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Pozývame Vás na semináre: 

1. Daňová obhajoba v praxi 
Termín: 12.4.2013 
Prednášajúci: Ing. Vladimír Pastierik, audítor a daňový poradca 
Poplatok: 85,00 eur / 70,83 + 20% DPH 
Miesto konania:  Dom športu, Junácka 6, Bratislava 
Program: 
Použitie Ústavy SR pri daňovej obhajobe /  Definície pojmov (§ 2) - správa daní, daň, daňové konanie, správca dane, daňový 
subjekt, iná osoba / Základné zásady správy daní (§ 3) / Zastupovanie v daňovom konaní (§ 9), daňové tajomstvo (§ 11) / 
Doručovanie pri správe daní - elektronická podateľňa, doručovanie elektronickými prostriedkami, osobná internetová zóna (§ 
14, § 32, § 33) / Dokazovanie v daňovom konaní, druhy použiteľných dôkazov, dôkazná núdza, dôkazné bremeno (§ 24) / 
Daňová kontrola, práva a povinnosti pri daňovej kontrole, protokol (§ 44, § 47) / Vyrubovacie konanie (§ 68), rozhodnutie a 
jeho náležitosti (§ 63) / Opravné prostriedky v daňovom konaní - odvolanie, námietka, obnova konania, preskúmanie (§ 71 - 
78) / Lehoty na premlčanie dane (§ 69) a premlčanie nedoplatku dane (§ 85) / Sankčný systém - pokuta a úrok z omeškania 
(§ 154 - 157) / Nútený výkon rozhodnutia - daňová exekúcia (§ 88). Procesné kroky pri exekúcii (3) a formy exekúcie (8) / 
Daňová obhajoba na súdoch - žaloba na správny súd podľa Občianskeho súdneho poriadku (OSP); možnosti obhajoby mimo 
SR na medzinárodných súdoch / Diskusia, skúsenosti z daňovej judikatúry 
2. Účtovníctvo neziskových organizácií a ich da ňové povinnosti 
Termín: 16.4.2013 
Prednášajúci: Ing. Dagmar Koraušová, MBA, audítorka, daňová poradkyňa, súdna znalkyňa, uznávaná lektorka  
Poplatok: 66,00 eur / 55,00 + 20% DPH 
Miesto konania:  Dom športu, Junácka 6, Bratislava 
Program:  
Charakteristika a typológia neziskových organizácií / Zdroje financovania neziskového sektora / Povinnosť neziskových 
organizácií zostaviť účtovnú závierku - právna úprava / Postupy účtovníctva / Účtovné triedy / Harmonogram prípravných prác 
pred uzatvorením účtovných kníh v jednoduchom a podvojnom účtovníctve / Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve / 
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve / Výpočet daňových povinností / Prezentácia účtovnej závierky / Ďalšie 
vykazovacie povinnosti účtovných jednotiek a vypracovanie výročných správ / Zmeny súvisiace s aktualizáciou a 
novelizáciami právnych predpisov platných pre rok 2013 / Diskusia 
3. Transferové oce ňovanie 
Termín: 17.4.2013 
Prednášajúci: Ing. Zuzana Kvasni čková 
Poplatok: 85,00 eur / 70,83 + 20% DPH 
Miesto konania:  Dom športu, Junácka 6, Bratislava 
Program:  
Princípy a pravidlá transferového oceňovania / Legislatíva v oblasti transferového oceňovania (vnútroštátna legislatíva, 
OECD) /  Postup analýzy porovnateľnosti / Faktory porovnateľnosti pri analýze porovnateľnosti /  Analýza funkcií a rizík a 
miery využívania majetku pri analýze porovnateľnosti / Metódy transferového oceňovania a ich aplikácia, príklady / 
Korešpondujúce úpravy - podstata, pravidlá pre odsúhlasenie / Odsúhlasenie metódy transferového oceňovania - podstata a 
pravidlá pre odsúhlasenie 
4. Zákon o dani z príjmov – vybrané problémy 
Termín: 26.4.2013 
Prednášajúci: Ing. Zdenka Ková čová, Ministerstvo financií SR 
Poplatok: 45,00 eur / 37,50 + 20% DPH 
Miesto konania:  Dom športu, Junácka 6, Bratislava 
Program:  
Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2013 / Daňové a nedaňové  výdavky, vybrané druhy ich posudzovanie / DPH pri 
obstaraní  hmotného majetku a služieb, neodpočítaná DPH v nákladoch spoločnosti / Daň vyberaná zrážkou a jej osobitosti 
(licenčné poplatky, úroky, dividendy) / Podiely na zisku/dividendy vyplatené v roku 2013 zo ziskov vytvorených do konca roku 
2003 a platenie odvodov na zdravotné poistenie / Daňovo uznané rezervy a opravné položky, daňový odpis pohľadávky,  
daňový výdavok pri postúpení pohľadávky / Finančný prenájom v zákone o dani z príjmov, úprava základu dane pri 
predčasnom ukončení / Chyby minulých účtovných období  a ich opravy, povinnosť podať/nepodať dodatočné daňové 
priznanie / Základ dane a nezaplatené záväzky / Zdaňovanie výhier u fyzických a právnických osôb / Povinnosti daňovníka pri 
podaní daňového priznania, lehoty na podanie daňového priznania / Zdaňovacie obdobie daňovníka - právnickej osoby / 



