ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR
SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION

SEMINÁR
Ekonomika príspevkových a obchodných spoločností
Termín :
Miesto seminára :
Prednášajúci :

29. 11. – 30. 11. 2016 so začiatkom o 9:30
hotel Repiská, Demänovská dolina
Ing. Mária Brániková, Novoaudit, s.r.o. Nové Zámky, audítor, daňový poradca

Témy :
Zákon o dani z príjmov:
 zmeny zákona v roku 2016
 úprava výsledku hospodárenia na daňový základ
 navrhované zmeny zákona od 1.1.2017
Zákon o DPH:
 zmeny v zákone o DPH od 1.1.2017
 aktuálne problémy v DPH
 navrhované zmeny zákona od 1.1.2017
Iné :
Navrhované zmeny v iných súvisiacich zákonoch, napr. v zákone o účtovníctve, v obchodnom zákonníku,
príp. v zákone o rozpočtových pravidlách, v zákone o dani z motorových vozidiel.
Seminár je určený pracovníkom ekonomických oddelení príspevkových a obchodných spoločností a
pracovníkom ekonomických oddelení samosprávy.
Program školenia :
29. 11. 2016
9:30
10:00
12:30
13:30
15:30
30. 11. 2016
9:00

prezentácia
I. časť prednášok
obed
II. časť prednášok
diskusia, výmena skúseností
diskusia, odpovede na otázky

Organizačné pokyny pre účastníkov :
Podmienky účasti :
 nahlásenie účasti do termínu uzávierky školenia, t.j. do 20.11.2016 na adrese
www.zovp.sk/akcia.asp (slúži ako záväzná prihláška)!
 úhrada účastníckeho poplatku na účet - IBAN : SK03 0900 0000 0000 1148 8726, SWIFT : GIBASKBX,
VS : vaše IČO, do poznámky vpíšte názov vašej organizácie
 ubytovanie si účastník hradí sám, rezervácia do 15.11.2016, recepcia: +421-445 567 600,
mobil: +421-918 777 024, recepcia@repiska.sk
Účastnícky poplatok :
 člen združenia ZOVP SR
 samosprávy
 ostatné spoločnosti

20,- EUR
30,- EUR
40,- EUR

Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na zabezpečenie kurzu, obed a občerstvenie.

sekretariát : Rybničná 1 , Skalica, zovp@zovp.sk, www.zovp.sk
IČO : 308 108 33, DIČ : 2020908241, banka : 0011488726/0900

ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR
SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION
Všeobecné podmienky :
Všetky služby sú poskytované na základe dohody oboch strán.






V prípade výskytu okolnosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť (zásah vyššej moci, náhla
práceneschopnosť lektora), vyhradzujeme si právo presunúť termín konania školenia.
Účastnícky poplatok musí byť uhradený pred začiatkom školenia prevodom na účet organizátora
školenia. Daňový doklad bude účastníkom vystavený po zaplatení účastníckeho poplatku.
Organizátor školenia je oprávnený pri prezentácii vyžiadať si od účastníkov doklad o zaplatení
kurzu, t.j. fotokópiu výpisu z účtu, na ktorom je čiastka odpísaná.
Dopravu na miesto konania školenia si účastníci zabezpečujú individuálne.
V prípade, že sa prihlásený účastník nebude môcť zúčastniť školenia, ÚČASTNÍCKY POPLATOK SA
NEVRACIA.

Kontakt na organizátora školenia :
Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky
Fándlyho 3, 903 01 Senec
IČO : 30810833 DIČ : 2020908241
zovp@zovp.sk
nie sme platcami DPH
Ing. Ľubomír Krcha, riaditel@veposnovaky.sk

Poznámka:
Individuálne otázky školiteľovi z daňovej problematiky je možné zaslať e-mailom na adresu
riaditel@veposnovaky.sk do 20. 11. 2016.

sekretariát : Rybničná 1 , Skalica, zovp@zovp.sk, www.zovp.sk
IČO : 308 108 33, DIČ : 2020908241, banka : 0011488726/0900

