PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083
E-mail: proeko@proeko.sk
Web: www.proeko.sk

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár:

ONLINE: Daňové priznanie k dani
z príjmov PO za rok 2020, legislatívne
zmeny a vypĺňanie tlačiva
Prehľad legislatívnych zmien účinných od 1.1.2020 a 1.1.2021 s vplyvom na vyplnenie
tlačiva DP PO, súvislostí s podaním tlačiva, súvislý príklad na vyplnenie tlačiva DP PO
s príkladmi na obsahovú náplň

29. januára 2021 09.00 – 12.00 hod.
18. februára 2021 09.00 – 12.00 hod.

Seminár prebieha plnohodnotnou online formou cez platformu ZOOM, stačí Vám
iba počítač a internetové pripojenie. E-mailom dostanete pracovný materiál a odkaz
na vstup do virtuálnej miestnosti školenia. Počas celého priebehu seminára máte
možnosť sledovať lektora ako aj jeho prezentáciu a prostredníctvom chatu klásť
otázky, na ktoré vám odpovedá. Podrobnosti nájdete v organizačných pokynoch.
BONUS navyše: Zo seminára budete mať k dispozícii videozáznam.

Lektor:
Ing. Peter Horniaček
lektor s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov PO, pracuje na MF SR ako vedúci
oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb, dlhodobo sa venuje aj lektorskej
a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme.

Cieľová skupina účastníkov: finanční účtovníci, ekonómovia firiem, účtovní a daňoví
poradcovia

PROGRAM
1. Podanie tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2020

• legislatívny rámec – zákon o dani z príjmov a jeho novely v roku 2020,
mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov

• termín, spôsob podania a možnosti odkladu termínu podania, splatnosť dane za
zdaňovacie obdobie 2020

• vznik povinnosti podať daňové priznanie
• preddavky na daň platené na zdaňovacie obdobie a vyrovnanie celoročnej dane,
zmena v platení preddavkov na zdaňovacie obdobie 2021 do lehoty na podanie
daňového priznania

• riadne daňové priznanie, opravné daňové priznanie, dodatočné daňové
priznanie

• aktuálne tlačivo daňového priznania – základný prehľad zmien vrátane poučenia
k vyplneniu priznania
2. Prehľad legislatívnych zmien účinných od 1.1.2020 a 1.1.2021 s vplyvom na
vyplnenie tlačiva DP PO
3. Súvislý príklad na vyplnenie tlačiva DP PO s príkladmi na obsahovú náplň
jednotlivých riadkov a častí daňového priznania a s osobitným zameraním na:
• položky zvyšujúce a znižujúce výsledok hospodárenia

• zdanenie výnosov plynúcich na kompenzáciu dôsledkov pandémie, uplatnenie
daňových výdavkov súvisiacich s pandémiou

• úpravu základu dane závislých osôb – transferové oceňovanie, dokumentácia
k transferovému oceňovaniu pre rok 2020

• nepeňažný príjem prenajímateľa pri vykonaní opráv a technického zhodnotenia
vykonaného nájomcom, dotácia na nájomné a jej vplyv na základ dane

• vstupná cenu finančného majetku na účely uplatnenia daňového výdavku pri
predaji finančného majetku s prehľadom zmien vo vstupnej cene finančného
majetku

• opravné položky, odpis a postúpenie pohľadávok a ich príslušenstva, pohľadávky
voči dlžníkom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, fikcia premlčania na
daňové účely od roku 2020

• neuhradené záväzky – zvýšenie základu dane, odklad lehôt splatnosti počas
pandémie,

• vplyv rezerv na základ dane – tvorba, použitie, zrušenie

• výdavky súvisiace s majetkom charakteru osobnej spotreby
• odpisy majetku poskytnutého na prenájom
• náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení, zmeny prijaté od roku
2020,

• ostatné pripočítateľné a odpočítateľné položky
• položky upravujúce základ dane na základe testovania jeho výšky (odpisovanie
a prenájom tzv. luxusných automobilov, víno ako reklamný predmet, duálne
vzdelávanie, členský príspevok z nepovinného členstva, sponzorské v športe)

• odpisy majetku, prerušenie odpisovania, odpisy majetku poskytnutého na
prenájom, odpisovanie majetku obstaraného na lízing, porušenie podmienok
operatívneho nájmu a lízingu

• sadzba dane, znížená sadzba dane 15 % a kritériá jej uplatnenia
• zápočet daňovej licencie
• odpočet daňovej straty, zostatok daňovej straty po uplatnení mimoriadneho
spôsobu odpočtu daňovej straty za zdaňovacie obdobie 2019 ako mimoriadneho
opatrenia

• vyplnenie ostatných častí daňového priznania – zdaňovanie dividend,
vyrovnacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku, daň pri odchode,
asignácia dane, zmeny v zaokrúhľovaní

ORGANIZAČNÉ POKYNY
ONLINE SEMINÁR - TECHNICKÉ POŽIADAVKY:

Počítač, smartphone alebo tablet so stabilným pripojením na internet
s možnosťou prehrávania zvuku (reproduktory alebo slúchadlá).