Hospodársky rok daňovníka a výpočet daňovej povinnosti v roku 2013 / Platenie preddavkov na daň v roku 2013 / 
Poukazovanie 2% zaplatenej dane, povinnosti prijímateľa / Diskusia 
5. Zákon o používaní elektronickej registra čnej pokladnice a jeho zmeny od 1.januára 2013 
Termín: 30.4.2013 
Prednášajúci: Ing. Petronela Mastihubová,  Ministerstvo financií SR 
Poplatok: 54,00 eur / 45,00 + 20% DPH 
Miesto konania:  Dom športu, Junácka 6, Bratislava 
Program:  
Všeobecne o zákone / Zmeny v zákone o ERP od 1. januára 2013, resp. od 15. februára 2013 - nové povinnosti pre 
podnikateľov, zmeny pri vydávaní pokladničných dokladov a iných dokladov vyhotovených ERP, rozšírenie kompetencií pri 
výkone kontroly ERP pre colné orgány, ustanovenie nových sankcií a ich sprísnenie, možnosť zrušenia podnikateľskej 
činnosti podnikateľa za niektoré porušenia zákona,  zavedenie oprávnenia výkonu kontrol ERP pre všetkých zamestnancov 
finančnej správy, rozšírenie služieb, pri ktorých je povinnosť používať ER / Zákon o DPH a jeho vplyv na evidenciu tržieb 
v ERP / Zákon o obmedzení platieb v hotovosti a jeho vplyv na evidenciu tržieb v ERP / Diskusia 
6. Zrážky zo mzdy a aktuality v sociálnom a zdravot nom poistení 
Termín: 14.5.2013 
Prednášajúci: RNDr. Jana Moty čková  
Poplatok: 45,00 eur / 37,50 + 20% DPH 
Miesto konania:  Dom športu, Junácka 6, Bratislava 
Program:  
Zrážky zo mzdy a exeku čné zrážky: Zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa / Zrážky zo 
mzdy podľa osobitných predpisov (Exekučný poriadok,  Občiansky súdny poriadok, Občiansky zákonník,...) / Použitie 
"tretinového systému" pri výpočte zrážok, nepostihnuteľné sumy, vyživované osoby, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky / 
Prednostné a neprednostné pohľadávky / Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, príklady / Postup a 
povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok 
Aplika čná prax v sociálnom a zdravotnom poistení: Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, ďalšie oznamovacie povinnosti 
voči SP a ZP / Uplatňovanie výnimky pri DOBPŠ / Platenie poistného z dohôd, vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom / 
Samoplatiteľ a poistenec štátu pracujúci na dohodu / Platenie poistného z dividend v r.2012 a v r.2013, oznamovacie 
povinnosti / Diskusia k problémom účastníkov pri  aplikácií zmien v sociálnom a zdravotnom poistení po 1.1.2013. 
7. Vybrané problémy zákona o DPH vo väzbe na európsku legislatívu a vybrané rozhodnutia Súdneho 
dvora EÚ a Najvyššieho súdu SR  
Termín: 3. – 5.6.2013 
Prednášajúci: Ing. Milan Vargan ,  viceprezident Slovenskej komory daňových poradcov, Vedúci metodicko-legislatívnej 
komisie pre DPH pri SKDP, člen Komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť DPH, člen VAT Expert 
group (poradný orgán Európskej komisie) 
Miesto konania: hotel Sitno, Vyhne 
Program: 
DPH - základné princípy / Zdaniteľné transakcie, miesto zdaniteľnej transakcie, osoba povinná platiť daň / Intrakomunitárne 
transakcie / Dovoz a vývoz / Vznik daňovej povinnosti / Oslobodenie od dane / Základ dane / Odpočítanie dane / 
Vystavovanie faktúr / Vedenie evidencie na účely DPH / Daňové priznanie a súhrnný výkaz 
 
Kompletnú ponuku našich seminárov, podrobný program , možnos ť jednoduchého online prihlásenia 
a veľa iných užito čných informácií nájdete na www.seminare .s fe ra .sk  

Naša spoločnosť bola schválená v Prezídiu SKAU ako oprávnený organizátor vzdelávacích akcií do rozsahu  
sústavného vzdelávania SKAU  a nami organizované semináre sa priamo započítavajú do rozsahu povinného 
sústavného vzdelávania audítorov a asistentov audítora Slovenskej komory audítorov. 
 
 

 
 
 
 
 

 Pridajte sa k nám 
 
      www.facebook.com/OdborneSeminareSfera  
 


