COVID-19 v daňových a ostatních souvislostech
aktuálně, novinky nejen koronavirové
8.6. ZÁKLADNÍ ON-LINE NEBO OSOBNÍ SEMINÁŘ
9.6. POKRAČOVACÍ ON-LINE NEBO OSOBNÍ SEMINÁŘ
Vážení klienti a účastníci našich školení,
Navazujeme na webinář, který jsme pro vás uspořádali a děkujeme za velmi pozitivní reakce na
něj. Rozhodli jsme se, že pro vás zorganizujeme ve dvou termínech 8.6.2020 a 9.6.2020 dva
webináře prostřednictvím internetu + v obou termínech je možné i osobní účast v naší c.k.
daňové kanceláři, protože někteří z vás preferují osobní setkání. Každopádně se na vás moc
těšíme, ať již přes obrazovku počítače, nebo osobně.
Pokud jste se ještě nikdy žádného webináře (on-line semináře) neúčastnili, vůbec se nemusíte obávat, spolu
si to hezky vyzkoušíme. Výhodou je, že se můžete na počítači účastnit odkudkoliv, samozřejmě
s připojením na internet.
Záleží na každém, zda chce pouze vidět a slyšet, nebo zda si zprovozní i mikrofon, a nebo mikrofon plus
kameru a může pak být slyšen, nebo být slyšen a viděn, když bude chtít klást dotaz osobně. Každopádně
každý může klást dotazy aktuálně do chatu písemně.
Účastníci po skončení získají záznam webináře.
Před webinářem:
- Přihlášeným včas pošleme zkušební link pro vyzkoušení připojení a společně v domluvený čas
vyzkoušíme, bude-li mít přihlášený zájem (není samozřejmě povinné).
- Prezentaci budete mít od nás k dispozici i předem e-mailem (nejpozději brzy ráno v den webináře),
jste-li zvyklí si do ní činit poznámky.
- Pošleme Vám e-mailem ostrý link pro připojení k on-line přenosu (tj. jiný než zkušební).
- Zašlete nám dotazy, které k problematice máte, budou řešeny v průběhu webináře přímo u daného
tématu.
Těsně před zahájením:
- Chvíli před webinářem se pak jednoduše kliknutím na zaslaný link přihlásíte (vyplňujete své jméno
– samozřejmě si můžete dát i přezdívku, nechcete-li, aby Vaše jméno ostatní viděli, či zůstanete
anonymní) a již uslyšíte zvuk (pro ověření, že jste připojeni – pustíme hudbu) a v okamžiku
zahájení i obraz – jednak přednášející, jednak promítnutou prezentaci.
- Obraz i zvuk (svůj) si vypnete, tj. Vás vidět ani slyšet není.
- Doporučujeme raději pár minut předem, abyste mohli vyřešit případné potíže. Technická podpora
tu pro Vás bude 30 minut předem (bc. Volf, 724 553 821, 494 533 413).
V průběhu semináře:
- Vidíte po celou dobu přednášející i prezentaci.
- Můžete klást otázky do chatu – tedy napíšete a všichni dotaz uvidí – přednášející zodpoví pokud
možno průběžně, popř. na konci bloků či na konci webináře.
- Můžete klást otázky i ústně – zapnete si tlačítkem zvuk (chcete-li, tak i obraz – pokud na Vás míří
kamera Vašeho počítače) a můžete hovořit, uslyší Vás všichni účastníci i přednášející.

COVID-19 v daňových a ostatních souvislostech
aktuálně, novinky nejen koronavirové
8.6. ZÁKLADNÍ ON-LINE NEBO OSOBNÍ SEMINÁŘ
9.6. POKRAČOVACÍ ON-LINE NEBO OSOBNÍ SEMINÁŘ
Termín konání:
Forma:

pondělí 8. června 2020 v 9:00 hod. (ukončení okolo 13:30 hod.)
webinář – on-line, na platformě Microsoft Teams
a nebo osobní účast v naší c.k. daňové kanceláři, a.s.

Termín konání:
Forma:

úterý 9. června 2020 v 9:00 hod. (ukončení okolo 11:30 hod.)
webinář – on-line, na platformě Microsoft Teams
a nebo osobní účast v naší c.k. daňové kanceláři, a.s.

