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Odborný program

Anna Čunderlíková AC vzdelávacia agentúra Zvolen

Vás srdečne pozýva na odborno-konzultačný seminár:

DDAAŇŇ ZZ PPRRÍÍJJMMOOVV PPRRÁÁVVNNIICCKKÝÝCCHH OOSSÔÔBB VV RROOKKUU 22001111

ktorý  sa  uskutoční

vo Zvolene v Divadelnej reštaurácii dňa 24. novembra 2011  –  štvrtok

Ing. Mária Brániková
Lektorka je skúsená odborníčka v danej problematike

Subjekty verejnej správy od roku 2011 nemajú oslobodený príjem z prenájmu a predaja majetku,
čím sa okruh daňovníkov dane z príjmov právnických osôb podstatne rozšíril.

Cieľom seminára je
�  je podať výklad vybraných ustanovení zákona o dani
z príjmov – zákon č. 595/2003 Z. z. v znp. a ich vplyvu na
účtovníctvo v roku 2011

Seminár je určený pre
�  obce, mestá, rozpočtové a príspevkové
organizácie

Â Zmeny v zákone o dani z príjmov
§  Vybrané ustanovenia zákona o dani z príjmov
§ predmet dane
§ daňové výdavky
§ daňové odpisy
§ technické zhodnotenie
§ nepeňažné príjmy ...

§ Zdaňovanie príjmov z prenájmu a predaja majetku
§ Povinnosti v účtovníctve z titulu zdaňovania príjmov
§ Účtovanie splatnej dane
§ a ďalšie ...

ü Praktické spôsoby riešenia problémov, zaslaných účastníkmi seminára vopred
alebo predložených v rámci diskusie

ü Účastníci obdržia aktuálny doplnkový  študijný materiál
i   Potvrdenie o účasti na seminári Vám vystavíme na vyžiadanie

ČČoo mmôôžžeettee oodd ssvvoojjeejj úúččaassttii nnaa sseemmiinnáárrii ooččaakkáávvaaťť??

§§ Vysokú odbornú úroveň za výbornú cenu §§ Ušetrenie času - samoštúdium je náročnejšie §§ Zrozumiteľný výklad s podrobnosťami

§§ Možnosť diskusie § Riešenia priamo z praxe §§ Elimináciu omylov §§ Nesprávnych postupov

§§ Zbytočných finančných nákladov §§ Možnosť kontaktu s novými i známymi kolegami §§ Výmenu poznatkov, ...

•• •• ••

Kompletná ponuka odborných seminárov je Vám k dispozícii na našej webovej stránke
www.acvzdelavanie.com

http://www.acvzdelavanie.com/
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Organizačné informácie a podmienky:

Miesto konania: ZVOLEN – DIVADELNÁ REŠTAURÁCIA – Kaviareň (2. poschodie)
                                ul. Divadelná 3 (na námestí, v budove Divadla J. G. Tajovského)

C Interaktívna mapa s popisom, ako sa k nám dostanete, na: www.acvzdelavanie.com/mapa

Časový harmonogram:

¿   

8.15 h. 9.00 h. prezentácia účastníkov
9.00 h.  9.05 h. otvorenie seminára
9.05 h. 10.45 h. prednáška I. časť

10.45 h. 11.15 h. prestávka (obed, káva / čaj, minerálka)
11.15 h. 14.00 h. prednáška II. časť, diskusia

14.00 h. predpokladaný záver

Uzávierka prihlášok: záväznú prihlášku zašlite obratom, najneskôr však 22. novembra 2011 na adresu:
� Anna Čunderlíková  AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA

P. O. Box  53,  960 01  Zvolen
                       alebo pošlite faxom: 045 / 233 16 44

e-mailom: agentura@acvzdelavanie.com
acvzdelavanie@mail.t-com.sk

 cez web: www.acvzdelavanie.com/online-prihlasenie

Telefonický kontakt: 045 / 540 18 63, Mobil: 0911 120 165

Údaje o organizátorovi:  IČO: 43984924,  DIČ: 1045423896,  IČ DPH: SK1045423896  (agentúra je platiteľom DPH)
Registrácia: OÚ Zvolen č. OŽP-G/2008/00602-2, č. živ. reg. 670-16814

Účastnícky poplatok: je stanovený podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

V poplatku sú zahrnuté kalkulované náklady na organizačné, technické a lektorské zabezpečenie, účasť na
seminári, konzultácie s lektorom počas seminára, autorsky spracovaný materiál, hlavné jedlo, káva / čaj,
minerálka, podávané priamo v priestoroch konania seminára, a réžia.

  Účastnícky poplatok € / 1 osoba
bez 20% DPH

€ / 1 osoba
s DPH

  Pri bezhotovostnej platbe na účet vopred 25,83 31

ZĽAV A  pri prihlásení 2 a viac osôb z 1 organizácie 24,17 29

  Pri platbe v hotovosti v deň konania seminára 33,33 40

Na základe tejto pozvánky uhraďte poplatok uvedený s DPH vopred na účet agentúry, vedený vo VÚB a.s., Zvolen.

číslo účtu: 2417757753/0200,  VS: 2411,  KS: 0308,  ŠS: Vaše IČO

Pri úhrade dbajte na správne zadanie variabilného a špecifického symbola, aby bola Vaša platba správne identifikovaná.

Ak platbu na účet uskutočníte menej ako 3 pracovné dni pred konaním seminára (tzn. 22. - 23. novembra 2011),
zároveň Vás prosíme odfaxovať nám, príp. odmailovať potvrdenie o vykonanej úhrade účastníckeho poplatku

(výpis z účtu, bankou potvrdený príkaz na úhradu alebo potvrdenku zaslanú spätne bankou pri internet banking-u).

Poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti pri prezentácii na seminári, no prihlášku je potrebné zaslať vopred
aj v takomto prípade. Prosíme, aby ste poplatok neuhrádzali poštovými poukážkami.

Daňový doklad – elektronická faktúra bude zaslaná na Vami uvedenú e-mailovú adresu v záväznej prihláške,
a to v zákonnej lehote do 15 dní od prijatia platby na náš účet / od uskutočnenia seminára.

· V prípade neúčasti na seminári z dôvodu na strane prihlasujúcej organizácie – poplatok nevraciame. Ako prihlasujúca
 organizácia  máte možnosť  vyslať  náhradného účastníka, vyžiadať si zaslanie študijného materiálu alebo sa
  s organizátorom,  a to najneskôr v deň uzávierky prihlášok, môžete  dohodnúť  o evidovaní  platby  na  iné podujatie,
 organizované  AC vzdelávacou  agentúrou v rovnakom kalendárnom  roku.
· Za nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo organizačných zmien a zaväzujeme sa včas oznámiť vzniknuté zmeny
 prihláseným účastníkom telefonicky, faxom, e-mailom alebo písomne. Informáciu zverejníme aj na našej internetovej stránke.
· V prípade plnej kapacity si vyhradzujeme možnosť Vašu prihlášku za vrátenia uhradeného účastníckeho poplatku stornovať.
· V prípade nedostatočného počtu prihlásených účastníkov seminár za vrátenia uhradeného účastníckeho poplatku odvoláme.
· Na seminári nie je povolené vyhotovovanie akýchkoľvek obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov.
· Ak NR SR schváli ďalšie zmeny predmetnej oblasti do dňa konania seminára, budú tieto zahrnuté do programu.

Prihlásením sa na seminár vyjadrujete súhlas s týmito organizačnými informáciami a podmienkami.

http://www.acvzdelavanie.com/mapa/
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