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P o z ý v a m e  V á s  n a  o d b o r n ý  s e m i n á r  

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA 
ROK 2018 A ZMENY SÚVISIACE SO ZDAŇOVANÍM PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 

Termín:    18. december 2018 o 8:30 hod. 
Miesto konania:  V.A.J.A.K., s.r.o., Kapitulská 28, 917 01 Trnava 
Lektor:    Ing. Marcela PRAJOVÁ 
Program: 

• Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti účinné pre rok 2018; oslobodenie doprava do 
zamestnania; preukázateľne zaplatené výdavky na kúpeľnú starostlivosť; daňový bonus na zaplatené úroky; 
oslobodenie 13. a 14. platu; oslobodenie ubytovania poskytnutého zamestnancovi 

• Príjmy zo závislej činnosti; príjmy vylúčené z predmetu dane; príjmy oslobodené od dane; zdaniteľné príjmy; 
časová súvislosť príjmov s príslušným zdaňovacím obdobím 

• Základ dane z príjmov zo závislej činnosti; dobrovoľne platené poistné; poistné z príjmov, ktoré nie sú 
zdaniteľnými príjmami; nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia  

• Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane; nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka; nezdaniteľná časť 
základu dane na manželku (manžela); nezdaniteľná časť základu dane – doplnkové dôchodkové sporenie; 
nezdaniteľná časť základu dane – zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou – prvýkrát uplatňovaná za 
rok 2018; praktické príklady uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane 

• Uplatnenie daňového bonusu; podmienky na uplatnenie daňového bonusu; preukazovanie nároku na daňový 
bonus; uplatnenie daňového bonusu v priebehu roku a pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň; praktické príklady 
uplatnenia daňového bonusu 

• Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky – prvýkrát uplatňovaný za rok 2018; podmienky na uplatnenie 
daňového bonusu na zaplatené úroky; výpočet výšky daňového bonusu na zaplatené úroky; uplatnenie daňového 
bonusu na zaplatené úroky; preukazovanie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky; praktické príklady 
uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky 

• Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018; podmienky na vykonanie 
ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2018; žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň; 
lehoty v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň; tlačivo ročného zúčtovania preddavkov na 
daň; praktické príklady na vykonanie ročného zúčtovania  

• Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti; prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch 
na daň; hlásenie o vyúčtovaní dane; vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 
a daňového bonusu; potvrdenie o zdaniteľnej mzde 

• Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti od 01.01.2019 

• Diskusia, riešenie námetov účastníkov seminára 
V nadväznosti na legislatívne zmeny môže byť program upravený. 

 

Účastnícky poplatok: 60,- € s DPH (50 € bez DPH) 
*je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu seminára, pracovný materiál, občerstvenie, obed a režijné náklady.  

 

ÚČASTNÍCI SEMINÁRA OBDRŽIA PRACOVNÝ MATERIÁL. 
 

 Záväznú prihlášku zašlite najneskôr do 13.12.2018 poštou, e-mailom alebo osobne na horeuvedenú adresu. Do 
tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu:  

Č. ú.: 2628800766/1100, KS: 0308, VS: 18121811, IČO 36333166, IČ DPH SK2021790012, 
IBAN SK02 1100 0000 0026 2880 0766 

 

 Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania seminára. V prípade neúčasti vložné 
nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne 
vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme pred konaním seminára osobitnú pozvánku. Informácie: 
Mgr. František Kozoň, tel. č.: 0948/ 259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.  
 

                                                                                                   PaedDr. Miroslav Hloben, CSc. 
                riaditeľ pobočky V.A.J.A.K., s.r.o. v Trnave 
 

P R I H L Á Š K A  
na odborný seminár  „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018“ – 18.12.2018 

 

            Meno a priezvisko                            Názov a adresa zamestnávateľa                tel. číslo: ................................................ 

1............................................................. ......................................................................................... e- mail: .................................................. 

2............................................................. ......................................................................................... IČO: ....................................................... 

3............................................................. ......................................................................................... IČ DPH: ................................................. 

Číslo účtu / IBAN: ........................................................................................................................... DIČ: ....................................................... 

V prípade Vašej úhrady prevodom na účet v súvislosti s riadnym vystavením faktúry Vás prosíme o vypísanie Vášho čísla účtu na prihlášku a pri platbe uveďte 
Vaše identifikačné číslo organizácie, resp. firmy (IČO) ako špecifický symbol (ŠS). 

A) Účastnícky vo výške ....... € bol uhradený dňa .............. z č. ú: ............................................................................................................................                                       

B) Ak bude platba v hotovosti, prosíme označiť krížikom                                                         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                                                                                                                                    pečiatka a podpis     
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