Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
Námestie mieru 1, 080 01Prešov
RVC Prešov - 5/2021/03 W

Vás pozýva na online webinár

Daň z príjmov fyzickej osoby (najmä) zo závislej činnosti za rok 2020
ročné zúčtovanie a aktuálne zmeny od 1. 1. 2021
*online webinár*
Cieľová skupina: mzdári, personalisti, ekonómovia, účtovníci, hospodárky, vedúci zamestnanci, kontrolóri miest,
obcí, VÚC a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií
ORGANIZAČNÉ POKYNY:

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 28.1.2021 / štvrtok, 9:00 hod
Miesto konania: webinár, online prístup
Lektorka:
Ing. Valéria Jarinkovičová
Pripojenie sa a nastavenie zariadenia: od 8:30 - do 8:55 h

pre členov RVC PO:
22,- € / účastník
pre nečlenov RVC PO: 37,- € / účastník
IBAN: SK49 0200 0000 00257892 2254
VS: 280121

PROGRAM SEMINÁRA:
1.

2.

3.

4.

Úvod do problematiky – stručne k legislatívnemu procesu týkajúcemu sa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení n. p. (ďalej len „ZDP“), k pripraveným tlačivám, k iným aktualitám, k základným údajom pri zdaňovaní príjmov za
rok 2020 a za rok 2021.
Zhrnutie zmien na základe opatrení vo finančnej (a aj sociálnej) sfére, prijatých v čase mimoriadnej situácie (ďalej
aj „krízová situácia“) a ich vplyvu na základ dane – napr. zmien na základe zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších
predpisov. V tejto časti len stručné upozornenie na novelu ZDP z 2. decembra 2020.
Daň za rok 2020:
a) Zmeny oproti vlaňajšku vyplývajúce (najmä) z noviel ZDP, ktoré nadobudli účinnosť 1. 1. 2020, resp. v priebehu roku
2020, najmä:
- zmeny týkajúce sa okruhu príjmov od dane oslobodených za určených podmienok (napr. príspevok na športovú
činnosť dieťaťa, vzdelávanie zamestnanca, lekárska preventívna prehliadka, zvýšenie sumy na ubytovanie zamestnanca,
náhrada zdaniteľného príjmu, príjmy z cenných papierov),
- zmeny týkajúce sa nezdaniteľných častí základu dane, najmä nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, zmeny
týkajúce sa pravidiel zaokrúhľovania,
b) Vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (aj aktuálna
sankcionovateľná zmena), resp. podanie daňového priznania za rok 2020: kedy vzniká povinnosť ho podať aj v prípade
príjmov len zo ZČ, dobrovoľné podanie daňového priznania atď. kedy je to výhodné,
c) Výpočet dane, daňový bonus na dieťa, daňový bonus na zaplatené úroky, chyby v praxi.
d) Stručne k tlačivám a lehotám týkajúcim sa zdaňovania príjmov zo závislej činnosti, najmä k podávaniu prehľadov
a hlásení, k povinnostiam zamestnávateľa, ku znižovaniu administratívnej záťaže,
e) Zodpovednosť zamestnávateľa, vykonávanie opráv – aj aktuálne zmeny v § 40 ZDP
a problémy v praxi.
Zmeny, ktoré nastávajú k 1. 1. 2021, resp. k inému dátumu podľa prechodných ustanovení novely ZDP z 2. 12. 2020:
- nový spôsob výpočtu oslobodenia od dane podľa § 5 ods. 7 písm. m) ZDP – nepeňažné plnenie poskytnuté
zamestnancovi za účelom zabezpečenia dopravy, významné zmeny týkajúce sa okruhu príjmov od dane oslobodených,
zmeny týkajúce sa daňového bonusu na základe zákona z 2. 12. 2020 atď.
K častým chybám a omylom (so zameraním na zdaňovanie príjmov fyzických osôb, a to aj vo vzťahu k zahraničiu) – ako sa
im vyhnúť.

V prípade záujmu aj problematika: zdaňovanie príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
z prenájmu, problematika daňových a nedaňových výdavkov, od 1. 1. 2021 nový okruh daňových subjektov –
mikrodaňovníkov - a s tým súvisiace zmeny, vklady do obchodných spoločností (a družstiev), podiely na zisku - dividendy,
zvýhodnené odpisovanie elektromobilov, výdavky uznávané po zaplatení, nový prístup k výpožičkám, zmeny pri výpočte
základu dane a odpočítavaní daňových strát, zvýhodnená sadzba dane za určených podmienok atď.
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RVC Prešov je členom Asociácie vzdelávania samosprávy.
RVC Prešov, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
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Pokyny k webináru:


Uzávierka prihlášok na webinár: 27.január 2021 (+prístup k záznamu z webinára od 29.1.2021 do 4.2.2021)



Prihlasovať sa môžete cez www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, nakoľko na túto
adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára.
Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Prešov. Po uhradení poplatku vám bude zaslaný link na
webinár, ku ktorému sa dostanete cez váš prehliadač (ktorýkoľvek máte vo svojom PC). Do vášho PC si nebudete inštalovať žiadne
aplikácie. Je dôležité si pred webinárom nastaviť zvuk a video, preto vás prosíme o pripájanie sa pred jeho začiatkom, t.j. od 8.00
Z webinára bude spracované video, ktoré budete mať sprístupnené nasledujúcich 6 dní. Počas celej doby zverejnenia si video
budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať z vami zadanej e-mailovej adresy a z 1 PC – náš server
vám vygeneruje jedinečné heslo, ktoré je pripojené k vášmu e-mailu. Video si nebude možné stiahnuť.





Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora,
organizačné náklady.
ÚČTOVNÝ DOKLAD:
Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného 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. o cenách.
RVC Prešov nie je platcom DPH. Za člena na elektronické vzdelávanie sú považovaní členovia RVC Košice, RVC Michalovce a RVC Prešov.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video
a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Citát:
„Drobné starosti stačia na to, aby nám otrávili život, ak nemáme veľké.“
Jonathan Swift

So srdečným pozvaním,
Ing. Dušan Verčimak, riaditeľ RVC Prešov
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Táto pozvánka (tlačená) je určená pre vašu vnútornú potrebu – ako účtovný doklad k prevodu vložného za podujatie.
Voči RVC vás prosíme o prihlasovanie sa cez náš systém na web stránke www.rvcvychod.sk
Je to jednoduché, prehľadné a po korektnom vyplnení vám príde aj automatické potvrdenie prihlásenia.

Záväzná prihláška na seminár
Daň z príjmov fyzickej osoby (najmä) zo závislej činnosti za rok 2020
ročné zúčtovanie a aktuálne zmeny od 1. 1. 2021
*online webinár*
ktorý sa bude konať 28.1.2021
uzávierka prihlášok: 27.1.2021
Obec / mesto / mestská časť/ iná inštitúcia

Vaše IČO:

Telefón, e-mail:

Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov:
1.
2.

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa
čiastku

€

uhradili z nášho účtu:
pre (koľkých)

účastníkov seminára v prospech účtu VÚB, a.s.

IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254
VS: 280121
KS: 0308 ŠS: IČO organizácie

V

dňa

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