Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
IČO: 0034006656
DIČ: 2021205769
IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001
tel./fax: 037 / 7418097
email: rvcnitra@rvcnitra.sk, poradenstvo@rvcnitra.sk
web: www.rvcnitra.sk

ZO - RVC Nitra pre Vás pripravilo seminár:
Daň z príjmov právnických osôb za rok 2018 pre obce.
Vypĺňanie daňového priznania.
Cieľová skupina:
-

pre OcÚ, MsÚ

Termín školenia:
Miesto školenia:

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

prezentácia účastníkov: od 8:00 hod.

Lektor:

15. 1. 2019 (utorok)

začiatok seminára: 9:00 hod.

koniec: cca 13:30 hod.

Ing. Peter Horniaček

Program:
1. Povinnosť podania daňového priznania
•
•
•

vznik povinnosti podania daňového priznania
lehota na podanie daňového priznania
splatnosť dane

2.
3.
4.
5.

Platenie preddavkov na daň
Legislatívne zmeny zákona o dani z príjmov platné na rok 2018 a 2019
Zmeny v tlačive DP PO za rok 2018 – prehľad
Informácie k vybraným problematikám

•

príjmy, ktoré sú/nie sú predmetom dane v podmienkach samosprávy (vrátane príjmov
z reklamy)
príjmy oslobodené od dane v podmienkach samosprávy
predaj majetku a uplatnenie výdavkov
daňová licencia
zdaňovanie dividend a príjmov z predaja akcií v roku 2018 a v roku 2019
nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti od roku 2019 - zrušenie ocenenia na účely
ZDP v pôvodných hodnotách
technické zhodnotenie a opravy vykonané nájomcom na prenajatom majetku
pohľadávky a záväzky zo zdaňovanej činnosti z pohľadu ZDP

•
•
•
•
•
•
•

6. Informácia k transferovému oceňovaniu
7. Vyplnenie tlačiva daňového priznania v podmienkach obce za rok 2018
•
•

vyplnenie tlačiva v obci bez podnikateľskej činnosti
vyplnenie tlačiva v obci s podnikateľskou činnosťou

8. Diskusia

Poplatok za veľký seminár:

Člen ZO – RVC Nitra:

0 € / osoba

Nečlen:

32 € / osoba

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe a režijné náklady.
Na seminári nepodávame občerstvenie.
Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.
Poplatok za seminár ak ste nečlen prosíme uhradiť prevodom na účet (IBAN) ZO - RVC Nitra:
IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001

VS: 15012019
ŠS: IČO Vašej organizácie
(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!)

Táto pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platcom DPH.

