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POZVÁNKA
Vážení klienti a obchodní partneri,
Dovoľujeme si Vás pozvať na odborné semináre s aktuálnymi
informáciami o posledných legislatívnych zmenách prijatých v roku 2015.
Tradične je našou snahou je poskytnúť informácie od tých najkompetentnejších
a spoluautorov uvedených legislatívnych zmien.

DPH – novela zákona platná od 1.1.2016
-

osobitné režimy platby DPH, nové prenosy daňovej povinnosti (stavby a pod.), zmeny pri registrácii,
nové podmienky uplatnenia dane na vstupe a mnohé ďalšie zmeny a doplnky

Prednášajúci :

Ing. Zdenka Jablonková, Ministerstvo financií SR

Dane z príjmov - novela zákona platná od 1.1.2016
-

– 14.1.2016

– 15.1.2016

nové zdaňovanie niektorých druhov príjmov, nové podmienky pre daňové výdavky po zaplatení,
záväzky po splatnosti, zmeny odpisov a mnohé ďalšie zmeny a doplnky

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 mohli prednášajúci 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 :

14. a 15.1.2016, 8.30 hod. – prezentácia, 9,00 hod.-15,00 hod. seminár

Občerstvenie a obed je pre účastníkov zahrnutý v cene.
Vložné:

Cenu seminára pre auditovaných klientov ALFA AUDIT, s. r. o. hradí
usporiadateľ v počte max. 1 účastníka za každého klienta. Prosíme nahlásiť
účastníkov do 11.1.2016

Ďalší záujemcovia:

účastnícky poplatok 50 EUR vrátane DPH /1 seminár/1 účastník
uhraďte na číslo účtu 2628271243/1100
Variabilný symbol 140116 resp. 150116, 14150116 (pre obidva dni)

Potvrdenie účasti zasielajte do 11.1.2016 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 .........................................................................................................................................................
Vložné (označte) :

□ - hradí usporiadateľ

□ -platba..................................................EUR,

Úhrada dňa ........................................................... Variab. symbol: ..........................................................
Vyznačte školenia, ktorých sa chcete zúčastniť.
Školenie (označte ) :

□ – 14.1.2016 (variab.symbol 140116)

□ – 15.1.2016 (variab.symbol 150116)

□ – 14.a 15.1.2016 (variab.symbol 14150116)
Vegetariánske menu:

□ – áno, mám záujem

□ – nie, nemám záujem
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