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ÍCHDANIACHA MIESTNOM POPLATKU

Cierová skupina: správcovia dane z nehnuterností a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, starostovia a primátori obcí, kontrolóri obcÍ

ORSANIZAÍNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 30. október 2015, piatok pre Členov RVC KE: 18,-  /úcastník
Miesto konania: KoŠice, SBD II. prenečlenovRVCKE: 33,- /účastník

Bardejovská 3, zasadačka na 1. poschodť č, účtu: 1274035053/0200
Lektora: Ing. Iveta IStoková IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053
Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

VS: 3010

PROGRAM SEMINÁRA:

1. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znenf neskorších predpisov

druhy miestnych daní a poplatok t. ;-\
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sadzba dane

oslobodenia a zníženia od dane poplatku
splnomocnenia pre správcov dane Á ^

2. Všeobecne záväzné nariadenie k miestnym daniam a poplatku ľľ

^k .^

3. Správa miestnych daním a poplatku podfa daňového poriadicu ^,

f

so zameraním na obce (napr. vyrubovanie, doruíovanie, miestne zisťovanie, kontrola/odvolade konanie,
sankcie)

4. RieŠenie konkrétnych problémov z praxe a novela zákona o miestnych daniach a daňového poriadku

Vo vložnom je zahmuté: popiatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 26. október 2015

Prihlasovať sa môíete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcvYchod.sk. Platby viožného odporóčame reafi2ovať
prevodným prfkazom vopred na účet RVC Košíce.

Táto pozvánka slúžl ako účtovný dokfad. Identifíkačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756
Pozyánka obsahuje víetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorí doktad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskoríích predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Cltát: ŕ

"Žiadna mocbez armády, Uadna armMa bezpeňazi, Sadnepeniaze bez dani.
žiadne dane bez prosperity a žiadna prosperita bez spravodlivostí."

Chamurqpi

Sosrdečnýmpozvaním,
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice

RVC Košice Je členom Asociácie vzdelávania samosprávy. RVCKoSlce,Hlavná68,04001 Koäice
Informócie o vzdetóvanf samosprávy: www.avs-fvc.sk IČO: 31268650. Dlč: ?0?1d137W ? 1-1 . ir?dnv;fw>/mw


