Bratislavská regionálna komora SOPK
Sme súčasťou Slovenskej obchodnej a priemy
selnej komory – nezávislého reprezentanta trho
vej ekonomiky, ktorý chráni a obhajuje záujmy
podnikateľských subjektov prostredníctvom
ovplyvňovania tvorby podnikateľského prostre
dia. Podporuje ich rozvoj a expanziu v národnej,
európskej a celosvetovej dimenzii.
Poskytujeme našim členom ako aj iným subjek
tom:
• poradenstvo v oblasti právnych, finančných,
obchodných a colných záležitostí
• široké spektrum informačných služieb na pod
poru podnikania
• komplexná ponuka vzdelávacích aktivít
• rozvoj a podpora zahranično-obchodných
aktivít
• široké spektrum networkingových aktivít
• riešenie obchodných sporov cez rozhodcovský
súd
• sprostredkovanie komunikácie so samosprá
vou ohľadom podnikania
Bližšie informácie na www.basopk.sk

BMB Leitner, člen vysoko špecializovanej, reno
movanej medzinárodnej poradenskej skupiny
LeitnerLeitner, ktorá je jednou z popredných
poradenských spoločností v strednej a východ
nej Európe, je spoločnosť poskytujúca služby v
oblasti daňového poradenstva, auditu a vede
nia účtovníctva.Zaraďuje sa medzi TOP 5 v reb
ríčku Top Trend audítorských a poradenských
spoločností na Slovensku.

Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s firmou BMB Leitner

Pozvánka na seminár
Téma seminára:

„Aktuálne zmeny v oblasti daní od 2015“

Dátum konania:

20. november 2014 o 9,00 hod.

Lektori: Anna Fábryová - Daňový poradca, Partner BMB Leitner
		 Miroslava Zaťková - Daňový poradca, Manager BMB Leitner
Miesto konania: Bratislavská regionálna komora SOPK
		 Jašíkova 2 • 826 73 Bratislava

Dátum:

20. november 2014

Miesto:

BRK SOPK – Jašíkova 2 • Bratislava • zasadacia miestnosť

Meno, titul:

8.30 hod. – 9.00 hod.
Firma: 						Tel.č.:

Registrácia účastníkov
Adresa, PSČ:

9.00 hod. – cca 12.00 hod.

Významné zmeny v oblasti dane z príjmov, okrem iného:
• Odpisy majetku – na čo sa pripraviť?
• Obmedzenie daňovej uznateľnosti úrokov
• Výdavky na vedu a výskum – aké daňové výhody môžete získať?
Zmeny v oblasti DPH v prípade elektronicky dodávaných služieb
Zmeny a novinky v oblasti správy daní vrátane záväzných stanovísk
12.00 hod. – 12.30 hod.

Občerstvenie

IČO: 				 IČ pre DPH:
Banka a bankové spojenie:

Záväzná prihláška

Program

Seminár: „Aktuálne zmeny v oblasti daní od 2015“

Potvrdzujeme účasť na seminári a úhradu účastníckeho poplatku vo výške:
❏ Člen SOPK: 42 € (35 € + DPH) / ❏ Nečlen SOPK : 54 € (45€ + DPH) (zakrížkujte platbu podľa členstva)
prevodom na účet BRK SOPK Bratislava vo VÚB Bratislava-Ružinov:
číslo účtu: IBAN: SK49 0200 0000 0000 3673 3062 • SWIT: SUBASKBX • VS: 141120 • ŠS: IČO spoločnosti
Záväznú prihlášku a doklad o zaplatení poplatku láskavo odošlite/odfaxujte /odmailujte čo najskôr
na: sopkrkbl@sopk.sk, telefón: 02/48291257, fax:02/4829126 pred termínom konania seminára.

Dátum:

Pečiatka a podpis:

		 Organizačné pokyny
Uzávierka prihlášok: 18. november 2014
Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej

		 prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.
		 V poplatku je zahrnuté aj občerstvenie počas seminára.
Storno: Účastnícky poplatok sa pri neúčasti nevracia, seminára sa môže zúčastniť iný zástupca
		 spoločnosti. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť seminár prípadne presunúť na iný
		 termín v prípade náhleho ochorenia lektora alebo ak sa seminár nemôže uskutočniť
		 z iného organizátorom vopred nepredvídateľného dôvodu.
Upozornenie: SOPK je platcom DPH.

