AKADÉMIA VZDELÁVANIA MICHALOVCE

Námestie slobody 3, 071 01 Michalovce
Tel. kontakt: 0902 930 232
E-mail: avmichalovce@avmichalovce.sk
Banka: VÚB a.s., č.ú.: 3185884159/0200
IBAN: SK37 0200 0000 0031 8588 4159
IČO: 42323908, DIČ: 2023867967
www.avmichalovce.sk

Vás pozýva na webinár
DAŇ Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY (NAJMÄ) ZO ZÁVISLEJ
ČINNOSTI ZA ROK 2021
(SO ZAMERANÍM NA VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA)
A AKTUÁLNE ZMENY
Termín konania: 02.12.2021 (štvrtok) o 09:00 hod. on-line cez aplikáciu skype
Lektor: Ing. Valéria Jarinkovičová - špecialista v oblasti dane z príjmov FO
PROGRAM SEMINÁRA:

1. Úvod do problematiky – stručne k legislatívnemu procesu týkajúcemu sa zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej len „ZDP“), k pripraveným
tlačivám, k iným aktualitám, k základným údajom pri zdaňovaní príjmov za rok 2021 a za
rok 2022
2. Stravovanie zamestnancov v roku 2021 (od 1. 3. 2021) a od 1.1. 2022, a to aj z pohľadu
zamestnávateľov, zamestnanecké benefity aktuálne aj na strane zamestnancov, aj
zamestnávateľov – problémy a chyby v praxi.
3. Daň za rok 2021:
a) Zmeny oproti vlaňajšku vyplývajúce (najmä) z noviel ZDP, ktoré nadobudli účinnosť
1. 1. 2021, resp. 1. 7. 2021 alebo k inému dátumu,
b) Vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti,
resp. podanie daňového priznania za rok 2021
c) Výpočet dane, daňový bonus na dieťa – aktuálny pohľad, daňový bonus na zaplatené
úroky, chyby v praxi.
d) Stručne k tlačivám a lehotám týkajúcim sa zdaňovania príjmov zo závislej činnosti,
najmä k podávaniu prehľadov a hlásení k povinnostiam zamestnávateľa,
e) Zodpovednosť zamestnávateľa, vykonávanie opráv a problémy v praxi.
4. Zmeny (aj v Zákonníku práce a iných právnych normách), ktoré nastávajú k 1. 1. 2022,
resp. k inému dátumu
5. K častým chybám a omylom (so zameraním na zdaňovanie príjmov fyzických osôb, a to aj
vo vzťahu k zahraničiu) – ako sa im vyhnúť.
V prípade záujmu aj problematika: zdaňovanie príjmov z podnikania, z inej samostatnej
zárobkovej činnosti, z prenájmu, problematika daňových a nedaňových výdavkov, od 1. 1.
2021 nový okruh daňových subjektov – mikrodaňovníkov - a s tým súvisiace zmeny, zmeny pri
výpočte základu dane a odpočítavaní daňových strát, zvýhodnená sadzba dane za určených
podmienok, atď.

1

6. Diskusia........
Organizačné pokyny k webináru:
Webinár sa bude konať prostredníctvom aplikácie Skype. Pre pripojenie do konferenčnej miestnosti
obdržíte najneskôr 2 dni pred konaním webinára do mailovej schránky Pozvánku. Po otvorení
mailu kliknite na "Pripojit", potom na "Mikrofón" a po vykonaní súkromného zvukového testu /
podľa návodu na obrazovke / a odkliknutí "Áno" Vás pripojí do konferenčnej miestnosti.
Účastnícky poplatok 45,- € je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z., § 3, ods. 1 o cenách.
Obsahuje náklady na organizáciu webinára, študijný materiál k problematike webinára.
Akadémia vzdelávania Michalovce nie je platiteľom DPH.
Záväznú prihlášku zašlite e-mailom na adresu avmichalovce@avmichalovce.sk do 30.11.2021,
do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet vedený vo VÚB banke a.s.
pobočka Michalovce, IBAN - SK37 0200 0000 0031 8588 4159, VS: 02122021. Daňový doklad
bude účastníkom zaslaný e-mailom.
Pozvánka slúži objednávateľovi ako príloha k účtovnému dokladu.
S pozdravom
Mgr. Jarmila Kurdilová v.r.
Akadémia vzdelávania Michalovce
...............……......………………………………....… Návratka ...........……......……….....................................
Záväzná prihláška na webinár – 02.12.2021
Organizácia

Meno, priezvisko, titul účastníka

telefón, e-mail :

1.............................................................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................................................
Účastnícky poplatok za ............. účastníkov vo výške ..........,- € bol uhradený dňa ...........................................
z účtu č. ................................................. pečiatka a podpis ...................................................................................

□ Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rámci Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov) so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

□ Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami (www.avmichalovce.sk)
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