PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Tel.: 0903 403 083, 0905 012 084
E-mail: proeko@proeko.sk
Web: www.proeko.sk

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár:

ONLINE: Ročné zúčtovanie príjmov zo

závislej činnosti 2021, aktuálne otázky
a zmeny v zákone
nové pravidlá a postupy, príprava na ročné zúčtovanie dane,
daňové priznanie

21. januára 2022
11. februára 2022

09:00 – 12:00 hod.
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.

Lektorka:
Ing. Viera Mezeiová
kvalifikovaná špecialistka a bývalá dlhoročná metodička na Ministerstve financií SR pre oblasť
dane z príjmov zo závislej činnosti

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme

PROGRAM
• Charakteristika príjmov, rozdelenie, predmet dane, základ dane
•
•
•
•

príjmy žiakov a študentov,
pracovný pomer, dohody,
podiely na zisku ako príjmy zo závislej činnosti,
príjmy zo závislej činnosti vyplatené v januári 2022;

• Kto a kedy môže žiadať o vykonanie RZ za rok 2021
• nové tlačivo žiadosti o vykonanie RZ za rok 2021,
• ročný úhrn príjmov,
• súbeh príjmov (zdaniteľné + od dane oslobodené, zdaniteľné + zdanené daňou
vyberanou zrážkou),
• príjmy zo závislej činnosti zo zahraničia,
• RZ študentov, poberateľov dôchodkov,
• poberatelia dôchodkov a vrátenie daňového preplatku,
• lehoty (nemožnosť predĺženia lehoty),
• možnosť elektronickej komunikácie;

• Príjmy od dane oslobodené (podľa § 5 aj podľa § 9 zákona)
• stravovanie zamestnancov od 1.3.2021(nárok, možnosť výberu, dohodári,
konatelia),
• stravovanie zamestnancov od 1.1.2022 (zdanenie/oslobodenie, podmienky),
• vzdelávanie (nie doškoľovanie) zamestnancov,
• naturálne plnenie od zamestnávateľa (do 200 € - podmienky, ročné zúčtovanie),
• sociálna výpomoc zo sociálneho fondu (do 2 000 €, podmienky),
• 13. a 14. plat (podmienky nároku, podmienka oslobodenia ) – oslobodenie
zrušené 2021,
• doprava (podmienky oslobodenia),
• ubytovanie zamestnancov ,
• príspevok na rekreácie (podmienky, výška, lehoty, spôsob preukazovania, pobyt
v zariadení, ktoré nemá IČO, bankový účet zamestnanca, rezervácia cez portál ),
• zdravotné prehliadky nad rámec povinností zo SF - od 2020
• oslobodenie príjmu do výšky 500 € (firemné akcie a pod....) – 2022,
• poukazy od zamestnávateľa na detskú športovú činnosť – aj v roku 2021,
• plnenia žiakov v rámci duálneho vzdelávania,
• príspevok medailistom (LOH, ZOH, paraolympiády, šachové olympiády),
• suma oslobodenia náhrady škody za viac rokov,
• stravné na vzdelávacích podujatiach lekárov;

• Nepeňažný príjem - 1 % z obstarávacej ceny vozidla zamestnávateľa používaného
aj na súkromné účely (už od 2014);

• Sadzby dane z príjmov
• 19%, 23 %, 5%, 7%,
• výpočet základu dane pri kombinácii príjmov;

• Nezdaniteľné časti základu dane
• výpočet výšky sumy nezdaniteľných časí základu dane,
• daňovníka (poberatelia dôchodkov, starobné a výsluhové dôchodky zo
zahraničia, podpisovanie/nepodpisovanie vyhlásenia),
• manželku/manžela (podmienky a spôsob jej uplatnenia, vlastné príjmy),
• doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier),
• kúpeľná starostlivosť (výška, spôsob preukazovania, nemožnosť súbehu
s príspevkom na rekreáciu) - zrušené v 2021,
• uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane a DB po skončení právneho
vzťahu (zamestnania) – 2021;

• Daňový bonus na vyživované dieťa (DB) 2021, nezaopatrenosť dieťaťa
• valorizácie DB,
• sumy DB 2021 podľa veku dieťaťa, sumy DB v roku 2022,
• DB a dotácia na stravu (od 01.08.2021), možnosť nápravy nesprávneho postupu
v RZ, podmienky nároku, povinnosť vrátenia dotácie;
• potvrdenia o návšteve školy (vybraná skupina zamestnávateľov),
• striedavá starostlivosť, vznik nároku, uplatnenie DB na konci roka, spôsob
• náhradní rodičia;

• Daňový bonus na zaplatené úroky
• podmienky nároku,
• výška bonusu,
• preukazovanie nároku;

•

Povinnosti zamestnávateľa (vedenie mzdových listov, hlásenia, prehľady)
• údaje na mzdovom liste,
• predkladanie prehľadov a hlásení (štruktúra a lehoty), zodpovednosť,
zamestnávateľa, kedy nie je povinnosť podávania prehľadu, sankcie,
• zmena lehoty podávania prehľadu bez sankcie správcu dane už za december
2021;

• Elektronická komunikácia zamestnanec - zamestnávateľ
• vyhlásenie (elektronicky podľa vzoru FS SR, listinne),
• každoročné podpisovanie vyhlásenia – vypustené,
• oznamovanie zmien na účely nároku na DB a nezdaniteľnú časť základu dane na
daňovníka,
• žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania ,
• elektronické doručovanie ročného zúčtovania a potvrdenia o príjmoch
(náležitosti);

•

Daňové priznanie typ A, vyhlásenie na poukázanie sumy dane 2% a možnosť
zvýšenia na 3 %
• lehoty, predlženie lehoty (3 - 6 mesiacov),
• podávanie dodatočného daňového priznania bez vyrubenia sankcií,
• dodatočné daňové priznanie pri spätnom priznaní dôchodku,
• daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie pri úmrtí zamestnanca;

•

Diskusia, rôzne.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
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.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00

Technická príprava účastníkov na online prezentáciu
Odborný program

INFORMÁCIE:

Mgr. Andrej Paholík
tel.: 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 alebo poštou 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:

69,- € s DPH
V cene je zahrnutý pracovný materiál v elektronickej forme, organizačné náklady a DPH.
Poplatok je potrebné uhradiť vopred ako zálohovú platbu najneskôr 2 dni pred
seminárom v prospech nasledujúceho účtu:9022021

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2918 0140
SWIFT: TATRSKBX
Seminár 21.1.2022 - Variabilný symbol: 21012022
Seminár 11.2.2022 - Variabilný symbol: 11022022
Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím, bezpodmienečne správny variabilný symbol,
ktorým je dátum konania seminára. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu
platbu identifikovať.
Táto pozvánka slúži objednávateľovi ako informačný doklad pre zálohovú platbu.
Zálohové faktúry nevystavujeme. Vyúčtovaciu faktúru Vám odovzdáme pri registrácii
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).

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
E-mailujte alebo zašlite na adresu:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48
Tel.: 0903 403 083, 0905 012 084
E-mail: proeko@proeko.sk

ONLINE: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo
závislej činnosti 2021, daňové priznanie, aktuálne otázky a
zmeny v zákone

Názov seminára:

Dátum a čas konania (vašu voľbu označte):
☐ 21.1.2022

9:00 – 12:00 hod.

☐ 11.2.2022

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.