Pořadatel:

c. k. daňová kancelář, a.s.

Přednášející:

Mgr. Ing. Dagmar Christophová, daňový poradce, auditor, soudní znalec

On-line kurz je určen nejen odborníkům v oblasti daní a účetnictví, ale i majitelům a statutárům
společností, OSVČ.
Na webináři získáte srozumitelnou formou ten nejaktuálnější přehled o změnách v daních a
souvisejících oblastech ve vztahu k aktuální mimořádné situací v České republice.
Cílem webináře je přehled a rozbor aktuální legislativy, výkladů a stanovisek, důležitých pro
podnikatele, jak fyzické, tak právnické osoby. Záměrem je udělat si jasno v současné změti
informací, stanovisek, sdělení a slibů, odlišit od sebe schválené a slibované věci a pokud možno
vyřešit i důsledky využití různých krizových institutů do budoucna.
Probereme novinky nejen koronavirové, ale i ty ostatní (např. novely DPH – sazby).
Z obsahu stručně vybíráme
-

CELÝ OBSAH SE TÝKÁ SEMINÁŘE 8.6. a bude aktuální k datu konání semináře

-

NA SEMINÁŘI 9.6. BUDOU PROBRÁNY HLAVNĚ ZMĚNY OPROTI ONLINE
SEMINÁŘI KONANÉM 13.5., podstatné změny jsou níže červeně, zahrnuty budou všechny
změny do data konání semináře
o Hodí se jak pro účastníky minulého semináře 13.5., tak pro ostatní účastníky alespoň
rámcově obeznámené s jednotlivými opatřeními, kteří si chtějí aktualizovat
informace a ujasnit nejasnosti















opatření v oblasti daní přijatá v souvislosti s nouzovým stavem a podporou české ekonomiky –
prominutí sankcí
 dotace Antivirus (Kurzarbeit)
 prozatím A + B (dotace na náhradu mzdy zaměstnanců v karanténě, na 100% náhradu mzdy,
na 60% náhradu mzdy…)
 vysvětlení rozdílů mezi 60% a 100% náhradou (kdy jde opravdu jen o částečnou
zaměstnanost)
 v projednávání i C – podpora téměř všem menším zaměstnavatelům (do 50 či 25 zaměstnanců)
ve formě prominutí sociálního pojištění za červen až srpen
 dotační programy Covid (záruky k úvěrům, dotace na úroky) – nově již připraven COVID III
daň z příjmů vč. závislé činnosti – posuny v podání přiznání a placení daně a jejich důsledky – placení
záloh – daňové důsledky protikrizových opatření – zpětný odpočet daňové ztráty z roku 2020,
 novinky, posuny ve schválení
 návrh na prodloužení lhůty 1.7.
ochranné pomůcky (nakoupené, darované), testy na Covid, home office – účetní a daňové souvislosti,
ošetřovné zaměstnanců i OSVČ (424/500 Kč denně)
 nastoupení či nenastoupení dítěte do školy/školky a důsledky na ošetřovné
kompenzační bonus OSVČ (25 tis., resp. 500 Kč denně) – nárok má velká část OSVČ, nutno včas
požádat, je i pro období duben a dále,
kompenzační bonus pro s.r.o. – změny a stav projednání
ohrožení kompenzačních bonusů – riziko zrušení bonusů z důvodu sporů o financování (aktuálně
projednáváno)
zdravotní pojištění v podmínkách roku 2020 u OSVČ,
sociální pojištění v podmínkách roku 2020 u OSVČ,
sociální pojištění zaměstnavatelů – návrh prominutí 80 % penále při pozdním zaplacení („odklad
splatnosti“)
daň z přidané hodnoty (DPH) – rozšíření uplatňování druhé snížené sazby k 1. 5. 2020, prominutí DPH
(koronavirus),















daňový řád – aktuální novely, posuny v podáních a platbách, žádosti o posečkání, splátkování,
prominutí poplatků za žádosti atd.,
silniční daň – úlevy,
daň z nabytí nemovitých věcí – zrušení daně,
EET v podmínkách roku 2020 – odsunutí na konec roku,
postup v účetnictví a daňové evidenci při účtování dotací a dalších podpor v rámci „balíčku“ COVID19 – daňové souvislosti
nájemní vztahy a posunutí plateb nájemného, připravovaná dotace na nájemné COVID Nájemné,
promíjení nájemného,
úvěrové vztahy a posunutí splátek,
novela občanského zákoníku,
novela zákona o obchodních korporacích – posunutí termínu valných hromad, auditů – 3 měsíce po
skončení nouzového stavu; VH „na dálku“
novela u exekucí – náhrada zaměstnavateli za provádění exekucí, nové parametry
dopady do soudních a insolvenčních řízení (lhůty, poplatky),
a další…
Dotazy, příklady, atd.

