P OZV ÁN KA
v mene Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok si Vás
dovoľujeme srdečne pozvať na seminár na tému:

„Dopady zavedenia zrážkovej dane v zdravotníctve“

dňa 19. marca 2015 (štvrtok) od 9.00 do 13.00 hod
v hoteli Holiday Inn, konferenčná miestnosť
Bajkalská 25/A, Bratislava
8.30 hod.

Prezentácia účastníkov, Coffee break I.

Program seminára :
09.00 – 9.15
Otvorenie seminára, privítanie hostí
Mgr. Jana Širková, prezidentka ADL
09.15 – 10.30 Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení
poskytovaných farmaceutickými spoločnosťami zdravotníckym
pracovníkom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti - 1. časť
Ing. Miroslava Brnová, expertka na zrážkovú daň (MF SR)
10.30 – 10.45

Prestávka, Coffee break II.

10.45 – 11.15 Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení
poskytovaných farmaceutickými spoločnosťami zdravotníckym
pracovníkom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti - 2. časť
11.15 – 11.45 Interakcia zákona č. 595/2003 Z. z. a zákonov
č. 362/2011 Z. z. a č. 363/2011 Z. z
zástupca Ministerstva Zdravotníctva SR
11.45 – 13.00 Diskusia
Ing. Miroslava Brnová, expertka na zrážkovú daň (MF SR)
Prizvaní daňoví špecialisti zo spoločnosti E&Y:
Ing. Richard Panek , Ing. Tomáš Nagy
13.00

Ukončenie seminára, obed v reštaurácii Braseria

Účasť členov ADL bezplatná:
za výrobcov 1 člen, za distribútorov 1 člen, za lekárnikov 1 člen
Každý ďalší účastník: 50 % zľava z účastníckeho poplatku 180,- EUR bez DPH

Účastnícky poplatok pre ďalšieho člena ADL po 50% zľave:
90,-EUR bez DPH/osoba, uhraďte najneskôr do 10. marca 2015 na účet
spoločnosti MAD MEDIA s.r.o., Dvořákovo nábrežie 4E, 811 02 Bratislava.
(podrobnosti k úhrade účastníckeho poplatku sú uvedené v záväznej prihláške, ktorá
je súčasťou pozvánky)

Potvrdenie účasti: do 10. marca 2015 do 12.00 hod. na mailovú adresu:
office@adl.sk, formou vyplnenej záväznej prihlášky (príloha)

Otázky k odbornému semináru: zašlite do kancelárie ADL Bratislava na mailovú
adresu: adl@adl.sk, najneskôr do 10. marca 2015 do 12.00 hod.
Parkovanie počas seminára hradí ADL - parkovanie výhradne na parkovisku pred
hotelom (limitovaný počet miest).

Kontakt: Zuzana Kralovičová 0903 40 97 75.
Tešíme sa na Vašu účasť a ostávame s pozdravom, kancelária ADL

Mgr. Jana Širková
prezidentka ADL

