Akadémia DPPO
ČO JE AKADÉMIA DPPO?

AKO TO VYKONÁME?

•• Školenie zamerané na problematiku posudzovania
transakcií z pohľadu dane z príjmov právnických
osôb

•• Celodenné DPPO školenie v Košiciach

•• Na základe našich skúseností sa zameriame na dôležité
oblasti, s ktorými sa slovenské spoločnosti bežne
stretávajú

•• Poskytnutie pomôcok a školiacich materiálov

•• Vizuálna prezentácia v MS PowerPoint v slovenskom
jazyku (aj v tlačenej forme)
•• Občerstvenie počas prestávok a obeda

•• Výklad teórie na praktických príkladoch a prístup daňovej
správy k špecifickým oblastiam

•• Certifikát Akadémie DPPO pre účastníkov „Akadémie
DPPO“

•• Bezprostredná komunikácia s našimi špecialistami
na DPPO

PROGRAM – ŠTRUKTÚRA MODULU

•• Pokyny a informácie vydané FR SR k novelizovaným
ustanoveniam zákona o dani z príjmov

KTO PRIPRAVÍ ŠKOLENIE?
Odborný garant školiaceho programu je Valéria
Morťaniková, manažérka zameraná na daň z príjmov
právnických osôb. Medzi jej klientov patria nadnárodné
korporácie ako aj domáce subjekty, ktoré pôsobia
v rôznych oblastiach priemyslu, od výrobného až k IT
sektoru. Valéria má viac ako 15 ročné skúsenosti
a od roku 2009 je daňovou poradkyňou v Slovenskej
komore daňových poradcov.

08:30 – 9:00

registrácia

09:00 – 10:30

I. časť

10:30 – 10:45

prestávka

10:45 – 12:00

II. časť

12:00 – 13:00

obed *

13:00 – 14:30

III. časť

14:30 – 14:45

prestávka

14:45 – 16:00

IV. časť

* Poznámka: v prípade alergie na potraviny, resp.
špeciálnej diéty, nás vopred informujte

AKÁ JE CENA?
Cena: 192 EUR (160 EUR plus 32 EUR DPH)

ČO BUDE PRÍNOSOM?
•• Vysoká technická a prezentačná úroveň
•• Interaktívny a praktický prístup
•• Schopnosť identifikovať riziká a možnosti úspor vo vašom
podnikaní
•• Príležitosť prediskutovať si nejasnosti a praktické
problémy priamo počas prednášky alebo aj počas
prestávok na občerstvenie

Faktúra vám bude doručená po ukončení akadémie.

TÉMY AKADÉMIE DPPO

MOŽNOSTI REGISTRÁCIE

30. november 2017

Online registrácia na danom linku.

•• Návrh novely zákona o dani z príjmov

V prípade otázok prosím kontaktujte Annu Macákovú:

•• Základ dane
•• Daňové výdavky
•• Rezervy
•• Opravné položky, postúpenie a odpis pohľadávok
•• Odpisovanie majetku
•• Odpočítanie daňovej straty

E-mail: amacakova@deloittece.com
Tel: +421 (55) 728 18 88

Akadémia sa uskutoční
30. novembra 2017

•• Platenie predavkov
•• Zdaňovacie obdobie a lehoty na podanie DP

Hotel Ambassador ****
http://www.ambassador.sk/
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