
OBSAH

• Školenie zamerané na všetky kľúčové oblasti dane  
z príjmov fyzických a právnických osôb

• Interpretácia princípov transferového oceňovania  
a medzinárodného zdaňovania 

• Vysvetlenie jednotlivých foriem podnikových kombinácií
• Interaktívny výklad teórie na praktických príkladoch
• Bezprostredná komunikácia s našimi expertmi

LEKTORI

PRÍNOS
 
• Vysoká technická a prezentačná úroveň
• Interaktívny a praktický prístup 
• Upozornenie na najčastejšie chyby pri posudzovaní 

transakcií z pohľadu dane z príjmov 
• Praktické skúsenosti z daňových kontrol
• Príležitosť prediskutovať nejasnosti a praktické problémy
• Prehľad aktuálneho legislatívneho vývoja
 
ROZSAH

• 4 moduly: 7. – 22. november 2019 od 8.30 – 13.00 hod. 
(možnosť absolvovať celý program alebo len vybrané 
moduly)

• V priestoroch spoločnosti Deloitte, Digital Park II, 
Einsteinova 23, Bratislava, 6. poschodie (mapa)

• Vizuálna prezentácia v MS PowerPoint v slovenskom 
jazyku

• Poskytnutie pomôcok a školiacich materiálov
• Občerstvenie počas prestávok
• Certifikát Akadémie dane z príjmov pre účastníkov 

celého programu

CENA

Jeden modul: 150 EUR plus DPH
Celý program (4 moduly): 500 EUR plus DPH
 
Faktúra Vám bude doručená po ukončení akadémie.

PROGRAM 

08.00 – 08.30 ranná káva
08.30 – 10.00 I. časť
10.00 – 10.15 prestávka
10.15 – 11.30 II. časť
11.30 – 11.45 prestávka
11.45 – 13.00 III. časť

13.00                     možnosť diskusie s prednášajúcimi

Ľubica Dumitrescu
Partner/partnerka

Valéria Morťaniková
Director/riaditeľka

Martin Sabol
Senior Manager/
senior manažér

Martin Chlebec
Senior Manager/
senior manažér

Akadémia dane z príjmov

Jozef Stieranka
Senior Manager/
senior manažér

Matúš Falis
Manager/manažér

https://www.google.sk/maps/place/Deloitte+Slovensko/@48.1301796,17.105017,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476c893aeaaea851:0xc404a325d7fc919a!8m2!3d48.130176!4d17.107211


TÉMY A HARMONOGRAM
 
1. modul: 7. november 2019

Zdaňovanie právnických osôb
• Oslobodenie od dane, odpočet nákladov na výskum  

a vývoj, Patentbox 
• Osobitné úpravy základu dane (napr. luxusné 

automobily, duálne vzdelávanie, náklady s podmienkou 
zaplatenia, dotácie)  

• Daňové výdavky a diskusia o nákladoch najčastejšie 
spochybňovaných správcom dane

• Nedaňové výdavky s dôrazom na najčastejšie 
problémové oblasti

• Pravidlá nízkej kapitalizácie
• Praktické príklady
• Legislatívne zmeny 

2. modul: 8. november 2019

Zdaňovanie právnických osôb
• Rezervy
• Pohľadávky – opravné položky, postúpenie a odpis 

pohľadávok 
• Majetok – odpisovanie majetku, daňové aspekty rôznych 

foriem vyradenia majetku
• Zásoby – manká, škody, nepodarky, zastaralé zásoby 
• Zrážková daň 
• Ostatné oblasti (odpočítanie daňovej straty, platenie 

preddavkov na daň, podanie daňového priznania)
• Praktické príklady
• Legislatívne zmeny 

3. modul: 15. november 2019

Zdaňovanie fyzických osôb
• Daňová rezidencia z pohľadu zákona o dani z príjmov 

a modelovej zmluvy OECD o zamedzení dvojitého 
zdanenia

• Formy a aplikácia zamedzenia dvojitého zdanenia
• Jednotlivé druhy príjmov fyzickej osoby, sadzba dane, 

osobitná sadzba dane 
• Nezdaniteľné časti základu dane a výpočet základu dane
• Vyberanie a platenie dane, ročné zúčtovanie, daňové 

priznanie
• Legislatívne zmeny

4. modul: 22. november 2019

Transferové oceňovanie
• Prehľad relevantnej legislatívy/zdrojov informácií 

(slovenská legislatíva, dokumenty OECD)
• Relevantné časti zákona o dani z príjmov – základné 

pojmy (závislé osoby, kontrolovaná transakcia, princíp 
nezávislého vzťahu atď.) a ustanovenia (metódy 
transferového oceňovania atď.)

• Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky  
č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie

Medzinárodné zdaňovanie a podnikové kombinácie
• Prehľad relevantnej legislatívy/zdrojov informácií 

(slovenská legislatíva, modelová zmluva OECD)
• Koncept stálej prevádzkarne 
• Druhy príjmov a ich zdaňovanie (dividendy, úroky, 

licenčné poplatky, zisky podnikov atď.) 
• Podnikové kombinácie (zlúčenie, splynutie, rozdelenie, 

nepeňažné vklady)
• Smernica ATAD (pravidlá proti praktikám vyhýbania sa 

daňovým povinnostiam)
• Smernica DAC 6 (oznamovanie cezhraničných opatrení)

REGISTRÁCIA

Zaregistrovať sa môžete na http://kalendar.deloitte.sk/
do 4. novembra 2019.

KONTAKTNÁ OSOBA

Denisa Antalová
Tel.: +421 918 188 097
E-mail: dantalova@deloittece.com

 NEZABUDNITE
 
 Prvý modul sa začína 7. novembra 2019.

Deloitte Tax s. r. o.
Digital Park II  
Einsteinova 23  
851 01 Bratislava  
Slovenská republika 

Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222
www.deloitte.sk

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private 
company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry 
združenia Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jeho členských firiem sa uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného
a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho pros-
tredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 245 000 odborníkov spoločnosti Deloitte sa usiluje 
konať tak, aby vytvárali hodnoty, na ktorých záleží.
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