POZVÁNKA
Bratislavská regionálna komora SOPK
v spolupráci
so spoločnosťou BMB Leitner
Vás pozýva
na
seminár

AKTUÁLNE Z DAŇOVÝCH KONTROL

AKO prebieha daňová kontrola a AKÉ sú aktuálne témy daňových kontrol?
AKO sa pripraviť na príchod daňovej kontroly a no ČO má podnikateľ právo
v pri nej a po nej?
Odpovede AJ na tieto otázky dostanete na našom seminári.

Lektori:

Anna Fábryová - Daňový poradca a partner BMB Leitner
Martin Michalides P LL.M. - Manager BMB Leitner

30. máj 2017 – od 9:00 – cca 11:00
BC Kerametal, Bratislavská regionálna komora SOPK
Jašíkova 6, 826 73 Bratislava

Účastnícky poplatok: BEZPLATNE
( Prihlasovací kód akcie: 170530 )

Elektronická prihláška

Program:
08.30 hod

Prezentácia účastníkov

09.00 hod – cca 11.00 hod
Daňové kontroly v súčasnosti
Príprava na daňovú kontrolu
-

zvládnutie a dôsledky daňovej kontroly

-

ďalší postup

Priame dane
-

Transferpricing a vyššie pokuty

-

náklady na výskum a vývoj - superodpočet

-

odopretie odpočtu DPH

-

preukazovanie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru zo SR

-

zadržiavaný nadmerný odpočet – úroky z omeškania

DPH

DISKUSIA A OBČERSTVENIE

Odborný garant:

Mgr.Daniela Grznárik
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk
tel.č. 02/48291297
fax: 02/48291260

Bratislavská regionálna komora SOPK

IČO:30842654, IČ DPH: SK2020815236
Jašíkova 6, 826 73 Bratislava 29
tel.: 02/48291 257; 02/48291 297; fax: 02/48291260
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk, sopkrkbl@sopk.sk

Záväzná prihláška
AKTUÁLNE Z DAŇOVÝCH KONTROL
Kód akcie:

170530

Dátum:

30.máj 2017

Miesto:

BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava – Ružinov

Meno, titul: ..........................................................................................................................

Funkcia: ...................................................E-mail:...............................................................

Firma: .........................................................................Tel.č..................................................

Adresa, PSČ: ........................................................................................................................

IČO: .............................................................
Účastnícky poplatok: BEZPLATNE
Záväznú prihlášku zašlite na vyššie uvedené kontaktné údaje.
Svojím podpisom zároveň udeľujem súhlas so zasielaním informácií o aktivitách BRK SOPK.
Zaslaním svojej prihlášky súhlasím v zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške subjektom Slovenská
obchodná a priemyselná komora ( ďalej SOPK ). Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely aktivít
realizovaných prostredníctvom SOPK

Dátum:

Pečiatka a podpis:

