
 
 

Účtovníci, ekonómovia, 
 pozývame Vás na seminár! 

 
 
 

Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov 
PO? Ako transformovať hospodársky výsledok na základ 
dane a správne vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov? 
Naša lektorka Vám odpovie na Vaše otázky! 

 
 

 
 
 

 
 
 

Lektorka:    Ing. Jana Acsová  

     audítor SKAU, daňový poradca SKDP 
 
 
 

Termín:   23. 1. 2020 o 8.30 hod. 
     Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod. 
 
 
 

Miesto konania: Hotel Lineas 
     Budovateľská 14, 080 01 Prešov. 
     Parkovanie pri hoteli je bez poplatkov. 

 
 
 

 
 

Budovateľská 38, 080 01  Prešov 
tel. č.: 051/758 1600, 0918 600 556  
e-mail: velmax@velmax.sk 
facebook: Velmax 
web: www.velmax.sk

Daň z príjmov PO a DP PO 2019 



 
Daň z príjmov PO a DP PO 2019 

 
 
 

Program seminára: 
 
1. Legislatíva 2019, 2020 – aktualizácia Zákona č. 595/2003 Z. z. 

o dani z príjmov v z. n. p. 
2. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 2019 

 osoby povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov PO 
 zdaňovacie obdobie a účtovné obdobie 
 druhy priznaní a jeho štruktúra 
 postup pri zisťovaní základu dane z príjmov 
 lehoty a možnosť ich predĺženia, zmeškanie lehoty, ne-

správne podanie, sankcie 
 preddavky do 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 
 daňová licencia v roku 2019 

3. Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane – práca 
s aktuálnym tlačivom daňového priznania (DP) 

 podiel na zisku a jeho premietnutie v DP 
 príjmy oslobodené od dane a ich premietnutie v DP 
 nedaňové výdavky (transakcie s finančným majetkom, spo-

treba pohonných látok, DPH v nedaňových výdavkoch, odpis 
pohľadávok, postúpenie pohľadávok, manká, škody, likvidá-
cia zásob, opravné položky, rezervy,...) 

 výdavky po zaplatení – analýza, bežné a minulé obdobie 
 limitácia výdavkov v DP (luxusné autá, reklamné predmety, 

príspevky právnickým osobám) 
 luxusné autá a ich limitácia v DP 
 daňové a účtovné odpisy, daňová a účtovná zostatková cena 
 záväzky po splatnosti v účtovníctve a v DP 
 vybrané daňové výdavky s aktualizáciou v roku 2019 (ces-

tovné, rekreačné poukazy, stravovanie a podobne) 
 
 

 
Ing. Jana Acsová 

lektorka
 

  



 
Organizačné pokyny 

 
 

Seminár sa bude konať 23. 1. 2020 v priestoroch Hotela Lineas, 
Budovateľská 14, 080 01 Prešov. Vyplnenú záväznú prihlášku nám pošlite e-
mailom najneskôr deň pred konaním seminára. 

Výška poplatku za seminár za jedného účastníka je 50 € s DPH pri platbe 
v hotovosti v deň konania na mieste. Pri úhrade poplatku na účet organizátora 
zaplatíte 45 € s DPH.  

Pri platbe na účet č.: (IBAN) SK15 7500 0000 0040 1490 3399 uveďte 
VS: 230120, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO, správa pre prijímateľa: obchodné meno 
Vašej firmy. 

 
 Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH 
Úhrada na účet 
do 21. 1. 2020 

37,50 € 7,50 € 45,00 € 

Platba v hotovosti   
23. 1. 2020 

41,67 € 8,33 € 50,00 € 

 
V cene poplatku je zahrnutý aj odborný materiál lektora, občerstvenie a obed 
podávaný v mieste konania seminára. Prihláška plní funkciu účtovného dokladu. 
Firma Velmax, s.r.o. je platiteľom DPH. 
 
 
 

      Ing. Stanislav Handzuš - konateľ 
 
 

 
Záväzná prihláška na seminár 

Daň z príjmov PO a DP PO 2019 
 

 

Obchodné meno: 

Sídlo organizácie: 

IČO:       IČ DPH (DIČ): 

Tel., e-mail: 

Spôsob platby:    Číslo účtu: 

Seminára sa zúčastní osoba(y): 

 
Pečiatka a podpis 

 
 

Prosíme vyplniť všetky údaje kvôli vystaveniu daňového dokladu! 

 



 
Organizačný garant 

 
 

Budovateľská 38, 080 01 Prešov  
IČO 36494950, IČ DPH SK 2021853163  
Registrácia: Obchodný register Okr. súdu 
Prešov, oddiel. Sro, vložka č.15076/P  
ČSOB Prešov, č. ú. 4014903399/7500 
IBAN: SK15 7500 0000 0040 1490 3399 

 
Kontakt: 
Ing. Stanislav Handzuš, konateľ spoločnosti  
Tel. č.: 051/75 81 600, 0918 600 556  Facebook: Velmax 
e-mail: velmax@velmax.sk     web: www.velmax.sk 

 

 
Pripravované semináre: 

 
Seminár Lektor/ka Dátum 

konania 
Miesto 

konania 

Daňové priznanie k dani 
z príjmov za rok 2019 

JUDr. Oľga Groszová 21. 1. Hotel Lineas 

Účtovná závierka v podvojnom 
účtovníctve 

Ing. Jana Acsová 20. 2. Penzión Radlinka 

Ročné zúčtovanie dane za rok 
2019 a legislatívne zmeny 

Ing. Pavol Kukučka 21. 2. Penzión Radlinka 

Riadenie pracovného času, 
nadčasy a dovolenky – firemné 
školenie pre vedúcich 
zamestnancov 

RNDr. Jana Motyčková objednávka 
u klienta alebo 
podľa dohody 

 

 
 

VELMAX – partner pri Vašom podnikaní 
Vedenie účtovníctva, spracovanie personálnej a mzdovej agendy, 

evidencie DPH a daňových priznaní k DPH, daňových priznaní 
k dani z príjmov FO a PO, poradenstvo v uvedených oblastiach. 

 
 

Organizovanie kurzov jednoduchého, podvojného, mzdového 
účtovníctva a vizážistiky. 


