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Vás pozýva na odborný seminár

DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Termín:
Miesto:
Lektor:
Program:
• zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 20
- príjmy zdaiíované preddavkovým spôsobom
- príjmy zdaňované daňou vyberan ou zrážkou
• oslobodené príjmy a príjmy vylúčené z predmetu dane.
• uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane z roku 20 l O
• daňový bonus v roku 2010, podmienky priznania nároku na daňový bo
• zamestnanecká prémia v roku 20 lO, podmienky na uplatnenie zamestn ~ p ,y
zamestnaneckej prémie v závislosti na výške príjmu a počte mesiacov poberania posudzovaných
príjmov
• povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce zo zákona o dani z príjmov v priebehu roku 20 l O a po
skončení roka 2010
• odporúčané a povinné tlačivá
• zmeny v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti od 01,01,20 II
• diskusia, konzultácie, riešenie námetov účastníkov

17. január 2011 o 830 hod.
Trnava, Ľ. Podjavorinskej 37 ( pri futbalovom štadióne)
Ing. Marcela PRAJOV Á, DR SR Trnava
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ÚČASTNÍCI SEMINÁRA OBDRŽIA PRACOVNÝ MATERIÁL.

Účastnícky poplatok: 42 €
je stanovený v zmysle zákona č, 1811996 Z. z., § 3, ods, 1 o cenách, Obsahuje náklady na organizáciu
seminára, obed a režijné náklady AV.

Akadémia vzdelávania nie je platitel'om DPH.

Záväznú prihlášku zašlite (poštou, faxom, e-mailom), na horeuvedenú adresu do 12.01.2011.
Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet:

VÚB Trnava, č. ú. : 5331212/0200, VS: 1701, KS: 0308, IČO: OO 441 074

Účastnícky poplatok môžete tiež uhradiť v hotovosti pri prezentácii. Ponuka slúži
objednávateľovi ako daňový doklad. Záväzne prihláseným zašleme osobitnú pozvánku.
Informácie: Mgr. F. Kozoií, e-mail: kurzy.tt@aveducation.sk. č, tel.: 033/55 II 637,
fax: 033/53 40 173

Dr. Miroslav Hloben, CSc,
riaditel' pobočky AV v Trnave


