Účto a daně
aneb školíme se v přírodě
XVIII. ročník

20. – 22. 8. 2020, Oáza Říčany
Na semináři získáte aktuální informace z daňové a účetní oblasti. Budete mít příležitost
zapojit se do široké diskuze a vyměnit si zkušenosti s dalšími odborníky. Společně budete
řešit problematická ustanovení vybraných zákonů. Příjemné chvíle zažijete nejen při
pracovních, ale i relaxačních aktivitách.
Přednáší:
Bc. Marta Šťastná
(daňová poradkyně, členka sekce DPH
a zkušební komisařka při KDP ČR)
Ing. Ilona Součková
(Generální finanční ředitelství)
Ing. Jiří Klíma
(daňový poradce, člen představenstva
Sdružení účetních a daňových poradců
v Brně, zkušební komisař KDP ČR)
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Účto a daně aneb školíme se v přírodě

Program:
20. 8. 2020 (Čt); 11:00–17:00

21. 8. 2020 (Pá); 10:00–17:00

Praktické problémy při uplatňování
DPH pro rok 2020

Daň z příjmů fyzických osob a účetní
aktuality v roce 2020

• aktuální legislativa DPH,

• úprava osvobozených příjmů FO v roce
2020,

Bc. Marta Šťastná

• budoucí vývoj DPH ve vazbě na přípravu
konečné směrnice DPH,
• problematická ustanovení zákona o DPH,
• aktuální judikatura Soudního dvora EU,
• koordinační výbory KDP ČR.

Ing. Jiří Klíma

• odměny statutárních orgánů v daních
z příjmů a DPH,
• uplatňování skutečných výdajů a výdajů
paušálních,
• další změny ve vztahu k dani z příjmů
fyzických osob.

Nezapomeňte se také včas přihlásit
na tradiční podzimní
setkání v Krkonoších:

22. 8. 2020 (So); 9:00–13:00

Daň z příjmů právnických osob –
vybraná témata a novinky roku 2020
Ing. Ilona Součková

Daňové a účetní
rozinky aneb
Špindl roku 2020

• aktuální legislativa pro rok 2020,
• informace o úpravách výsledku
hospodaření založené novelou ZDP
č. 80/2019 Sb.,

– XXV. ročník,
letos v termínu

• implementace Směrnice EU ATAD do ZDP,
• nejčastější dotazy a problémové okruhy,

26. – 28. 11. 2020

• aktuální judikatura a koordinační výbory
KV KDP.

Cena: 5 999 Kč bez DPH / 7 259 Kč vč. 21 % DPH
Vzdělávací společnost 1. VOX a.s. zajistí rezervaci ubytování, účastníci si jej uhradí sami.
V případě zájmu o ubytování volejte Olgu Bímovou, tel. 777 271 229.
Možnost ubytování již od středy.
OÁZA Říčany, V Chobotě 2112/21, Říčany.
Více informací o areálu, parkování a dopravním spojení na www.oazaricany.cz.
Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování.
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