Pozvánka na seminár

Super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v roku 2018
Charakteristika seminára:
Účastníci seminára sa dozvedia, či majú nárok na túto daňovú podporu výskumu a vývoja, koľko by mohli získať
financií a čo preto musia urobiť. Odborný seminár je vedený interaktívne, tz. že sa účastníci môžu pýtať a diskutovať už
počas prednášky. Po prednáške je možnosť individuálnych konzultácií s lektorom.
Obsah seminára:

- Aké sú podmienky pre uplatnenie super odpočtu nákladov na výskum a vývoj?
- Ktoré podniky majú nárok na túto daňovú podporu výskumu a vývoja?
- Koľko je možné získať z daňovej podpory v roku 2018?
- Ako spočítať spôsobilé náklady do dodatočného odpočtu?
- Ako po novom počítať medziročný nárast nákladov na výskum a vývoj platné od roku 2018?
- Ktoré náklady na softvérové licencie je možné uplatniť?
- Ktoré projekty sú spôsobilé do dodatočného odpočtu?
- Ako evidovať projektovú dokumentáciu výskumu a vývoja?
- Na čo sa pripraviť v prípade daňovej kontroly?
- Ako je definovaný výskum a vývoj?
- Koľko podpory získali slovenské firmy v roku 2017?

Seminár je určený najmä pre:
Ekonómov, R&D manažérov a výkonných riaditeľov podnikov, ktoré robia výskum, vývoj a inovácie vo všetkých
priemyselných odvetviach
Audítorov a daňových poradcov
Termín konania:

Utorok 5. júna 2018, 9:30 hod.

Miesto konania:

Žilinská regionálna komora SOPK,
Hálkova 31, 010 01 Žilina, zasadacia miestnosť

Harmonogram:

9:30 - registrácia
10:00 - seminár - 1. časť
11:20- prestávka
11:30 - seminár - 2. časť
12:30 - ukončenie

Lektor:

Účastnícky
poplatok:

Ing. Martin Gondár, SmarTechSolutions SK, s.r.o. (konateľ, R&D poradca pre daňový super odpočet)
www.superodpocet.sk
www.smartech.sk
Člen SOPK
Nečlen SOPK

29 EUR bez DPH /osoba
58 EUR bez DPH / osoba

Úhrada na č. účtu ŽRK SOPK: IBAN: SK14 1100 0000 0026 2615 0413
VS: 05062018, IČO: 30842654, DIČ 2020815236, IČ DPH: SK2020815236
Organizačný
garant:

Róbert Vydra, Hálkova 31, 010 01 Žilina, e-mail: zahrza@za.scci.sk,
tel.: 041/7235 102, M: 0949 727 801, fax: 041/7235653, www.za.sopk.sk

Záväzná prihláška na seminár:

Super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v roku 2018
Prihlášku prosíme zasielajte do 31.5.2018 na adresu organizačného garanta, ďakujeme.
Po registrácií bude vystavená zálohová faktúra ako podklad k vykonaniu úhrady účastníckeho poplatku.
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Firma:
Adresa:

Tel:
IČO: .....................................................
DIČ.: ...................................................
IČ DPH: ................................................

Mobil:
e-mail:

