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P O Z V Á N K A  
Vážení klienti a obchodní partneri, 

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborné semináre s aktuálnymi  
informáciami o posledných legislatívnych zmenách prijatých v roku 2014.  

Termíny seminárov sme prispôsobili posledným zasadaniam Národnej Rady SR v roku 2014, 
kde sa očakávajú zmeny viacerých zákonov a prednášajúci sa aktívne na týchto zmenách 

zúčastnili. 

DPH - aktuálne legislatívne zmeny platné od 1.1.2015   –  12.1.2015 

- zmena miesta dodania pri vybraných službách, nové podmienky pre súhrnný výkaz, 
zmeny v lehotách, praktické príklady uplatnenia dane 
Prednášajúci :  Ing. Zdenka Jablonková, Ministerstvo financií SR 
 

Dane z príjmov - aktuálne legislatívne zmeny platné od 1.1.2015  – 13.1.2015 
- zmeny v odpisovaní hmotného majetku, daňových výdavkov, stanovení základu 

dane, zdaňovania príjmov fyzických osôb, daňové stimuly 

Prednášajúci :  Ing. Zdenka Kováčová, 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. 

 

Organizačný garant      Ing. Jarmila Bokorová, audítor a daňový poradca 
Ing. Milan Mozolák, audítor, daňový poradca, súdny znalec                                                         

 
Organizačné pokyny : 
 
Miesto konania: Hotel PARK, Nábrežie I. Krasku 2,  921 01 Piešťany 
 
Termín :  12. a 13.1.2015, 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 
8.1.2015  

Ďalší záujemcovia:           45 EUR vrátane DPH, uhraďte na číslo účtu 2628271243/1100 
 
Potvrdenie účasti zasielajte do 8.1.2015 faxom, telefonicky alebo e-mailom na adresu 
sekretariat@alfa-audit.sk 
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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: .......................................................... 

Vyznačte školenia, ktorých sa chcete zúčastniť. 

Školenie (označte ) :  □ – 12.1.2015 (variab.symbol 120115) □ – 13.1.2015 (variab.symbol 130115) 

  □ – 12.a 13.1.2015 (variab.symbol 12130115) 

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