ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Marta Semančíková, Písečná 5024, 430 05 CHOMUTOV
IČO: 48298816
Seminář: Účetní a daňová legislativa v roce 2019 a 2020
komplexní pohled
.

VZDĚLÁVACÍ AGENTURA
MARTA SEMANČÍKOVÁ
CHOMUTOV
POŘÁDÁ

Termín: 14. říjen 2019

ODBORNÝ SEMINÁŘ

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

Fax:………………

IČO:…………………...

DIČ:……………..……

PSČ:………..

e – mail:…………………………

ÚČETNÍ A DAŇOVÁ LEGISLATIVA
V ROCE 2019 A 2020
KOMPLEXNÍ POHLED

Počet osob:…..
Kurzovné:……………,--Kč
ZPŮSOB ÚHRADY SEMINÁŘE:
 Platba v hotovosti:…………………….

14. ŘÍJEN 2019

 Převodním příkazem z účtu č. :……………………../…………

Chomutovská knihovna, příspěvková organizace
PALACKÉHO 4995, 430 01 CHOMUTOV

 Fakturou:……………………

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

Dne …………. 2019

Razítko a podpis

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

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

PROGRAM SEMINÁŘE:
Zákon o evidenci tržeb
- Poslední vývoj a spuštění zbylých fází
- Zvláštní režim a jeho příprava
Zákon o daních z příjmů – rekapitulace pro rok 2019
- Změny zákona o dani z příjmů – zejména zapracování závěrů
směrnice ATAD a další změny navrhované pro rok 2020
- Změny v oznamovací povinnosti
- Paušály fyzických osob
- Odpočet na výzkum a vývoj
- Následky směrnice ATAD pro právnické osoby
- Závěry KOOV k dani z příjmů
- Judikáty k dani z příjmů
Zákon o DPH- rekapitulace pro rok 2019
- Změny v zákoně o DPH – zejména aktuální informace GFŘ,
případně, pokud bude k dispozici, výklad navrhovaných novel pro
rok 2020
- Velké množství změn průřezově v celém zákonu (opravné daňové
doklady, úprava odpočtu, poukazy, režim MOSS, změny ve
finančním leasingu, výpočet daně, změna režimu, kontrolní hlášení,
časový posun….
- Změny v sazbách daně
Účetnictví
- Nové Interperace Národní účetní rady k inventarizačním rozdílům
Další novinky
- Všechny, o kterých ještě nevíme a o to více budeme překvapení,
pokud dotyčné věci budou známy k datu konání semináře.
-

Dotazy

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
14. říjen 2019, od 10:00 hodin do 14:00 hodin

CENA
2100,-- Kč, nejsme plátci DPH

PLATBA
- v hotovosti před zahájením semináře od 9:00 do 10:00 hodin, prezentace
- převodním příkazem č.ú.: 2425735714/0600, VS 14102019
- 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 13.10.2019,viz. zadní strana
b) telefonicky: 606 489 081, 723 628 138
c) e-mailem: semancikova@semancik.net nebo na www.semancik.net

