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Vás srdečne_jpozýva na odborno-konzultačný seminár
/

DAN Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ROK 2013
so zameraním na novely zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daníach platné od na rok 2013

Obsahové zameranie seminára:

Lľ*yÍ!^ ^T-e,nlľ^á,R??.a.č* ?8?-?-??^zľzi ° miest"ych daniach vykonaných novelami zákona
platnyn.narok20<( zäkon c.460/2011 Z.z. a nov-ela zákona prerokovaná na 7:schôdzi"NR
sf^_11-'9l2012' .ktorá.^?J? schvalena v novelezákona osprávnych poplatkoch),
~- rľár^La^^^a^y^>r^^ll^?23"^f??^d?ítl!iÍX^ ^ ľf^v?^sti.?a>no_\ely zák?n-a-'

nav^h/orby_a obsahu vseobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuterností na~rok2013,
s^róením^ustanoven^ktcrósprávca dane uvádza vo VZN ( úprava nového členenia'pozemkov
zr^^n?s?b^una^?^s?á^^n^^sia^b3da^ezby{0^ '^é)'spolocné priznanie k niektorym miestnym daniam, ciastkové priznanie,
hr^[ľ^^Ía:^TiJ:.'ľfh-^LnJ?.t.i^aneÍ .p.sa\_dan_^ ^ PredaJné automaty a dane za nevýhemé
h^ie pnstrqejednym ro.hodnutim , dorucenie rozhodnutia .splatnosf dane, zänik"rávavyrubÍ
daň,

: P^^Ä:: ^oyén^auspr^ane^uterností
=ľ^TľlT^Z^-VYSkXtujľcJch Ra v praxi.a-otázokvznesených účastníl<mi v rámci diskusie,

- informácia o zámeroch zdaňovania nehnuteľnosti pri aplikácií hodnotového princípu.
Semináre sa uskutočnia:

_^

?^^'.1?^?1i2.,^- liľ^.ľ-!T11estnosti 101 (blok Bl 2' Posch" vchod od sociálnej poisťovne) Domu
odborov, nám. Ľudovíta Ôtúra 1

^^^^.^^^^^e^^a^^e_^^y^^M^t^e^^':í^uSnb^'l^'ieií^^a^'
dna 19.10.2012 v Trenéine, v zasadaĎke Obvodn'ého úradu Trenôfn, HvíezdoslavovaT,
dňa 24.10.2012 v Michalovciach, v zasadaôke Mestského kultúrneho strediska nám.
Osloboditeľov 25

' ^S?^'^'??^.v ľre^°.vef.v maleJzasadačkeobvodného úradu; Nám Mieru 3,
?ňa.,26;10:^°J2 v Košíciach> vo verkei zasadačke Stavebného bytového družstva Košice 11,
Bardejovská 3.

LEKTOR: lrena B"beníková, ktorá má bohaté praktické skúsenosti z problematiky daní
Program:
8.00 - 9.00 Prezentácia
9.00 -11.00 Odborný výklad kzákonu o míestnych daniach

11.00 -11.30 Prestávka - občerstvenie
11.30 -13.00 Riešenie praktických problémov a diskusia

ľ^tJ^+pľ^L^J^I'^VT ^ľ?L'ľ>ú?.it;-lŕfitníc-ky ľp!^ok J,e.^?^E-ľL^?,^oíu.) kto1^ pros!me
uhradif najneskôr do 3 dni pred seminárom na 'é. 'účtu: 418oÓ13500/3100:Tatra~bánka7a:s'
^ar;abHne_symboly:Žilina-161p^omärno-J710,Bratislava-18To7Tŕenefn-'1'910;
Míchalpvce - 2410, Prešov - 2510, Koéíce - 2610. Platby v hotovosti neprijímame^
Potvrden.e o zaplatenl úcastníckeho poplatku prevodom na úcet.vypiszuctu.predložte pri
prezentácii.

??v-äznú Prihlášku Poslite postou, faxujte na hore uvedené fax. číslo, alebo pošlite na mailovú
adresu.
/

v^at^ia^mi^r^d^^tipr^°v^v^yer^álron^avr^ ^aNt^kaonr^ z ^^t"kti?rni^stL"harn^itÍ01a^novely zákona". Vúčastníckom poplatku je zahmuté aj
občerstvenie.

^T

..s.

.^.B-o^ Mgr. KatarÍna Botlóová
w r
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