Chceli by sme vás poprosiť ak je to možné o zaplatenie účastníckeho poplatku prioritne cez bankový účet.
Platba v hotovosti na poslednú chvíľu spôsobuje zbytočnú nervozitu, zdržiavanie a komplikácie pred začiatkom seminára.
Ďakujeme za pochopenie.

