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Zameriavame sa na všetky dôležité oblasti DPH,
s ktorými sa slovenské spoločnosti bežne stretávajú
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Výklad teórie na praktických príkladoch
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Bezprostredná komunikácia s našimi odborníkmi
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o DPH s účinnosťou od 1. 1. 2019
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Interaktívny a praktický prístup
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Schopnosť identifikovať riziká a možnosti úspor vo Vašom
podnikaní
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5 modulov od 3. mája do 31. mája 2019 - poldenné školenia
(možnosť absolvovať celý program alebo len vybrané moduly)
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V priestoroch Deloitte v Digital Park II, Einsteinova 23,
Bratislava, 6. poschodie (mapa)
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Certifikát DPH akadémie pre účastníkov celého programu

CENA
Jeden modul: 120 EUR plus DPH
Celý program (5 modulov): 500 EUR plus DPH
Faktúra Vám bude doručená po ukončení akadémie.
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I. časť
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možná diskusia s prednášajúcimi
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Obmedzenia pri odpočítaní dane

1. modul: 3. máj 2019
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Oprava odpočítanej dane

DPH: základné princípy

•

Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku
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Fungovanie DPH
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Územná pôsobnosť
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Definície

Zdaniteľné transakcie, miesto zdaniteľnej transakcie, osoba
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Koncept dodania služby
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Intrakomunitárne transakcie

Vrátenie nadmerného odpočtu
Vrátenie dane zahraničným osobám podľa 9. a 13. smernice
Rady EÚ
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Tuzemské transakcie
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Oslobodenie od dane
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Oslobodenie od dane s možnosťou odpočítania dane

•
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Základ dane
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Dodanie tovaru a služby
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Intrakomunitárne nadobudnutie tovaru
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Dovoz tovaru
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Oprava základu dane

Kontrolný výkaz
Daňová kontrola a miestne zisťovanie
Prípadová štúdia
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Odpočítanie dane
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Vznik práva na odpočítanie dane
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Uplatnenie práva na odpočítanie dane
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