Finančné riaditeľstvo SR
Akadémia finančnej správy
Elektronická komunikácia so správcom dane
Cieľ:
Poskytnúť účastníkom školenia ucelený prehľad o povinnej elektronickej komunikácii so
správcom dane (daňovým úradom) pre fyzické osoby, ktorých sa uvedená povinnosť týka od
1.7.2018, t. j. podnikateľov podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov, registrovaných pre daň z príjmov podľa § 49a zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a dosahujúcich príjmy podľa
§ 6 ods. 1 a 2 uvedeného právneho predpisu

Obsah školenia:
Cieľová skupina:



Základné pojmy a príslušná legislatíva

fyzické osoby - podnikatelia,
ktorých sa týka povinnosť
elektronickej komunikácie so
správcom dane od 01.07.2018
a ďalší, ktorí sa potrebujú
orientovať v danej problema-



Technické a programové vybavenie potrebné pre

tike



Registračný formulár a evidenčný list



Prihlasovanie sa na portál FS po registrácii



Elektronické dokumenty a ich podávanie



Práca s elektronicky podpísanými dokumentmi



Ďalšie praktické informácie

elektronickú komunikáciu so správcom dane


Aplikácia eDane



Registrácia s KEP (kvalifikovaný elektronický podpis)
a bez KEP

Dĺžka školenia:

4 hodiny

Forma školenia

Prezenčná

Doklad o vzdelaní:
Náklady na školenie:

Bez dokladu
0,-€

Finančné riaditeľstvo SR
Akadémia finančnej správy
Elektronická komunikácia so správcom dane

Účastníci školenia sa počas prezentácie oboznámia s problematikou povinnej elektronickej
komunikácie so správcom dane (daňovým úradom), ktorá sa vykonáva v zmysle § 14 zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
pre osoby uvedené v § 165g ods. 2 uvedeného právneho predpisu

Program školenia:
Školenie prebieha prezenčnou
formou s využívaním praktických
príkladov.

Účastníkom školenia bude prostredníctvom prezentácie a praktických
príkladov predstavené prostredie eDane, vrátane registrácie a postupov
po registrácii.
Lektorské obsadenie:
Lektori finančnej správy, ktorí sú zároveň odborníci s dlhodobou
praxou vo finančnej správe.

Prihlásenie na školenie:
Pre vzdelávaciu aktivitu je potrebné zasielať prihlášku na e-mailovú
adresu:
vzdelavanie@financnasprava.sk

Termín školenia:
Termín na zaslanie
prihlášok :

Miesto konania:

Doklad o absolvovaní:

3.12.2018 - 5.12.2018
do 26.11.2018

Košice, Komenského 39/A - 3.12.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 17 - 4.12.
Bratislava, Ševčenkova 32 - 5.12.

Bez dokladu

