POZVÁNKA
Bratislavská regionálna komora SOPK
Vás pozýva
na
seminár

DOING BUSINESS IN AUSTRIA

a
konzultačný deň a rakúskym advokátom a daňovým poradcom

3.máj 2018 od 9.00 hod.
Kód akcie:

180503

Konzultanti:

Mag. Michal Slany, advokát
Mag. Tomas Rehak, daňový poradca

Miesto konania:

BC Kerametal, Bratislavská regionálna komora SOPK
Jašíkova 6, 826 73 Bratislava

Cieľ:

poskytnúť základné informácie o podmienkach podnikania,
daňovom a odvodovom systéme a podmienkach
zamestnávania v Rakúsku. Po skončení seminára majú
účastníci možnosť individuálnej konzultácie s oboma
rakúskymi špecialistami

Jazyk seminára a konzultácií:

slovenčina ( konzultácia možná aj v nemčine )

Elektronická prihláška

Rámcový program seminára:

8.30 – 9.00 hod.

Prezentácia účastníkov

 Formy podnikania v Rakúsku a ich porovnanie
o Podnikanie fyzickej osoby ( Einzelunternehmer )
o Podnikanie v rámci obchodnej společnosti ( Offene Gesellschaft )
o Podnikanie v rámci společnosti s ručením obmezeným ( GmbH )
 Základy živnostenského práva v Rakúsku
 Základy daňového práva v Rakúsku
 Základy pracovného práva v Rakúsku
o Legislatívny pohľad
o Daňový pohľad
o Odvodový pohľad

Po skončení seminára budú prebiehať individuálne konzulácie.

Odborný garant:

Mgr.Daniela Grznárik
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk
tel.č. 02/48291297

Bratislavská regionálna komora SOPK

Jašíkova 6, 826 73 Bratislava 29,tel.: 02/48291 297; fax: 02/48291260
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk

Záväzná prihláška
na

seminár DOING BUSINESS IN AUSTRIA
a
konzultačný deň s rakúskym advokátom a daňovým poradcom
Kód aktivity:

180503

Dátum:

3.máj 2018

Miesto:

BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava

Meno, titul: ..........................................................................................................................
Funkcia: ...................................................E-mail:...............................................................
Firma: .........................................................................Tel.č..................................................
Adresa, PSČ: ........................................................................................................................
IČO: ............................................................. IČ pre DPH: ...................................................
Banka a bankové spojenie: ................................................................................................
Uveďte prosím presnú identifikáciu firmy - potrebné pre vyhotovenie faktúry!
Prihlasujem sa na:

seminár

individuálnu konzultáciu

V prípade účasti na seminári je individuálne konzultácia v cene a je dostupná podľa časových možnosti po seminári.

Organizačný poplatok:

Člen SOPK

12 € ( 10 € + DPH )

Člen SOPK (len individuálna konzultácia)

12 € ( 10 € + DPH )

Nečlen SOPK

24 € ( 20 € + DPH )

Nečlen SOPK (len individuálna konzultácia) 24 € ( 20 € + DPH )
Úhrada účastníckeho poplatku prevodom na účet BRK SOPK Bratislava vo VÚB Bratislava-Ružinov:
číslo účtu: IBAN: SK49 0200 0000 0000 3673 3062 , SWIT: SUBASKBX, VS: 180503, ŠS: IČO spoločnosti
Záväznú prihlášku odošlite elektronicky. Platbu je možne realizovať bankovým prevodom ( daňový doklad
obdržíte v deň konania sa konzultácie ), alebo v hotovosti v deň konania sa konzultácie. Vaša prihláška je
záväzná.
Zaslaním svojej prihlášky súhlasím v zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške subjektom Slovenská obchodná a priemyselná
komora ( ďalej SOPK ). Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely aktivít realizovaných prostredníctvom SOPK.
Organizátor si vyhradzuje zo závažných dôvodov presunúť termín konzultačného dňa.

Dátum:

Pečiatka a podpis:

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Termín konania:

3.máj 2018

Uzávierka prihlášok:

2.máj 2018

Miesto konania:

BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov

Organizačný garant:

Jela Bieliková
Jašíkova 6, 826 73 Bratislava
tel: 02/48291257
e-mail: sopkrkbl@sopk.sk

Potvrdenie účasti:

Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní
riadne vyplnenej prihlášky.
Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Storno:

Účastnícky poplatok sa pri neúčasti nevracia,
aktivity sa môže zúčastniť iný zástupca
spoločnosti. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť
aktivity prípadne presunúť na iný termín v prípade
náhleho ochorenia lektora alebo ak sa seminár nemôže
uskutočniť z iného organizátorom vopred
nepredvídateľného dôvodu.

Upozornenie:

SOPK je platcom DPH.