Odpovědi na dotazy: Dotazy týkající se problematiky semináře doporučujeme zaslat předem na e-mailovou
adresu: info@ckdanovakancelar.cz. Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky. Pokud tazatel nechce být
jakkoliv v rámci přednášky zveřejněn, uveďte to prosím v dotazu.
Studijní materiály:
Cenové podmínky:

Účastníci obdrží podkladový materiál c.k., nikoliv znění zákonů.
Cenu uvedenou na přihlášce uhradíte předem na fakturu.
V ceně jsou zahrnuty rozsáhlé podkladové materiály c.k. a v případě osobní účasti
bohaté občerstvení (včetně oběda u semináře 8.6.).

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

Závazná přihláška na seminář dne 8.6.2020 - ZÁKLADNÍ
Prosíme vrátit pokud možno do 05.06.2020 na adresu Rychnov n. Kn., Komenského 41, kvůli organizačnímu zajištění.
Posíláte-li přihlášku e-mailem (lenka.lorencova@ckdanovakancelar.cz), zkontrolujte si prosím její potvrzení, které zasíláme
obratem. Storno přihlášky přijímáme z organizačních důvodů pouze do 05.06.2020.
V případě pozdějšího storna či neúčasti se objednatel zavazuje uhradit plnou cenu školení.

Název a sídlo firmy, DIČ:
Telefon, e-mail (prosíme o pečlivé vyplnění):
Cena bez
DPH

Cena vč.
DPH

Pro člena HK
bez DPH

HK vč.
DPH

Účastnický poplatek na 8.6.2020 - WEBINÁŘ

1424,--

1724,--

1342,--

1624,--

Účastnický poplatek na 8.6.2020 – WEBINÁŘ – účastník z
neziskové organizace
Účastnický poplatek na 8.6.2020 – osobní účast v c.k.

1342,--

1624,--

1342,--

1624,--

1624,--

1965,--

1541,--

1865,--

Objednáváme

A jako vždycky: Pokud se na základě Vašeho doporučení zúčastní semináře nový účastník (objednatel), který se
u nás doposud neškolil, získáte slevu 300 Kč.
Jména účastníků:

Člen Hosp. komory: ANO / NE
Datum, podpis:

Počet
ks

Závazná přihláška na seminář dne 9.6.2020 - POKRAČOVACÍ
Prosíme vrátit pokud možno do 08.06.2020 na adresu Rychnov n. Kn., Komenského 41, kvůli organizačnímu zajištění.
Posíláte-li přihlášku e-mailem (lenka.lorencova@ckdanovakancelar.cz), zkontrolujte si prosím její potvrzení, které zasíláme
obratem. Storno přihlášky přijímáme z organizačních důvodů pouze do 08.06.2020.
V případě pozdějšího storna či neúčasti se objednatel zavazuje uhradit plnou cenu školení.

Název a sídlo firmy, DIČ:
Telefon, e-mail (prosíme o pečlivé vyplnění):
Cena bez
DPH

Cena vč.
DPH

Pro člena HK
bez DPH

HK vč.
DPH

Účastnický poplatek na 9.6.2020 - WEBINÁŘ

908,--

1099,--

826,--

999,--

Účastnický poplatek na 9.6.2020 – WEBINÁŘ – účastník z
neziskové organizace
Účastnický poplatek na 9.6.2020 – osobní účast v c.k.

826,--

999,--

826,--

999,--

991,--

1199,--

908,--

1099,--

Objednáváme

Pokud se na základě Vašeho doporučení zúčastní semináře nový účastník (objednatel), který se u nás doposud
neškolil, získáte slevu 200 Kč.

Jména účastníků:

Člen Hosp. komory: ANO / NE
Datum, podpis:

Počet
ks

