ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Martin Semančík, Havlíčkova 4138, 430 03 CHOMUTOV
IČO: 86765493
Seminář: ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A DAŇOVÉHO
ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2019, ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
V ROCE 2020

Termín: 26. listopad 2019

VZDĚLÁVACÍ AGENTURA
MARTIN SEMANČÍK
CHOMUTOV
POŘÁDÁ

ODBORNÝ SEMINÁŘ

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

Fax:………………

IČO:…………………...

DIČ:……………..……

PSČ:………..

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ ZE
ZÁVISLÉ ČINNOSTI
A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2019,
ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
V ROCE 2020

e – mail:…………………………
Počet osob:…..
Kurzovné:……………,--Kč
ZPŮSOB ÚHRADY SEMINÁŘE:
 Platba v hotovosti:…………………….
 Převodním příkazem z účtu č. :……………………../…………
 Fakturou:……………………
Dne …………. 2019

Razítko a podpis

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

26. LISTOPAD 2019
DŮM KULTURY TEPLICE
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 2950, 415 01 TEPLICE

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

Cílem semináře je seznámit účastníky s provedením ročního zúčtování
záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového
zvýhodnění za rok 2019 a související problematikou zdaňování příjmů ze
závislé činnosti, a to včetně zdaňování příjmů ze závislé činnosti po
1.1.2020
PROGRAM SEMINÁŘE:
Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
- žádost o provedení ročního zúčtování, prohlášení poplatníka k dani
(elektronická podoba, dodatečný podpis), povinnost poplatníka podat
přiznání k dani z příjmů fyzických osob
- příjmy ze závislé činnosti do ročního zúčtování (příjmy, které nejsou
předmětem daně, příjmy osvobozené od daně)
- příjmy ze závislé činnosti zdaňované daní vybíranou srážkou podle
zvláštní sazby daně (příjmy z dohody o provedení práce, ostatní příjmy)
- nezdanitelné části základu daně, slevy na dani, daňové zvýhodnění
(prokazování nároku)
- výpočet daně a daňového zvýhodnění
Povinnosti plátce daně
- mzdový list (povinné náležitosti)
- potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
- opravy chyb při srážení záloh na daň a daně
- tiskopisy vyúčtování
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti po 1.1.2020
- prohlášení poplatníka k dani, základ pro výpočet zálohy, samostatný
základ daně, výpočet zálohy na daň a daně
Odpovědi na dotazy, diskuse

PŘEDNÁŠÍ
Ing. Vladislava Pěničková – odborný rada, působí ve finanční správě v
Plzeňském kraji v odboru metodiky a výkonu daní, kde se specializuje na
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
MÍSTO
Dům kultury Teplice
Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice

TERMÍN
26. listopad 2019, od 9:00 hodin do 13:00 hodin

CENA
1900,-- Kč, nejsme plátci DPH

PLATBA
- v hotovosti před zahájením semináře od 8:00 do 9:00 hodin, prezentace
- převodním příkazem č.ú.: 35-4181130207/0100, VS 26112019
- daňové doklady obdrží každý účastník u prezentace v den konání semináře

ZDARMA
Studijní materiál, drobné občerstvení

PŘÍPADNÁ ÚČAST NA SEMINÁŘI MUSÍ BÝT POTVRZENA:
a) zasláním závazné přihlášky do 25.11.2019,viz. zadní strana
b) telefonicky: 606 489 081, 723 628 138
c) e-mailem: semancikova@semancik.net nebo na www.semancik.net

