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ZMENY V ZÁKONE O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY
OD 1. JANUÁRA 2018 A NÁVRH EURÓPSKEJ KOMISIE
NA ZMENY V OBLASTI DPH OD ROKU 2022
Vážená pani, vážený pán,
daňové oddelenie spoločnosti Deloitte si Vás dovoľuje pozvať na seminár
z cyklu Daňové pracovné raňajky, ktorý sa bude konať 30. novembra
2017 v priestoroch spoločnosti Deloitte Tax s. r. o. Radi by sme Vás
oboznámili so zmenami, ktoré prináša novela zákona o dani z pridanej
hodnoty od 1. januára 2018, ako aj s novým návrhom Európskej Komisie na
zmeny v základných princípoch uplatňovania DPH od roku 2022.
Dátum a miesto
•

30. november 2017

•

9.00 – 10.30 hod. (registrácia od 8.30 hod.)

•

Deloitte, Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava (nájdete nás tu).

Obsah
•

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2018

•

Návrh Európskej Komisie na zmeny v základných princípoch
uplatňovania DPH od roku 2022

•

Diskusia

Na seminári budú prednášať daňoví odborníci spoločnosti Deloitte.
Diskusia bude v slovenskom jazyku.
Informácie o platbe
•

Účastnícky poplatok: 40 EUR bez DPH

Registrácia
•

Online registrácia do 20. novembra 2017.

Kontakt
•

Denisa Antalová, dantalova@deloittece.com, tel.: +421 2 582 49 221

Tešíme sa na stretnutie s Vami na Daňových pracovných raňajkách!
S pozdravom
Larry Human
partner, dane

CHANGES TO THE SLOVAK VAT ACT FROM 1 JANUARY 2018
AND PROPOSAL OF THE EUROPEAN COMMISSION ON
CHANGES TO VAT FROM 2022
Dear Sir/Madam,
Deloitte Tax department would like to invite you to a seminar in the Tax
Business Breakfast series on 30 November 2017. We will inform you
about the changes introduced by the amendment to the Slovak VAT Act from
1 January 2018 and the new proposal of the European Commission on
changes to the fundamental principles of VAT application from 2022.
Date and Venue
•

30 November 2017

•

9:00 am – 10:30 am (registration starts at 8:30 am)

•

Deloitte Tax s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava (find us
here)

Agenda
•

Changes to the Slovak VAT Act effective from 1 January 2018;

•

Proposal of the European Commission on changes to the
fundamental principles of VAT application from 2022;

•

Discussion

The seminar will be facilitated by Deloitte tax professionals.
The seminar will be held in Slovak.
Payment Details
•

Participation fee: EUR 40 excluding VAT

Registration
•

Online registration by 20 November 2017.

Contact
•

Denisa Antalová, dantalova@deloittece.com, phone: +421 2 582 49
221

We look forward to seeing you at the Tax Business Breakfast.
Kind regards,
Larry Human
Partner, Tax
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