Základy práva pre daňových poradcov
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s SKDP pripravila
pre všetkých, ktorí majú záujem rozšíriť svoje vedomosti v oblasti práva cyklus
prednášok zameraný na poskytnutie všeobecného právneho základu s dôrazom na
povolania ekonomického zamerania.
počet dní
Základy práva

1
právne systémy
právny systém SR
právo EÚ
medzinárodné zmluvy
(modelová zmluva OECD, MLI, zmluvy o zamedzení
dvojitého zdanenia)
záväznosť právnych noriem
legislatívny proces

Občianske právo

2
právne úkony
zodpovednosť
premlčanie
zabezpečenie záväzkov
vybrané zmluvné typy

Obchodné právo

2
obchodné spoločnosti
konanie podnikateľov
záväzkové právo
ekonomické termíny Obchodného zákonníka
cenné papiere

Pracovné právo

2
druhy pracovného pomeru
predzmluvné a zmluvné vzťahy
pracovný čas
skončenie pracovného pomeru
právo sociálneho zabezpečenia

... aby sme nezabudli:

1

autorské právo
ochrana osobných údajov
boj proti praniu špinavých peňazí
optimalizácia daní, daňové úniky a daňové podvody
daňové raje
Súdne konanie

2
CSP, CMP

aktívna a pasíva legitimácia
náležitosti žaloby
konanie pred súdom
opravné prostriedky
správne súdnictvo v daňových veciach
príklady z praxe
Daňové konanie

1
základné ustanovenia
podania
úkony zabzepečujúce priebeh a účel správy daní
lehoty
doručovanie, elektronická komunikácia
príprava daňového konania
miestne zisťovanie, zabezpečenie a prepadnutie veci
postup pri daňovej kontrole
určenie dane podľa pomôcok
ostatné činnosti správcu dane
platenie dane
daňové konanie
registračné a vyrubovacie konanie
opravné prostriedky
daňové predplatky a nedoplatky
daňové exekučné konanie
príklady z praxe

Exekučné konanie

1

návrh, začatie konania
spôsoby vykonania exekúcie
účinky vyhlásenia exekúcie
príklady z praxe
Trestné právo

1
predpoklady trestnej zodpovednosti
znaky skutkovej podstaty
daňové trestné činy
trestné konanie
výber s judikatúry
príklady z praxe

Konkurzné konanie
register úpadcov
vyhlásenie konkurzu a jeho účinky
postavenie správcu a jeho oprávnenia
prihlasovanie a popieranie pohľadávok
veriteľské orgány a správca
uspokojenie veriteľov
reštrukturalizácia, plán reštrukturalizácie
oddĺženie
príklady z praxe

1

osobný bankrot

KEDY:

KDE:

CENA:

*****
od 18. septembra 2019 do 18. decembra 2019
každú stredu v čase od 16:00 do 19:00 hod
4 vyučovacie hodiny denne
s výnimkou sviatkov, prázdnin
Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie, Bratislava
.... aj on-line
1500 € s DPH (1300 € s DPH pri účasti viac ako 10 účastníkov)
*****

