POZVÁNKA
Poradensko-konzultačná spoločnosť DAC Consulting v spolupráci s
advokátskou kanceláriou
Prosman a Pavlovič organizuje seminár v oblasti spotrebných daní, DPH
a daňového konania.

Téma seminára
a miesto konania seminára

v spolupráci s

„Problematika spotrebných daní (SPD)
a daňového konania v praxi – Daňové
kauzy v oblasti SPD a DPH“
Miesto:
Dátum a čas:
Cena:
Zľava:
Prihlásenie:

Hotel Apollo ****
Dulovo námestie 1, 821 08 Bratislava
13.06.2019 o 09.00 hod.
96,00 Eur s DPH
tretí účastník z firmy zdarma – bez poplatku
officeba@ppak.sk, tel.: 02/ 321 147 75

Cieľomškoleniaje poskytnúťúčastníkominformácie o problematikesprávy daníso zameraním
nadaňový poriadoka správu spotrebnýchdanípodľazákonovo spotrebnejdaniz minerálneho
oleja, alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, elektriny, uhlia a zemného plynu a súvisiacej
DPH. Seminár bude zameraný aj na praktické príklady aplikovania jednotlivých inštitútov
v praxi s dopadom na následky ich porušenia. Takisto budeme informovať o právnych
názoroch správcov dane, Finančného riaditeľstva SR, prípadne aj Ministerstva financií SR
a súdov v Slovenskej republike a ESD, na najdôležitejšie daňové inštitúty a na riešenie
konkrétnych káuz v oblasti spotrebných daní a DPH. Seminár je určený manažérom
veľkých ako aj malých podnikov, ktorí sú prevádzkovateľmi daňových skladov,
oprávnenými príjemcami, alebo inými registrovanými a evidovanými subjektami na
SPD, ako aj daňovým poradcom, advokátom, audítorom, právnikom, ekonómom, ako aj
ďalším zamestnancom, ktorí prichádzajú do styku s problematikou spotrebných daní
a daňového konania, vystupujú v rámci rôznych konaní pred orgánmi Finančnej správy SR
a stretávajú sa s každodennými následkami neznalosti v danej oblasti daňového práva.
Lektori – špecialisti na daňové a colné právo:
JUDr. Maroš Prosman
Mgr. Bc. Roman Šajgalík
viac informácií na webových stránkach:
www.seminare-prednasky.com
www.prosman-pavlovic.sk
www.dacconsulting.sk

Prihláška - návratka
Poslať e-mailom:
Meno a priezvisko:
Názov firmy, adresa:
IČO, IČ DPH:
Tel. č., e-mail:
Podpis a pečiatka:

officeba@ppak.sk

Dátum:
Potvrdzujem, že dňa ....................... bol uhradený účastnícky poplatok v prospech účtu IBAN SK90 1100 0000 0026 2282 4855 vedený v Tatrabanka, a.s..
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na číslo: 0917 815 092 alebo 02/ 321 147 75 alebo mailom na: officeba@ppak.sk

