POZVÁNKA
Pozývame Vás na

„ DAŇOVÁ KONTROLA OČAMI PRAXE“
ktorý sa uskutoční v termíne

19. februára 2018 (pondelok) o 12.00 hod.
Základné údaje:
Organizátor:
Prevádzka:

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

Novitech Partner s.r.o, Moyzesova 58, 040 01 Košice
Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Kontaktné osoby: Zuzana Dubovecká a Ing. Ľudovít Korotnoky
Telefón: + 421 55/ 32 74 428, 055/ 32 74 402
E-mail: dubovecka.zuzana@teledom.sk, korotnoky@teledom.sk
Prezenčná + diskusia a priebežné konzultácie k jednotlivým bodom
programu seminára
6 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 11:30 hod. – do 12:00 hod.
Ing. Emil Burák, PhD.
75,00 € s DPH

Prednášajúci:
Ing. Emil Burák je známy ekonóm, erudovaný daňový odborník a renomovaný lektor s viac ako
20-ročnou daňovou praxou.
Tiež je autorom kníh o DAŇOVEJ PREVENCII a DAŇOVEJ KONTROLE, súčasne stoviek
školení, odborných seminárov, 17 kníh a vyše 1700 odborných článkov.
Cieľová skupina:
Účtovníci, ekonómovia, daňoví špecialisti firiem, finanční riaditelia, podnikatelia. Každý daňový
subjekt so záujmom o efektívne daňové vzdelávanie a pragmatické daňové konanie, ktorý víta
účinnú daňovú osvetu ku kvalifikovanému zvládaniu zdaňovania v praxi.
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Cieľ seminára:
Uvedené odborné školenie je príležitosťou k posilneniu Vašej daňovej odbornosti na základe
dlhoročných skúseností erudovaného daňového odborníka a vynikajúceho lektora.
Odborník na problematiku daní Vás pripraví na praktické zvládanie procesu daňovej kontroly bez
nervov a stresu a na účinnú a produktívnu komunikáciu s kontrolnými orgánmi. Objasní Vám tiež
prípravu na efektívne a pragmatické zvládnutie daňovej kontroly v širšom zmysle (komplexná
prevencia) i v užšom zmysle (rôzne druhy daňovej kontroly – priebežná, periodická, elektronická, na
dani z príjmov, na dani z pridanej hodnoty).
Program seminára:
DAŇOVÁ KONTROLA očami praxe
1. Kontrola - príležitosť a prínosy a model najefektívnejšej kontroly (ex ante + ex post)
2. Daňová kontrola - pojem, význam, definícia
3. Moderné trendy daňovej kontroly v EÚ
4. Aktuálne druhy daňovej kontroly v SR
5. Rozdiel medzi EDP a ERP kontrolou v praxi
6. Proces miestneho zisťovania a daňovej kontroly podľa daňového poriadku
7. Práva a povinnosti pri daňovej kontrole
8. Príklady daňovej kontroly z praxe - najčastejšie polemické situácie
9. Odporúčania k efektívnemu zvládaniu daňovej kontroly zo strany KONTROLOVANÉHO
10. Zdroje
11. Zhrnutie - (dô)vtipné ponaučenia a záverečné odporúčania

Seminár zahŕňa:
 Priebežné konzultácie a diskusia
 Študijný materiál
 Občerstvenie
V prípade záujmu zo strany účastníkov seminára, vieme v našich priestoroch reštaurácie TeleDom
zabezpečiť obedy v čase od 11:00 hod.. (obed nie je súčasťou ceny seminára).
Pre konkrétnych záujemcov dodatočne zašleme k možnosti výberu obedového menu na 8. týždeň.
Prihlásenie :
• zaslanie záväznej prihlášky do 12.02.2018
• telefonicky na čísle 0903 467 556 alebo 055/32 74 428
• platba v hotovosti na mieste, alebo na číslo účtu: SK2311000000002928906845
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