Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov
Organizačný garant: RVC Michalovce
RVC Michalovce 33/2019

Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov
Vás srdečne pozývajú na seminár

STRETNUTIE SPRÁVCOV MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV
Pre profesijnú skupinu správcov miestnych daní a poplatkov, ktorí túto agendu vykonávajú v obciach a mestách východného Slovenska.
Cieľom podujatia je získať nové informácie, prehĺbiť vedomosti a prekonzultovať praktické problémy v oblasti spravovania a vymáhania
miestnych daní. Po zmenách legislatívy sme doplnili o výklad elektronickej komunikácie, pošta, rozhodnutia, elektronické podanie návrhu
na exekúciu a pod. Účastníkom ponúkame 2dňové a 3dňové podujatie, ktoré okrem výkladu zákona poskytuje priestor na širšiu
konzultáciu.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV:

Miesto konania: Penzión Juliana, Zemplínska šírava
Začíname obedom o 12.00 hod.
Prezencia: 30. 9. 2019- od 12.45 – do 13.00 hod.
Začiatok podujatia: 13.00 hod. !!!

Dátum konania:

1.deň:
13.00 – 17.30 Ing. Iveta Ištoková, PhD.
K o n z u l t a č n ý seminár k miestnym daniam
a poplatkom.

30.9. – 1. 10.2019 /pondelok- utorok - 2 dni

2. deň
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

9.00 – 15,00.00 JUDr. Ingrid Ney, PhD.

pre členov RVC KE/MI/PO:
145,- € /účastník
pre nečlenov RVC KE/MI/PO: 165,- € /účastník
č. účtu: IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001 VS:300119

Novela zákonov – Daňový poriadok, Exekučný poriadok,
a Obchodný zákonník. Daňový nedoplatok, zabezpečenie
daňových nedoplatkov, daňové exekučné konanie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V poplatku je zahrnuté: pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné náklady, ubytovanie, strava, občerstvenie.
Za členov na toto podujatie sú považovaní členovia RVC Košice, RVC Michalovce a RVC Prešov.

Uzávierka prihlášok: 26. september 2019
Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Michalovce. Z tohto dôvodu Vás žiadame o písomné alebo mailové prihlášky.
Odporúčame prihlasovanie priamo cez www.rvcvychod.sk. Aby nedošlo ku skomoleniu Vašich prihlasovacích údajov, neodporúčame telefonické
prihlasovanie. Platby vložného budeme prijímať výlučne na uvedený účet a vopred.
Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom,
resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení
neskorších predpisov. RVC Michalovce nie je platcom DPH.

Identifikačné údaje RVC Michalovce: IČO: 35532882, DIČ: 2021010420

Motto:

„Keď len pokojne sedíte, hodnota toho, čo máte, klesne dosť rýchlo na nulu.“

Bill Gates

Veríme, že aj v tejto uponáhľanej dobe a napriek mnohým povinnostiam, s ktorými sa každý deň stretávate, si dokážete zariadiť čas v prospech tohto
vzdelávacieho podujatia. Hotel ponúka kvalitné relaxačné služby, ktoré môžete využiť: www.julianasirava.sk.

So srdečným pozvaním organizační garanti podujatia:
JUDr. Gabriela Štefanová, RVC Michalovce
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice
Ing. Dušan Verčimak, RVC Prešov

RVC Košice, Michalovce a Prešov sú členmi Asociácie vzdelávania samosprávy
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk

RVC Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
IČO: 35532882, DIČ: 2021010420
0915969634, 0918125777, www.rvcvychod.sk, rvcmichalovce@gmail.com

PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA
1. deň: pondelok 30.09.2019
12.00 – 12.45

Obed

od 12.45 Prezencia na seminár
13.00 – 17.30 KONZULTAČNÝ SEMINÁR K MIESTNYM DANIAM A POPLATKOM
Lektorka: Ing. Iveta Ištoková, PhD.
Okruh tém:
Dane - daň z nehnuteľností, - daň za psa, - daň za ubytovanie, - daň za užívanie verejného priestranstva a pod.
Miestny poplatok za KO a DSO.
Podávanie priznaní a čiastkových priznaní k miestnym daniam.
Formálna kontrola podaných priznaní a následný postup správcu dane (výzva na doplnenie alebo opravu
priznania).
Vyrubovanie miestnych daní a poplatku za KO a DSO rozhodnutím.
Doručovanie rozhodnutí.
Miestny poplatok za rozvoj - predmet poplatku, - výpočet poplatku, - rozhodnutie k poplatku.

