Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie osloboditeľov 30,
071 01 Michalovce
Sme súčasťou systému vzdelávania miestnej a regionálnej samosprávy a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácii.

Vás pozýva na seminár

RVC MI 2021/47

Zmeny v zdaňovaní stravovania zamestnancov od 1.1.2022
* praktický návod pre obce a školy*
* inštruktážne video *
Cieľová skupina: ekonómovi/-ky, účtovníci/-čky, mzdári/-ky obcí, miest, VÚC, nimi zriadených RO a PO a iných
právnych subjektov, kontrolóri, štatutári
Naša lektorka Ing. Mária Kasmanová ponúkla pracovný materiál pre všetky inštitúcie verejnej správy k zmenám
v zdaňovaní stravovania od 1.1.2022. My sme pre vás zabezpečili aj jej krátky výklad k správnemu používaniu vzoru
vnútorného predpisu a k súvisiacim prílohám, ktoré si potrebuje každá inštitúcia upraviť na vlastné podmienky.
Vzhľadom k množstvu povinností ku koncu roka, sme sa rozhodli poskytnúť vám všetko vo forme kratšieho
inštruktážneho videa + kompletný pracovný materiál.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Dostupnosť inštruktážneho videa:
od 27. 11.2021– 17.12.2021
počas pracovných 5 dní, vzhľadom k osobitnému
charakteru ponuky, vám lehotu posunieme podľa
dátumu vášho prihlásenia, teda aj na neskôr

LEKTOR: Ing. Mária Kasmanová
ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 15- € / účastník
IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001
VS: 261121

Obsah videa:
Od 1.1.2022 je povinnosťou každého zamestnávateľa poskytnúť možnosť výberu zamestnancom, ktorým
zabezpečuje stravovanie formou gastrolístkov medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie.
Zmenou zákona o dani z príjmov od 1.1.2022 sa zjednotil postup zdaňovania príspevku zamestnávateľa na
stravovania bez ohľadu na to, akým spôsobom zamestnávateľ stravovanie zabezpečuje.
Pracovný materiál – príloha k videu:
- stravovanie o 1.1.2022 – doplnené o zmenu zákona o dani z príjmov ohľadom stravovania
- metodické usmernenie MFSR k účtovaniu FPnS vrátane dodatku č.1
- metodický pokyn FSSR k zdaňovaniu stravovania
- príklady stravovania
- Vnútorný predpis na zabezpečenie stravovania + prílohy k VP (vzor – každý zamestnávateľ si upraví na
svoje konkrétne podmienky)
Tento pracovný materiál tvorí súčasť ponuky a zasielame vám ho spolu s linkom na video vo formátoch, ktoré môže
priamo používať vo svojej práci.
Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu vide, zaslanie pracovného materiálu mailom, 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
v znení neskorších predpisov. RVC Michalovce nie je platcom DPH.
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.
So srdečným pozvaním,

Ing. Lucia Pavliková, MBA , riaditeľka RVC Michalovce
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Táto pozvánka spolu s prihláškou (tlačená) je určená pre vašu vnútornú potrebu.
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, ktoré môžete
použiť ako doklad k úhrade vložného = účtovný doklad.

Záväzná objednávka videa a materiálov

Zmeny v zdaňovaní stravovania zamestnancov od 1.1.2022
* praktický návod pre obce a školy*
ktorý bude dostupný v termíne:

☐
VIDEOSEMINÁR: 27.11.- 17.12.2021 - počas pracovných 5 dní, vzhľadom k osobitnému charakteru
ponuky, vám lehotu posunieme podľa dátumu vášho prihlásenia, teda aj na neskôr
Obec / mesto / mestská časť /škola / iná inštitúcia

IČO:

Účastníci:
Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov:

E-mail:

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa

čiastku

€

uhradili z nášho účtu

pre (koľkých)

účastníkov seminára v prospech účtu VÚB, a.s.

IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001
VS: 261121 KS: 0308 ŠS: IČO organizácie

V

, dňa

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

Citát:

„Pozri sa raz na veci z inej strany, ako si ich ty sám videl; to znamená začať nový život.“
Marcus Aurelius

..............................................................................................................................................................................................................................
RVC Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
IČO: 35532882, DIČ: 2021010420
Tel.: 0915 969 634, 0918 125 777, www.rvcvychod.sk, rvcmichalovce@gmail.com

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie osloboditeľov 30,
071 01 Michalovce
Sme súčasťou systému vzdelávania miestnej a regionálnej samosprávy a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácii.

Pokyny k sledovaniu videa:

➢

Uzávierka prihlášok: až do 17. 12.2021

➢

Video bude sprístupnené v termíne: 27.11. – 17.12.2021 – pre každého prihláseného účastníka vždy
počas pracovných 5 dní, vzhľadom k osobitnému charakteru ponuky, vám lehotu posunieme podľa
dátumu vášho prihlásenia, teda aj na neskôr

➢

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 Michalovce. Po úhrade poplatku vám
bude zaslaný link na video, najskôr 27.11.2021

➢

Počas celej doby zverejnenia si video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane
spúšťať z vami zadanej mailovej adresy a z jedného PC – náš server vám vygeneruje jedinečné heslo, ktoré
je pripojené k vášmu mailu. Video si nebude možné stiahnuť.
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