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Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020
Fyzické a právnické osoby
Termín: 4. - 5. marec 2021
Lektorka: JUDr. Oľga Groszová, daňová poradkyňa, člen SKDP
Miesto konania: webinár dostupný pri vlastnom počítači

Koniec roka 2020 pre nás, ľudí pôsobiacich v ekonomickej oblasti, znamená povinnosť pripraviť daňové priznanie k dani
z príjmov. Je to úloha, ktorá sa každoročne opakuje a vzhľadom na neustále zmeny zákona o dani z príjmov je aj veľmi náročná.
Pandémia, ktorá nám znepríjemňuje život od začiatku roka 2020, zasiahla aj túto oblasť, teda zmien, ktoré musíme brať do
úvahy, bude oveľa viac ako v predchádzajúcich rokoch.
Program webinára:
1/ Kto má povinnosť podať daňové priznanie, zdaniteľné a nezdaňované príjmy, lehoty,
predĺženie lehoty na podanie DP, nové tlačivá daňových priznaní.
2/ Určenie základu dane - úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov- transferové
oceňovanie, náklady po zaplatení, opravy chýb minulých účtovných období, nezaplatené
záväzky.
Daňové a nedaňové výdavky - pohľadávky, odpisy, prerušenie odpisovania, vyradenie majetku,
luxusné autá, PHL, reklamné predmety, manká a škody, rezervy, opravné položky, odpočet
nákladov na výskum a vývoj.
Umorovanie daňovej straty.
Výpočet dane, zápočet daňovej licencie, platenie dane.
3/ Preddavky na daň z príjmov FO a PO.
4/ Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely.
5/ Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2021.
Daňový dosah dotácií a príspevkov od štátu z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti
s pandémiou COVID-19 .Zmeny v oblasti registrácie a oznamovacích povinností daňovníkov na
daň z príjmov, odklad registrácie z úradnej moci.
Uplatňovanie pravidiel u mikrodaňovníka od 1. 1. 2021.
6/ Informácia o novelizácii zákona č.222/2004 z.z. o dani z pridanej hodnoty realizovaná zákonom
č.344/2020 Z.z.- nové tlačivo daňového priznania a kontrolného výkazu.
7/ Diskusia
Účastníci seminára dostanú PDF materiál k danej problematike (PDF e-mailom)
On-line školenie obsahuje video trvajúce 5h a písomný materiál vo formáte PDF, ktorý je možné vytlačiť. Video bude pre vás dostupné
2 dni, môžete ho ľubovoľne pretáčať, zastaviť, sústrediť sa na časti ktoré potrebujete ozrejmiť v pohodlí domova alebo kancelárie. Pod
videom je formulár s možnosťou klásť otázky. Odpovede budú dodatočne zverejnené na webovej stránke. Krátku ukážku nájdete na stránke
www.groszova.eu/ukazka
Prihlásiť sa môžete e-mailom ludaka@ludova-akademia.sk najneskôr do 2. 3. 2021. Je potrebné uviesť meno, obchodné meno a email.
Účastnícky poplatok vo výške 26 € je potrebné uhradiť do 2. 3. 2021 na účet IBAN: SK1709000000000521317855.
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 04032021
Do poznámky pre prijímateľa napíšte vaše meno, obchodné meno.
Po uhradení poplatku vám budú na druhý deň odoslané pokyny na prihlásenie. Pokiaľ nebudeme evidovať úhradu v danom termíne
prihlásenie nebude možné.
Ľudová akadémia nie je platiteľom DPH.
Pozvánka slúži ako účtovný doklad. IČO: 31961975. DIČ: 2021540422