18.00 Večera, voľný program
2. deň: utorok, 01. 10. 2019
Raňajky do 8.45
Obed od 12.00 do 13.00

9.00 – 15.30 DAŇOVÉ EXEKUČNÉ KONANIE
Lektorka: JUDr. Ingrid Ney, PhD.
Novela zákonov – Daňový poriadok, Exekučný poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a Obchodný
zákonník: o nové ustanovenia, ktoré majú vplyv na zabezpečenie a vymáhanie daňových nedoplatkov, osobný
bankrot.
Daňový nedoplatok :
- zánik daňového nedoplatku
- preklúzia daňového nedoplatku
- premlčanie daňového nedoplatku
Zabezpečenie daňových nedoplatkov:
- predmet záložného práva
- vznik záložného práva
- zrušenie záložného práva
Daňové exekučné konanie: nové ustanovenia, ktoré majú vplyv na zabezpečenie a vymáhanie daňových
nedoplatkov
- základná právna úprava
- základné ustanovenia, základné zásady
- právne následky existencie vlastníckych práv tretích osôb k predmetu daňovej exekúcie
- rozhodnutia vydávané v daňovom exekučnom konaní:
- rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania
- daňová exekučná výzva
- daňový exekučný príkaz
- odloženie daňovej exekúcie
- zastavenie daňového exekučného konania
- spôsoby vykonávania daňovej exekúcie
- stručná charakteristika
- najčastejšie využívané spôsoby daňovej exekúcie /účet, mzda, dôchodok/

13.00 – 15.30 / konzultačná časť
18.00 Večera, voľný program

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Doplatok za jednoposteľovú izbu:
Jednoposteľové izby budú akceptované iba v prípade, že bude voľná kapacita v hoteli!!!
V prípade, že využijete prihlasovanie sa cez našu webovú stránku, uveďte doplnkové informácie: spolubývajúci a požiadavku na
jednoposteľovú izbu ako poznámku k menu prihláseného účastníka.
Pre účastníkov, ktorí požadujú ubytovanie v jednoposteľovej izbe je povinnosť doplatiť si túto službu priamo na recepcii. Výška doplatku
je 20 €/ osoba/ noc, už pri ubytovaní. Túto požiadavku nám vopred avizujte v prihláške, resp. v poznámke, ak sa prihlasujete cez
webovú stránku.

Doprava na miesto konania seminára:
Z Michaloviec smer Zemplínska šírava:
-autobusová / vlaková stanica Michalovce, ďalšie autobusové spojenie smer Zemplínska šírava – Kaluža, cca 10 km (smer Klokočov,
Jovsa), vystúpiť na zastávke v časti Kaluža-Kamenec,. Hotel sa nachádza v hornej časti nad cestou v pravo, cca 300 m.
Pre ubytovaných 1x voľný stup do wellness.

Prihlasovanie cez webovú stránku www.rvcvychod.sk:
Odporúčame túto formu prihlasovania. V prihláške uveďte svojho spolubývajúceho. V prípade iných požiadaviek, uveďte to prosím do
poznámky. Úhradu preveďte včas cez účet. Zmeny pred podujatím hláste čo najskôr, aby sme mohli včas reagovať a zabezpečiť vám
všetky služby.
Prihlasovanie cez webovú stránku www.rvcvychod.sk V prípade, že využijete prihlasovanie sa cez našu webovú stránku, uveďte
doplnkové informácie: spolubývajúci, požiadavku na jednoposteľovú izbu je potrebné včas objednať z dôvodu obmedzeného počtu
voľných izieb.

Kontakt na hotel:
Mobil : + 421 / 0 / 915 950 929
web : www.julianasirava.sk
mail: juliana@sirava.sk
GPS: 48°48'40.73"N - 22°0'33.11"E

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na seminár

STRETNUTIE SPRÁVCOV MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV
do 26. 9. 2018 na adresu:
RVC Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
mailom alebo písomne, alebo cez web stránku: www.rvcvychod.sk alebo cez rvcmichalovce@gmail.com,
M: 0915 969634, 0918125777 , ktoré sa uskutoční v penzióne Juliana.
Člen RVC (KE/MI/PO)
Nečlen RVC

Názov inštitúcie

Telefón, e-mail :

Titul, meno a priezvisko účastníka / účastníkov :

Ubytovanie v 2-posteľových /3-post. izbách. Budem ubytovaný s:

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa
čiastku

uhradili z nášho účtu č.
€ pre

(koľkých ) účastníkov seminára v prospech účtu Prima banka,
IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001,
VS: 300119, KS: 0308

V

, dňa

...............................................................................
pečiatka a podpis

