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P O Z V Á N K A  
 

Vážení klienti a obchodní partneri, 
 

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár o novele zákona o DPH s účinnosťou od  
1. januára 2014.  

 

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY od 1.1.2014 
 

Prednášajúci :  Ing. Zdenka Jablonková, Ministerstvo financií SR 

 

V rámci seminárov bude priestor na odbornú diskusiu a riešenie Vašich problémov a otázok. 
Uvítame Vaše prípadné otázky vopred, aby sa mohla prednášajúca s nimi oboznámiť. 

 

Program seminára: 
 

• Podávanie kontrolného výkazu o tuzemských dodávkach tovarov a služieb, jeho obsah a 
forma  

• Zrušenie pravidiel o registrácii združenia  

• Rozšírenie pravidiel o uplatňovaní zábezpeky na daň pri registrácii platiteľa dane  

• Zmena registrácie platiteľa dane (zahraničná osoba – tuzemská osoba, tuzemská osoba – 
zahraničná osoba)  

• Oprava základu dane a oprava odpočítanej dane  

• Zjednodušenie pravidiel pri podaní dodatočného daňového priznania pri nadobudnutí tovaru 
z iného členského štátu (odpočítanie priznanej dane)  

• Povinnosť pokračovať v úprave odpočítanej dane pri investičnom majetku v osobitných 
prípadoch  

• Rozšírenie tuzemského samozdaňovania pre poľnohospodárske produkty, železo a oceľ, 
predmety zo železa a ocele, mobilné telefóny a integrované obvody  

• Predĺženie lehoty na podanie súhrnného výkazu  

• Posun účinnosti pravidiel o samozdaňovaní dovozu tovaru z tretích štátov z 1. januára 2014 
na 1. január 2017 

 

 

Organizačný garant      Ing. Jarmila Bokorová, audítor a daňový poradca 
Ing. Milan Mozolák, audítor, daňový poradca, súdny znalec                                                         
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Organizačné pokyny : 
 
Miesto konania: Hotel PARK, Nábrežie I. Krasku 2,  921 01 Piešťany 
 
Termín :  27.01.2014, 8.30 hod. – prezentácia, 9,00 hod.-15,00 hod. seminár 

Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zabezpečené. 
 

Vložné: Cenu seminára pre klientov ALFA AUDIT, s. r. o. hradí usporiadateľ v počte 
max. 1 účastníka za každého klienta.  

Prosíme nahlásiť účastníkov do 24.01.2014.  

Ďalší záujemcovia:           45 EUR vrátane DPH, uhraďte na číslo účtu 2628271243/1100   VS 27012014 
 
Potvrdenie účasti zasielajte do 24.1.2014 faxom, telefonicky alebo e-mailom na adresu 
sekretariat@alfa-audit.sk 
 
 
 
 
 
 
 

 

Záväzná prihláška na seminár  

 

Meno a priezvisko účastníka: ........................................................................................................................ 

tel.kontakt/ e-mail kontakt:........................................................................................................................... 

Firma.............................................................Adresa...................................................................................... 

IČO......................................DIČ ………………………………………………………….IČDPH................................................  

číslo účtu (v prípade úhrady vložného prevodom na účet)..........................................................................  

Vložné (označte) :  □ - hradí usporiadateľ   □ -platba..................................................EUR,  

Úhrada dňa ........................................................... Variab. symbol: .......................................................... 

Vegetariánske menu:  □ – áno, mám záujem  □ – nie, nemám záujem 
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