Daňové pracovné raňajky
Žilina, 5. 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 5. decembra 2018 v Žiline. 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:
•
•

5. december 2018, 9.00 – 12.00 hod. (registrácia od 8.30 hod.)
Villa Nečas, Pri celulózke 3494, 011 61 Žilina

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.
Registrácia:
•

Online registrácia platná do 27. novembra 2018

Kontakt:
•

Denisa Antalová, dantalova@deloittece.com, tel.: +421 918 188 097.

Tešíme sa na stretnutie s Vami na Daňových pracovných raňajkách!
S pozdravom
Larry Human
partner na oddelení daní

Ján Skorka
riaditeľ na oddelení daní
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