Online seminár bude prebiehať prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM.
ZOOM je lídrom v modernej podnikovej video komunikácii, s jednoduchou, spoľahlivou
cloud platformou pre video a audio konferencie, spoluprácu, chat a webináre naprieč
mobilnými zariadeniami, počítačmi, telefónmi a room systémami. Pri našich online
seminároch používame všetky dostupné ochranné prostriedky na dosiahnutie
maximálnej možnej bezpečnosti videokonferencie. Pripojenie na online seminár
je možné aj cez internetový prehliadač, bez potreby inštalácie softvéru.
Pripojenie do platformy si môžete otestovať na odkaze https://zoom.us/test
Pred online seminárom od nás dostanete e-mailom pracovný materiál a odkaz na vstup
do virtuálnej miestnosti školenia s podrobnými inštrukciami. Otázky môžete počas
online seminára klásť lektorovi prostredníctvom chatu v reálnom čase.
V prípade účasti online formou získavate ako bonus videozáznam zo seminára na
dobu 14 dní.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00
09.00 – 12.00

Technická príprava účastníkov na online prezentáciu
Online prezentácia

INFORMÁCIE:

Mgr. Andrej Paholík
tel.: 02/65 45 63 61, 0905 012 084
e-mail: proeko@proeko.sk

PRIHLASOVANIE:

Prihlásiť sa môžete online na www.proeko.sk/seminare
alebo vyplnenú záväznú prihlášku (posledná strana tejto
pozvánky) zaslať e-mailom, poštou alebo faxom najneskôr
5 dní pred začiatkom seminára.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
ORGANIZÁTOR:

PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava 841 06
IČO: 35900831
DIČ: 2021906678
IČ DPH: SK2021906678
zap. v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 33195/B

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške:

78,- € s DPH
V cene je zahrnutý pracovný materiál v elektronickej forme, organizačné náklady,
v prípade prezenčnej formy občerstvenie (káva, čaj, voda, napolitánka a obložená
bageta), v prípade online formy videozáznam a DPH. Poplatok je potrebné uhradiť
vopred ako zálohovú platbu najneskôr 2 dni pred seminárom v prospech nasledujúceho
účtu:

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2918 0140
SWIFT: TATRSKBX
Seminár 29.01.2021 - Variabilný symbol: 29012021
Seminár 18.02.2021 - Variabilný symbol: 18022021
Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím, bezpodmienečne správny variabilný symbol,
ktorým je dátum konania seminára. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu
platbu identifikovať.
Prihlásení účastníci na prezenčnú formu môžu platbu uhradiť aj v hotovosti. Platbu v
hotovosti vyznačte v záväznej prihláške.

Nové

Táto pozvánka slúži objednávateľovi ako informačný doklad pre zálohovú platbu.
Zálohové faktúry nevystavujeme. Vyúčtovaciu faktúru Vám odovzdáme pri registrácií
alebo zašleme poštou.

OBCHODNÉ PODMIENKY
Úplné všeobecné obchodné podmienky nájdete na: www.proeko.sk/podmienky
Zaslaním záväznej prihlášky vzniká medzi odberateľom a dodávateľom obchodný vzťah
v zmysle Obchodného zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka.
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť seminár, zmeniť alebo presunúť termín
seminára.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si
organizátor vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške, aj
napriek neúčasti na seminári. Odhlásenie v deň konania seminára bude
považované za bezpredmetné a účastnícky poplatok bude vyfakturovaný v plnej
výške, a to aj v prípade, že účastnícky poplatok nebol vopred uhradený (bez
ohľadu na zvolený spôsob platby).

záväznú prihlášku nájdete na nasledujúcej strane

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
E-mailujte, faxujte alebo zašlite na adresu:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48
Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083, Fax: 02/65 45 63 62
E-mail: proeko@proeko.sk
Názov seminára:

ONLINE: Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2020,
legislatívne zmeny a vypĺňanie tlačiva

Dátum a čas konania (vašu voľbu označte):
☐ 29.1.2021 od 9.00 – 12.00 hod.

☐ 18.2.2021 od 9.00 – 12.00 hod.

Upozornenie: Pracovný materiál bude účastníkom semináru posielaný elektronicky, preto Vás prosíme
o dôsledné vyplnenie kolónky: „E-mail“ všetkých prihlásených účastníkov. Ďakujeme.

Priezvisko

Spolu k úhrade:

Meno, titul

E-mail

Vaše č. účtu
(IBAN):

Názov organizácie:
Ulica:

PSČ:

Mesto:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Poznámka:
Za organizáciu vybavuje
Tel.: _________________________

Meno a priezvisko: ___________________________________
E-mail: _______________________________________________

Zaslaním záväznej prihlášky vyjadrujete svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami
spoločnosti a so spracovaním osobných údajov.

