
  

 

 

 
 

 

Daňové pracovné raňajky 
Košice, 11. decembra 2018 s DPH 

 

  
ZMENY V ZÁKONE O DPH OD 1. JANUÁRA 2019 A ZNÍŽENIE 
RIZIKA ÚČASTI NA PODVODOCH 
 
Vážená pani, Vážený pán,  
 
daňové oddelenie spoločnosti Deloitte si Vás dovoľuje pozvať na seminár z cyklu 
Daňové pracovné raňajky, ktorý sa bude konať 11. decembra 2018 v Košiciach. 
Radi by sme Vás oboznámili so zmenami, ktoré prináša novela zákona o dani 
z pridanej hodnoty od 1. januára 2019, ako aj s našimi skúsenosťami týkajúcimi sa 
zamietnutia odpočtu DPH a možnosťami prevencie. 
 
Dátum a miesto: 

• 11. december 2018, 9.00 – 11.30 hod. (registrácia od 8.40 hod.) 
• Hotel Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice 

 
Obsah: 

• Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2019 
• Skúsenosti s daňovými kontrolami a zamietnutím nároku na odpočet DPH 
• Praktické rady ako nastaviť kontrolné opatrenia a znížiť riziko súvisiace s DPH 
• Ukážka nástroja Maják, ktorý umožňuje automatizovanou formou efektívne 

vykonávať kontrolu veľkého množstva obchodných partnerov 
 

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 platná do 4. decembra 2018 
   
Kontakt: 

• Anna Macáková, amacakova@deloittece.com, tel.: +421 905 533 098. 
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami na Daňových pracovných raňajkách! 
 

https://ssl.deloitte.sk/people/forms/registration.php?event=152
mailto:amacakova@deloittece.com
http://www2.deloitte.com/us/en.html


S pozdravom 
 
 
Martin Rybár                           Ján Skorka 
partner na oddelení daní            riaditeľ na oddelení daní 
 

 

   
 

 

Školenie je určené pre klientov a potenciálnych zákazníkov. Deloitte si vyhradzuje právo určiť zoznam účastníkov školenia 
alebo obmedziť počet zúčastnených z kapacitných dovôdov. 
 
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 prostredia, 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.  
 
© 2018 Deloitte na Slovensku 
 
Ak už nechcete dostávať e-maily o tejto téme, pošlite odosielateľovi e-mail s predmetom „Unsubscribe“.  
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