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DPH seminár – daňové kontroly
Pozvánka

DPH KONTROLY
Vážená pani, vážený pán,
daňové oddelenie spoločnosti Deloitte si Vás dovoľuje pozvať na DPH seminár
zameraný na daňové kontroly, ktorý sa bude konať 13. marca 2018 v priestoroch
spoločnosti Deloitte Tax s. r. o. Radi by sme Vás oboznámili s našimi skúsenosťami
s daňovými kontrolami v oblasti DPH, s ich priebehom, úkonmi vo vyrubovacom
konaní a postupom pri odvolaní. Samostatne sa budeme venovať aj správnym
žalobám.
Dátum a miesto:
•

13. marca 2018

•

9.00 – 12.00 hod. (registrácia od 8.30 hod.)

•

Deloitte, Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava (nájdete nás tu).

Obsah:
•

Začiatok a priebeh daňovej kontroly

•

Práva a povinnosti kontrolovaného subjektu

•

Ukončenie daňovej kontroly a vyrubovacie konanie

•

Riadne a mimoriadne opravné prostriedky

•

Proces správnej žaloby a povinné zastúpenie advokátom

•

Priebeh žaloby na prvom stupni a odvolanie

•

Praktické skúsenosti a najčastejšie chyby

Na seminári budú prednášať daňoví a právni odborníci spoločnosti Deloitte. Diskusia
bude v slovenskom jazyku.
Informácie o platbe:
•

Účastnícky poplatok: 60 EUR vrátane DPH (50 EUR + 20 % DPH)

Registrácia
•

Online registrácia do 7. marca 2018.

Kontakt:
•

Denisa Antalová, dantalova@deloittece.com, tel.: +421 2 582 49 221.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!
S pozdravom
Larry Human
partner, dane
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