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Realitný seminár
Pozvánka

Vážená pani, vážený pán,
radi by sme Vás pozvali na Realitný seminár, ktorý pre Vás pripravili
odborníci spoločnosti Deloitte.
Seminár sa uskutoční 25. októbra 2017 v priestoroch spoločnosti
Deloitte na Einsteinovej ul. 23 v Bratislave (Digital Park II,
6. poschodie).
Na odbornom seminári získate užitočné informácie o legislatívnych novinkách
v oblasti práva nehnuteľností od našich špecialistov: advokátky Dagmar
Yoder, ktorá má dlhoročné odborné skúsenosti v oblasti práva nehnuteľností
a daňového špecialistu Jána Skorku, ktorý Vás oboznámi s daňovými
aspektmi príslušných zmien ako aj s novinkami v oblasti daní z nehnuteľností.
Zameriame sa na najdôležitejšie schválené resp. očakávané zmeny
v právnych predpisoch a porovnanie s predchádzajúcou úpravou, praktické
a komerčné dopady noviel v praxi a súvisiace daňové aspekty.
Predstavíme zmeny najmä v týchto predpisoch:
• zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku,
• zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému
poľnohospodárskemu majetku,
• zákon o pozemkových úpravách,
• katastrálny zákon,
• regulácia týkajúca sa odvodov za odňatie a neoprávnený záber
poľnohospodárskej pôdy,
• zákon o pozemkových spoločenstvách,
• zákon o miestnych daniach (daň z nehnuteľnosti),
• návrh nového zákona o regionálnej investičnej pomoci.

PROGRAM
08.30 – 09.00
09.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.30

registrácia
I. časť seminára
prestávka, občerstvenie
II. časť seminára a diskusia

CENA
Cena seminára: 50 EUR (bez DPH).
REGISTRÁCIA
Na seminár sa môžete registrovať online do 12. októbra 2017.
V prípade otázok, prosím, kontaktujte Michaelu Bednárovú
na mbednarova@deloittece.com.

Miroslava Terem Greštiaková
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Dagmar Yoder
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