Potvrdzujeme, že sme dňa ................................



uhradili z nášho účtu: (číslo).............................

„V duchu sme stále rovnako starí.“

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

čiastku ..................... € pre (počet).................
účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie)
................................, VS ..................................

Gertrude Stein
ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN

ONLINE SEMINÁR

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN

DIGITALIZÁCIA ÚČTOVNÍCTVA

Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

je členom

A NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE
ÚČINNÁ OD 1.1.2022

Lektor:

Ing. Terézia Urbanová

v prospech účtu ZORVC MARTIN číslo
IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002
BIC kód banky: KOMASK2X

V ............................ dňa ....................... 2021
Pečiatka a podpis
ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
IČO: 31938434
DIČ: 2020604443
Číslo účtu: 0201643002/5600
IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002
BIC kód banky: KOMASK2X

IČO: 31938434

www.avs-rvc.sk

Vás pozýva na

ONLINE SEMINÁR

www.rvcmartin.sk
V zmysle ochrany autorských práv nie je
možné z ONLINE seminára realizovať
obrazové/zvukové záznamy a ďalej šíriť video
a materiál v elektronickej podobe osobám,
ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.
Použitie emailovej adresy a mena účastníka
bude kontrolované s prihláškami. Ďakujeme.
TECHNICKÉ POŽIADAVKY
Online seminár si môžete pozrieť na zariadení
pripojenom na internet a to cez:
- stolový počítač, kde musíte mať externé reproduktory,
- notebook,
- smartphone alebo tablet.
Prihlasovať sa môžete len prostredníctvom našej webovej
stránky www.rvcmartin.sk, kde je potrebné zadať
emailovú adresu účastníka, ktorý sa na seminár pripojí,
v prípade väčšieho počtu prihlásených účastníkov je
potrebné poslať za každého prihlášku zvlášť.
Po uzávierke prihlášok Vám pošleme pokyny na
pripojenie.
Budeme pracovať cez aplikáciu Microsoft Teams.

DIČ: 2020604443

DIGITALIZÁCIA ÚČTOVNÍCTVA
A NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE
ÚČINNÁ OD 1.1.2022

Martin

8. december 2021

PROGRAM
1. Novela zákona č.431/2002 Z.z o účtovníctve od
1.1.2022:
-

-

-

-

-

-

-

-

účtovný doklad - povinné náležitosti účtovného dokladu
a zmeny od 1.1.2022; podpis zodpovednej osoby za účtovný
prípad - možnosť nahradenia elektronickou formou
účtovný záznam v listinnej podobe a v elektronickej podobe a
ich rovnocennosť
požiadavky kladené na účtovný záznam: vierohodnosť
pôvodu účtovného záznamu, neporušenosť obsahu záznamu,
čitateľnosť účtovného záznamu
zabezpečenie: vierohodnosti pôvodu účtovného záznamu,
neporušenosti obsahu účtovného záznamu a čitateľnosti
účtovného záznamu
preukázateľnosť účtovného záznamu: podpisový záznam
zodpovednej
osoby,
elektronická
výmena
údajov
prostredníctvom aplikačného programu, výmena účtovných
záznamov v rámci účtovnej jednotky alebo medzi účtovnými
jednotkami
spôsoby transformácie účtovného záznamu: z listinnej
podoby na elektronickú podobu, z elektronickej podoby na
listinnú podobu
proces transformácie účtovného záznamu z listinnej podoby
do elektronickej podoby (okrem zaručenej konverzie
a skenovania), možnosť premeny účtovného dokladu z listinnej
podoby na elektronickú podobu , kedy už nie potrebné
uchovávať listinný účtovný záznam, ak bol transformovaný na
elektronický účtovný záznam
uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie: účtovná
jednotka je povinná určiť si vo vnútornom predpise systém
uchovávania účtovnej dokumentácie
overovanie účtovnej závierky a kontrola daňovým úradom: ak
účtovná jednotka vedie záznamy v elektronickej podobe je
povinná ich uchovávať a predkladať v elektronickej podobe a s
tým súvisí umožniť aj prístup do softvéru na vedenie
účtovníctva

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Termín konania:
8. december 2021
Začiatok prezentácie do Teams:
Spustenie online seminára:

Uzávierka prihlášok:

digitalizácia účtovníctva
elektronická výmena údajov (EDI)
výhody elektronizácie účtovníctva
nevýhody elektronizácie účtovníctva
čo prináša digitalizácia
riešenie základných úloh pri procese elektronizácie
požiadavky na elektronizáciu
dôvody prechodu na elektronické účtovníctvo

Lektor:

Ing. Terézia URBANOVÁ

900 hod

DIGITALIZÁCIA ÚČTOVNÍCTVA
A NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE
ÚČINNÁ OD 1.1.2022,

ktorý sa uskutoční dňa
8. decembra 2021

6. december 2021

Obec /mesto/organizácia:

Poplatok:
člen RVC Martin

19,00€/účastník

nečlen RVC

39,00€/účastník

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle
zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Údaje RVC : IČO: 31938434 DIČ: 2020604443
ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená
pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku
a má platnosť faktúry.

...............................................................................
Titul, meno a priezvisko, email:

...........................................................
...........................................................
...........................................................
IČO:

DIČ:

Poplatok uhrádzajte :
bankovým prevodom na účet RVC Martin:
IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002
BIC kód banky: KOMASK2X

člen RVC:

VS: 08122021

V _________________ dňa _______________

ŠS: IČO organizácie do 6. decembra 2021
(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!)

áno

nie

E-mail: ________________________________
Tel.: _________________________________

podpis

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti
nevraciame

2. Digitalizácia účtovníctva od 1.1.2022
-

830 -900 hod

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na ONLINE SEMINÁR

.

Tešíme sa na spoločné stretnutie .
Martin, 18. november 2021

PhDr. Dušan GALLO
riaditeľ ZORVC MARTIN

Záväznú prihlášku do 6. 12. 2021 môžete
poslať na e-mail: rvc@rvcmartin.sk alebo
priamo na www.rvcmartin.sk

