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ZÁKON O SPOTREBNEJ DANI Z ELEKTRINY, UHLIA A ZEMNÉHO PLYNU
Školenie realizujeme ako jednodňové v rozsahu 6 hodín so zameraním na výklad jednotlivých
ustanovení zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
Cieľ školenia:
Poskytnúť účastníkom komplexné informácie o zákone č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny,
uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho
oleja v znení neskorších predpisov
Cieľová skupina:
Najmä výrobcovia elektriny alebo tepla, dodávatelia a odberatelia elektriny, uhlia alebo zemného
plynu, spoločenstvá vlastníkov bytov a pod., vhodné ale aj pre daňových poradcov, advokátov.
Obsah:
 legislatívny základ
DAŇ Z ELEKTRINY
 predmet dane
 základ dane a výpočet dane
 sadzba dane
 oslobodenie od dane
 oprávnený spotrebiteľ elektriny
 vznik daňovej povinnosti
 platiteľ dane z elektriny
 registrácia platiteľa dane z elektriny
 zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane
 vrátenie dane
 vedenie evidencií
 malý výrobca elektriny vyrobenej z obnoviteľného zdroja
DAŇ Z UHLIA
 predmet dane
 základ dane a výpočet dane
 sadzba dane
 oslobodenie od dane
 oprávnený spotrebiteľ uhlia
 vznik daňovej povinnosti
 platiteľ dane z uhlia
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registrácia platiteľa dane z uhlia
zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane
vrátenie dane
vedenie evidencií
DAŇ ZO ZEMNÉHO PLYNU
 predmet dane
 základ dane a výpočet dane
 sadzba dane
 oslobodenie od dane
 oprávnený spotrebiteľ zemného plynu
 vznik daňovej povinnosti
 platiteľ dane zo zemného plynu
 registrácia platiteľa dane zo zemného plynu
 zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane
 vrátenie dane
 vedenie evidencií
 osobitné ustanovenia pre stlačený zemný plyn
 daňová kontrola
 správne delikty

V cene sú zahrnuté študijné materiály, obed, potvrdenie o absolvovaní
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