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Regionálne vzdelávacie centrá
Košice, Michalovce a Prešov

www.rvcvychod.sk

Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov

Vás srdečne pozývajú na seminár

Pre profesijnú skupinu správcov miestnych daní a poplatkov, ktorí túto agendu vykonávajú v obciach a mestách vvcnodru
Slovenska. Cielom podujatia je získal' nové informácie, prehíbit' vedomosti a prekonzultovať praktické problémy v obli

spravovania a vymáhania miestnych daní. Profesijnú skupinu "správca miestnych dani", oslovujeme často na naš

jednodňových seminároch. Účastnikom ponúkame viacdňové podujatie, ktoré okrem výkladu zákona poskytuje priestor

širšiu konzultáciu.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Dátum konania: 19. - 20. september 2016 /pondelok- utorok

Miesto konania: Hotel CHEMES, Zempl. Šírava, časť Kamenec

Prezencia: 19. septembra 2016, do 9,45 hod

Účastnícky poplatok:

pre členov RVC KE, MI, PO: 115 (/účastník
pre nečlenov RVC KE, MI, PO: 129 (/účastník

č. účtu: 4351565001/5600, IBAN: SK38 5-6000000 0043 5156
5001, SWIFT (BIC)kód banky: KOMASK?X

VS: 19200916

TÉMY VZDELÁVACíCH BLOKOV:
l.deň:

10,00- 17,30
Zákon o miestnych daniach a poplatkoch

2. deň:
9,00 -16,00
Zákon o správe daní, daňový poriadok

Za členov na toto podujatie 5~ považovaní členovia RVC Košice, RVC Michalovce a RVC Prešov.

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RIJC Michalovce. Z tohto dôvodu Vás žiadame o písomr

alebo mailové prihlášky. Odporúčame prihlasovanie priamo cez www.rvcvychod.sk. Aby nedošlo k skomoleniu Vašic

prihlasovacích údajov, neodporúčame telefonické prihlasovanie. Platby vložného budeme prijímať výlučne na uveder

účet a vopred.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisoi

z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona

18/1996 Z.z. IIznení neskorších prerlpisov. RVC Michalovce nie je platcom DPH.

Identifikačné údaje RVC Michalovce: IČO: 35532882, DIČ: 2021010420

Motto:
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