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Vás pozýva na seminár

Miestne dane a poplatok za TKO
T

CieFová skupina: správcovia dane z nehnuterností a miestneho poplatku za komunáine odpady a drobné stavebné
odpady, starostovia a primátori obcí, kontrolóri obcí

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚÍASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 8. november 2016 / utorok pre CÍenov RVC KE: 18,-   / tíéastník
Miestokonania: Košice, SBD II. pre neclenov RVC KE: 33,-   / účastnfk

Bardejovská 3, zasadačka na 1. poschodí IBAN; SK510200 0000 0012 7403 5053
Lektorka: Ing. Iveta Ištoková SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h VS:0811

Obecny úradPopmé

DStuin:

PROGRAM SEMINÁRA:
čísh/ sásníimu, Ctalo ipífv:

1. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom po ^iiatifii 7a i*fnmMnaipp nrip|)riiE c^

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov: ŕritvhy. ^bovn^c: ň
ŕ

druhy miestnych danía poplatok,>

4- predmet dane,
^s- daňovnfk,
ť1-- záktad dane,
^t- sadzba dane, CT'

^

w- oslobodenia a zníženia od dane a poplatku,
^*- splnomocnenia pre správcov dane.

2. Vseobecne záväzné nariadenie k miestnym daniam a poplatku.
3. Rieíenie konkrétnych problémov z praxe, správa miestnych daním a poptatku podľa daňavého

Poriadku.

so zameraním na obce (napr. vyrubovanie, doručovanie, miestne zisťovanie, kontrola, odvolacie1

konanie, sankcie).
4. Nové právne úpravy - sc zameraním na obce.
5. Diskusia.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 4. november 2016

Prihlasovať sa /nôžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporóčame realizovať
prevodným prflcazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúii ako účtovný doklad. Identtfikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, Dlč 2021412756

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vloíného a spolu s prfjmovým pokladnicným dokladom, resp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorf doklad pre zúčtovanie. Úíastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znenf neskorSích predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany
osobnosti nie Je mcžné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Citáí:

"Naše bohatstvo netvori to, čo máme, ale to, z čoho máme radosť."

John Petit-Senn

So srdeéným pozvaním,
Ing. ĽubomÍra BoroŠová, RVC Košice

RVC Koiice je čtenom Asociácie vzdelävanla samosprávy. RVC Koiice, Hlavná 68,040 01 Koíice
Informácie o vzdelávanf samosprtvy: www.avs-rvc.sk tČO: 31268650, DlC; 2021412756

Tel.: +421/55/68411 61, +421 0905 883 099 www.nrcwchpd.sk rvcke0stonline.sk


