POZVÁNKA
Pozývame Vás na odborný seminár

„Zákony o spotrebných daniach – zmeny v roku 2015“
ktorý sa uskutoční dňa

10. júna (streda) o 09.00 hod.
Základné údaje:
Organizátor:

Forma vzdelávania:
Celkový počet hodín:
Miesto konania:
Možnosti parkovania:
Prezentácia účastníkov:
Prednášajúci lektor:
Cena kurzu:

Novitech Partner s.r.o, Moyzesova 58, 040 01 Košice
Prevádzka VZC TeleDom
Kontaktná osoba: Zuzana Dubovecká
Telefón: + 421 55/ 32 74 428, 0903 467 556
E-mail: dubovecka.zuzana@teledom.sk
Prezenčná + diskusia a priebežné konzultácie k jednotlivým bodom
programu seminára
6 vyučovacích hodín
TeleDom – Vzdelávacie centrum, Timonova 27, 040 01 Košice
Mapa - Vzdelávacieho centra TeleDom
TeleDom, Tajovského ul., Grešákova ul., Priestory T-Systems –
Žriedlová ul., Aupark – Nám. Osloboditeľov, Parkovací dom Steel
Arena
od 8:00 hod. – do 9:00 hod.
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. – colný špecialista, odborný konzultant
66,00 € s DPH

Odborný seminár realizujeme ako jednodňový v rozsahu 6 vyučovacích hodín so zameraním na
zmeny podľa platnej daňovej legislatívy:


zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších
predpisov



zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov



zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších
predpisov



zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a doplnení
zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov

Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice, Slovensko

Cieľ seminára:
Poskytnúť účastníkom ucelené informácie o novelách zákonov o spotrebnej dani, o vplyvoch zmien
na daňové subjekty a ich činnosť. Účastníci sa dozvedia informácie od dôvodu a potreby novely, až
po jej dosah pre subjekty s uceleným výkladom každej zmeny.
Cieľová skupina:
Určené je najmä pre cieľovú skupinu subjektov, ktorí sú registrovaní ako prevádzkovatelia
daňových skladov, výrobné a užívateľské podniky, daňové subjekty, ale aj zástupcovia bánk
(bankové záruky), dovozcovia, vývozcovia, colní deklaranti, vhodné aj pre daňových poradcov, ale
aj advokátov.
Obsahová náplň seminára:












alkoholické nápoje (lieh, pivo, víno)
tabakové výrobky
minerálny olej
„zelené dane“ (elektrina, plyn, uhlie)
legislatívne zmeny
potreba úpravy legislatívy, odôvodnenie
dôvodová správa k novele
výklady zákonov po novele
dopady zmien na daňový subjekt
komunikácia so správcom dane
optimalizácia systému v súlade so zmenou legislatívy

Seminár zahŕňa:






Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
Študijný materiál
Občerstvenie
Obed
Osvedčenie o absolvovaní

Prihlásenie :
• zaslanie záväznej prihlášky najneskôr do 05.06.2015
• telefonicky na čísle 0903 467 556 alebo 055/32 74 428
• platba v hotovosti na mieste

Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice, Slovensko

