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Akadémia dane z príjmov 
Pozvánka na sériu štyroch webcastov 

 

 

Chceli by ste sa zdokonaliť v posudzovaní transakcií z pohľadu dane z príjmov? 

Znepokojujú Vás komplikované cezhraničné transakcie? 

Chcete vedieť, na ktoré oblasti aktuálne zameriava správca dane svoju pozornosť? 

Viete, na čo si dať pozor pri cezhraničnom vysielaní a prijímaní zamestnancov? 

  

Pozývame Vás na online Akadémiu dane z príjmov, ktorú pre Vás pripravili odborníci Deloitte. 

 

Séria štyroch webcastov sa uskutoční online od 13. októbra 2021 do 3. novembra 2021, vždy v stredu 

od 10.00 hod. do 11.30 hod. 

 

Čo sa dozviete: 

• Školenie zamerané na kľúčové oblasti dane z príjmov právnických a fyzických osôb 

• Interpretácia princípov medzinárodného zdaňovania 

• Upozornenie na najčastejšie chyby pri posudzovaní transakcií z pohľadu dane z príjmov 

• Výklad teórie s použitím praktických príkladov a na základe skúseností z daňových kontrol 

 
Absolventi všetkých štyroch 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. 
 



Ak by táto téma mohla byť zaujímavá aj pre Vašich kolegov, budeme radi, ak im prepošlete našu 
pozvánku. 

Webcast | Akadémia dane z príjmov – Modul 1

Kedy: streda 13. októbra 2021, 10.00 – 11.30 hod. 

Témy: Zdaňovanie právnických osôb 

• Osobitné úpravy základu dane (napr. záväzky po splatnosti, náklady s podmienkou zaplatenia,
zamestnanecké benefity, pohonné látky, DPH ako náklad)

• Daňové výdavky a oblasti najčastejšie spochybňované správcom dane
• Nedaňové výdavky s dôrazom na najčastejšie problémové oblasti

Webcast | Akadémia dane z príjmov – Modul 2 

Kedy: streda 20. októbra 2021, 10.00 – 11.30 hod. 

Témy: Zdaňovanie právnických osôb 

• Rezervy – vplyv ich tvorby, použitia a zrušenia na základ dane
• Pohľadávky – opravné položky, postúpenie a odpis pohľadávok
• Majetok – odpisovanie majetku, daňové aspekty rôznych foriem vyradenia majetku
• Zásoby – manká, škody, nepodarky, zastaralé zásoby

Webcast | Akadémia dane z príjmov – Modul 3 

Kedy: streda 27. októbra 2021, 10.00 – 11.30 hod. 

Témy: Medzinárodné zdaňovanie 

• Koncept stálej prevádzkarne
• Druhy príjmov a ich zdaňovanie (dividendy, úroky, licenčné poplatky, zisky podnikov)
• Smernica ATAD (pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam)
• Smernica DAC 6 (oznamovanie cezhraničných opatrení)
• Naše skúsenosti s daňovými kontrolami

Webcast | Akadémia dane z príjmov – Modul 4 

Kedy: streda 3. novembra 2021, 10.00 – 11.30 hod. 

Témy: Zdaňovanie fyzických osôb 

• Daňová rezidencia FO a jej určovanie z lokálneho a medzinárodného hľadiska
• Druhy príjmov FO a ich špecifiká
• Zamestnanci v cezhraničných situáciách
• Aktuálne legislatívne zmeny

Odkaz na sledovanie webcastu Vám pošleme deň vopred. 
Kontakt: Denisa Antalová, +421 918 188 097 

Registrácia 

https://ssl.deloitte.sk/people/forms/registration.php?event=370
mailto:dantalova@deloittece.com


 

Valéria Morťaniková 
 
Odborný garant Akadémie dane z príjmov. Riaditeľka na 
oddelení daňového poradenstva, líderka tímu pre oblasť 
priamych daní a certifikovaná daňová poradkyňa.                
 

 
 
Ak máte záujem dostávať aktuálne informácie o tejto téme, aktualizujte si svoje nastavenia na odber 
noviniek na našej webovej stránke.  
 
 
 

 
Organizátorom online seminára je spoločnosť Deloitte Tax s. r. o.  
 
Oznámenie o ochrane osobných údajov týkajúcich sa registrácie na podujatie je k dispozícií na 
uvedenom odkaze. Registráciou prejavujete svoj súhlas s Obchodnými podmienkami v súvislosti s 
účasťou na podujatí. 
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