ŠKOLENÍ ZIMA/JARO 2020
Rychnov n. Kn., Náchod
Přinášíme Vám nabídku tradičních novoročních školení pořádaných naší kanceláří.
Účastníci 4 školení mají slevu 50 % na 1 školení, účastníci 5 školení mají školení 12.2. zdarma.
RK
Náchod

9. 01.
14. 01.

Uzávěrka a závěrka 2019 v podvojném účetnictví podnikat. subjektů, daňové přiznání 2019,
novely účetních předpisů 2020
Novinka v pojetí školení – efektivní kontroly správnosti a úplnosti před uzavřením účetnictví 2019.
Účetní operace na konci roku, inventarizace, uzavření účetnictví, sestavení účetní závěrky za rok
2019 ve správném rozsahu dle kategorie účetní jednotky, zveřejnění a další externí povinnosti.
Příprava přiznání 2019 včetně povinných příloh.
Informace o aktuálním stavu projednání novel daňových a souvisejících předpisů 2020.

RK
Náchod

15. 01.
21. 01.

Uzavření daňové evidence OSVČ 2019, daňové přiznání a přehledy k pojištění 2019,
změny 2020
Uzavření evidence za rok 2019. Kontrolní prvky v daňové evidenci a jak na efektivní kontroly před
sestavením přiznání. Skutečné výdaje versus výdaje uplatňované paušálem. Osvobozené příjmy.
Společné jmění manželů. Sestavení daňového přiznání k DPFO, vyplnění přehledů OSSZ a ZP
včetně změn v pojistném. Daňová optimalizace, propočty skutečných výdajů, paušálních, rozdělení
ve společnosti (sdružení) a na spolupracující osoby, vše na přehledném souvislém příkladu. Podání
přiznání (kdy a jak elektronicky). Změny pro rok 2020.

RK
Náchod

28. 01.
29. 01.

Roční zúčtování a vyúčtování zaměstnanců za rok 2019, změny ve mzdách a pojistném 2020
Uzavření roku 2019, roční zúčtování, formuláře, elektronická podání. Vyúčtování zálohové a
srážkové daně. Praktické příklady – výpočty, vyplnění tiskopisů. Problémy v dani z příjmů ze závislé
činnosti. Novely pro rok 2020 včetně změn v pojistném, minimální a zaručené mzdě, cestovních
náhradách, včetně informace o aktuálním stavu daňového balíčku pro rok 2020. Benefity
zaměstnanců. Statutáři.

RK

12. 02.

Účetní uzávěrka a závěrka 2019 neziskových subjektů, změny pro rok 2020
Pro neziskové subjekty účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., či účtující v jednoduchém účetnictví
neziskovek (vyhláška č. 325/2015 Sb.). Novinka v pojetí školení – efektivní kontroly správnosti a
úplnosti před uzavřením účetnictví 2019. Účetní operace na konci roku, inventarizace, uzavření
účetnictví, sestavení účetní závěrky za rok 2019 ve správném rozsahu, zveřejnění a další externí
povinnosti. Příprava přiznání 2019 včetně povinných příloh. Informace o aktuálním stavu projednání
novel daňových a souvisejících předpisů 2020.

RK
Náchod

15. 04.
07. 04.

EET od 1.5.2020 – povinnost pro všechny příjmy z podnikání
Základní informace a vývoj EET. Třetí a čtvrtá fáze EET od 1.5.2020 – tj. již pro všechny příjmy z
podnikání. Kdo a kdy – koho se přesně týká elektronická evidence tržeb (podnikatelé; neziskové
subjekty u určitých činností). Evidované tržby, zvláštní režim, tržby vyloučení z evidence tržeb,
povinnosti, přestupky. Různé druhy tržeb a jejich evidence – platby hotovostní, kartou, kauce,
zálohy, komisní prodej, elektronické peněženky, čipové karty, storno. Postupy při evidenci EET –
registrace, certifikáty pro evidenci tržeb, oznamovací povinnost, evidenční povinnost, informační
povinnost poplatníka, výběr pokladny. Účtenková loterie. Správní trestání v oblasti EET.

Místo konání:

c.k. daňová kancelář, Rychnov n. Kněžnou, Hotel Harmony Rychnov nad Kněžnou-Dlouhá Ves,
Hotel Hron, Náchod
Kontakty:
516 01 Rychnov nad Kněžnou, Komenského 41, tel. 494 53 34 13, 494 53 00 30 – 3;
e-mail: lorencova@ckdanovakancelar.cz, internetová stránka: www.ckdanovakancelar.cz
Školitel:
Mgr. ing. Dagmar Christophová, auditor, daňový poradce, soudní znalec

Podrobnější informace Vám rádi zašleme na vyžádání!
Ke každému semináři je zpracován podrobný leták s přihláškou a informacemi o jeho obsahu, studijních materiálech,
ceně a slevách. Najdete jej též na našich www stránkách, nebo pošleme e-mailem.

AUDIT – DANĚ - ÚČETNICTVÍ
Pro všechny typy subjektů – právnické i fyzické osoby
(podnikatele, obchodní společnosti, města a obce, neziskové organizace atd.)
poskytujeme:
povinný i dobrovolný audit vč. konsolidovaných závěrek
audit neziskového sektoru, přezkoumání hospodaření měst a obcí
audit dotací a darů
o
daňové poradenství ve všech daních
zpracování daňových přiznání včetně odkladu o tři měsíce
zajištění náhledu do daňových informačních schránek
o
vedení účetnictví i daňové evidence, reporting, konsolidace závěrek
vedení souvisejících evidencí (DPH, KH, SH, majetek, statistika atd.)
zpracování mzdové agendy
o
dohled nad účetnictvím a daňovou evidencí
konzultace pravidelné i jednorázové
součinnost při inventarizacích a účetních závěrkách
o
due diligence, zpracování ekonomických analýz, podkladů pro úvěr
o
"c.k. placený informátor" - odborný měsíčník
školení v oblasti účetnictví a daní (i individuálně „na míru“)
software pro vedení daňové evidence a účetnictví vč. školení
vzorové vnitřní účetní směrnice, zpracování směrnic „na míru“
o
znalecké posudky v oboru účetnictví, daně (činnost soudních znalců)
likvidace obchodních společností, družstev a ostatních subjektů
účetní a daňový servis pro insolvenční správce
fúze a akvizice
o
další související služby

KONTAKTY
516 01 Rychnov nad Kněžnou, Komenského 41
tel. 494 533 413, 494 535 462, 494 530 030-3, 777 000 839,
info@ckdanovakancelar.cz, www.ckdanovakancelar.cz
Mgr. Ing. Dagmar Christophová, auditor, daňový poradce, soudní znalec, tel. 777 256 244

