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DPH akadémia v príkladoch 

Pozvánka na sériu piatich webcastov 
 

 

Strácate sa pri posudzovaní transakcií z pohľadu DPH? 

Znepokojujú Vás nákupy zo zahraničia? 

Chcete vedieť, kedy vzniká daňová povinnosť a ako postupovať pri odpočítaní DPH? 

  

Pozývame Vás na online DPH akadémiu v príkladoch, ktorú pre Vás pripravili 

odborníci spoločnosti Deloitte. 

  

Séria piatich webcastov sa uskutoční online od 5. novembra do 3. decembra, 

vždy vo štvrtok, od 10.00 hod. do 11.30 hod. 

  

Čo sa dozviete:  

 Pochopenie základných princípov DPH 
 Posúdenie tuzemských aj cezhraničných transakcií 

 Výklad teórie s použitím praktických príkladov 



Absolventi všetkých piatich modulov získajú Deloitte certifikát. 
 
Počas registrácie si môžete vybrať, či máte záujem zúčastniť sa na celej sérii 

webcastov, alebo len na preferovaných moduloch. 
 
Poplatok: 90 EUR bez DPH za jeden modul 

 
Faktúra Vám bude doručená po ukončení série webcastov. 
  

 

Registrácia  

  

  

 

Webcast | DPH akadémia v príkladoch – Modul 1 

Kedy: štvrtok 5. novembra 2020, 10.00 – 11.30 hod. 

Témy:  

 Miesto dodania tovaru 

 Miesto dodania služieb 
 Osoba povinná platiť daň 

Webcast | DPH akadémia v príkladoch – Modul 2 

Kedy: štvrtok 12. novembra 2020, 10.00 – 11.30 hod. 

Témy:  

 Intrakomunitárne dodanie tovaru 
 Intrakomunitárne nadobudnutie tovaru 

 Vývoz tovaru 
 Dovoz tovaru 
 Konsignačné sklady 

Webcast | DPH akadémia v príkladoch – Modul 3 

Kedy: štvrtok 19. novembra 2020, 10.00 – 11.30 hod. 

Témy:  

 Trojstranné obchody 

 Rozšírené dodávky tovaru v rade 

Webcast | DPH akadémia v príkladoch – Modul 4 

http://mailer.deloitte.sk/mr/6125c17a9f37f5ac6a5e1648707860c4/29405142/s/ssl.deloitte.sk/people/forms/registration.php?event=248


 

Kedy: štvrtok 26. novembra 2020, 10.00 – 11.30 hod. 

Témy:  

 Vznik daňovej povinnosti 
 Základ dane 
 Oprava základu dane 

 Dodanie a prenájom nehnuteľností 

Webcast | DPH akadémia v príkladoch – Modul 5 

Kedy: štvrtok 3. decembra 2020, 10.00 – 11.30 hod. 

Témy:  

 Odpočítanie DPH 
 Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku 

  
Odkaz na sledovanie webcastu Vám pošleme deň vopred. Zároveň Vám ponúkame 

možnosť pripojiť sa cez mobilnú aplikáciu. 
 
Kontakt: Denisa Antalová. 

 

 

 

 

Ján Skorka 

 

Odborný garant DPH akadémie v príkladoch. 

Riaditeľ na oddelení daňového poradenstva a líder 

tímu pre oblasť nepriamych daní, daňový poradca 

a člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH 

Slovenskej komory daňových poradcov. 

 

 

 

 

 

Upozornenie 

Aby ste predišli akýmkoľvek problémom počas webcastu, skontrolujte si, prosím, 

Vaše nastavenie siete/firewallu vopred. 

 

Vaša sieť musí umožňovať pripojenie cez TCP porty 80, 443 a 1935. Ak je niektorý 

z týchto portov zatvorený, môže sa hovor pripojiť cez „Emergency mode“. To 

znamená, že Vás síce pripojilo do webcastu, ale môžete mať problémy so zvukom 

alebo obrazom. 

 

mailto:dantalova@deloittece.com?subject=DPH%20akad%C3%A9mia%20v%20pr%C3%ADkladoch


 

Ak sa chcete týmto problémom vyhnúť, musíte si Vy alebo Váš IT tím upraviť 

nastavenia siete a povoliť spomenuté porty. 

 

Zároveň odporúčame sledovať webcast v prehliadači Google Chrome. 

 

Ak toto riešenie nie je možné, môžete sa pokúsiť pripojiť pomocou mobilného 

dátového bodu 4G/LTE. 

 

V prípade otázok kontaktujte Denisu Antalovú na tel. č. +421 918 188 097. 
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