Zdaňovanie príjmov z nehnuteľností nepodnikateľmi
Ako sa zaobídete pri prenájme nehnuteľností bez realitných maklérov a daňových poradcov? Ako bezpečne
postupovať pri ponuke nehnuteľnosti na prenájom (byty, domy, garáže, nebytové priestory)? Ako
maximalizovať výnos z prenájmu nehnuteľností v mantineloch slovenskej legislatívy? Lektor: slovenský
expert v oblasti prenájmu nehnuteľností s vysokoškolským vzdelaním s dlhoročnou praxou a odbornými
skúsenosťami v bankovníctve, realitách a ekonomike. Od roku 2004 prednášal okrem iného aj pre
rakúskych bankárov, podnikateľov a developerov na prestížnej Akademie fúr Recht und Steuer vo Viedni
problematiku: Immobilienrecht in der Slowakei [Upozornenie] - cena uvedená na našich stránkach je platná
výlučne pre fyzické osoby - nepodnikateľov. Pre podnikateľské subjekty je konečná cena tohto online
semináru 180€ s DPH.

Ciele seminára
Ako sa zaobísť pri prenájme nehnuteľností bez realitných maklérov a daňových poradcov.
Ako bezpečne postupovať pri ponuke nehnuteľnosti na prenájom(byty, domy, garáže, nebytové priestory)
Ako maximalizovať výnos z prenájmu nehnuteľností v mantineloch slovenskej legislatívy

Obsah seminára
Ponuka nehnuteľností na prenájom (od ponuky nehnuteľnosti na prenájom--po podpis precízne vypracovanej
nájomnej zmluvy bez právnikov a realitných maklérov)
Inkasovanie príjmov z prenájmu( bezplatné bankové služby, automatická elektronická kontrola inkasa
nájomného,
platenie energií a služieb a pod.)
Zdaňovanie príjmov z prenájmu/ optimálne a racionálne uplatňovanie daňových výdavkov, vrátane odpisov z
pohľadu platnej legislatívy
Optimálne zmluvné nastavenie limitov spotreby energií a vyúčtovanie ich skutočnej spotreby zo strany
prenajímateľa nájomcovi.
Vrátenie kaucie pri ukončení nájmu vyúčtovania spotreby elektriny, koncesionárske poplatky
Management zlyhaných nájomných zmlúv: uplatnenie
zmluvných pokút, náhrad škôd, vysťahovania
neplatičov, alebo nájomcov hrubo porušujúcich dobré mravy a pod.
Rekonštrukcie investičných nehnuteľností
z pohľadu uplatňovania výdavkov
Vyplnenie daňového priznania a platenie dane z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti bez potreby využívania
služieb daňových poradcov...
Účastníci dostanú odpovede na
anonymne(písomne) alebo verejne vyslovené
otázky k predmetnej problematike a zároveň každý účastník seminára dostane lektorom vypracovaný text o
špecifikách prenájmu nehnuteľností fyzickými osobami na Slovensku chránený Autorským zákonom.
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