ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Marta Semančíková, Písečná 5024, 430 05 CHOMUTOV
IČO: 48298816

VZDĚLÁVACÍ AGENTURA
MARTA SEMANČÍKOVÁ
CHOMUTOV
POŘÁDÁ

Seminář: Daňový speciál s důrazem na novinky.

ODBORNÝ SEMINÁŘ

Termín: 15. květen 2019
Organizace:…………………………………………..

DAŇOVÝ SPECIÁL
S DŮRAZEM NA NOVINKY

Jméno a příjmení:………………………………….…
Adresa:……………………………………………….
Telefon:………………

Fax:………………

IČO:…………………...

DIČ:……………..……

PSČ:………..

e – mail:…………………………
Počet osob:…..

15. KVĚTEN 2019

Kurzovné:……………,--Kč
Bude uhrazeno z účtu č. :……………………../…………

Chomutovská knihovna, příspěvková organizace
PALACKÉHO 4995, 430 01 CHOMUTOV

Platba v hotovosti:…………………….
Dne …………. 2019

Razítko a podpis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

(Městská knihovna Chomutov, 2. patro, velká zasedací místnost)

TEL.: 606 489 081, 723 628 138
E - MAIL: semancikova@semancik.net
www.semancik.net

PROGRAM:
- Aktuální vývoj EET ve vztahu k plánované novele:
tato novela nastaví jak zjednodušení pro menší podnikatele, tak i náběh 3.
a 4. fáze EET,
- Zákon o daních z příjmů - novely k 1. 1. 2019 a novely přijaté:
daňovým balíčkem změn s komplikovanou účinností - jedná se o novou
oznamovací povinnost plateb směřujících do zahraničí, změny ve zdanění
příjmů ze závislé činnosti (nejen ve vztahu k minimální mzdě), nové testy
daňové účinnosti výpůjčních výdajů, pravidla pro změnu sídla společnosti,
paušální výdaje fyzických osob, a další změny

PŘEDNÁŠÍ
Ing. Ivana Pilařová, daňová poradkyně, auditorka a zkušební
komisař KDP ČR, Liberec
MÍSTO
Chomutovská knihovna, příspěvková organizace
PALACKÉHO 4995, 430 01 CHOMUTOV
(Městská knihovna Chomutov, 2. patro, velká zasedací místnost)
TERMÍN
15. květen 2019, od 10:00 hodin do 14:00 hodin

- Zákon o DPH - novely k 1. 1. 2019:
rozsáhlé změny přijaté daňovým balíčkem
(zejména k 1. 4., ale i s odloženou účinností), změny sazeb DPH.
Jedná se o poměrně rozsáhlý soubor změn, které se týkají daňových
dokladů, opravných daňových dokladů, změny DPH u nájmu, úpravy
odpočtu z oprav nemovitých věcí, nový systém poukázek a jejich převodu,
změny v časovém posunu přiznání daně na výstupu, změny ve výpočtu
daně a zaokrouhlení částky k úhradě, změny ve změně režimu, změny v
definici obratu a výpočtu krátícího koeficientu a další změny.

CENA
2100,-- Kč, nejsme plátci DPH

- Závěry KOOV poslední doby, zajímavé judikáty NSS

PŘÍPADNÁ ÚČAST NA SEMINÁŘI MUSÍ BÝT POTVRZENA:

- Dotazy

a) zasláním závazné přihlášky do 14.5.2019, viz. zadní strana
b) telefonicky: 606 489 081, 723 628 138
c) e-mailem : semancikova@semancik.net nebo na www.semancik.net

PLATBA
- v hotovosti před zahájením semináře od 9:00 do 10:00 hodin
- převodním příkazem č.ú.: 2425735714/0600, VS 15052019
ZDARMA
Studijní materiál, drobné občerstvení

