UZAVŘENÍ
DAŇOVÉ
EVIDENCE 2015, OSVČ I
CESTOVNÍ
NÁHRADY
PRO ZAMĚSTNANCE,
PRO ZAMĚSTNANCE,
STATUTÁRY
– UPLATNĚNÍ
A NOVINKY.
OSVČ
I STATUTÁRY
AUTOMOBIL V PODNIKÁNÍ
Termín konání:

úterý 2. března 2021 v 9:00 hod. (ukončení okolo 14:30 hod.)
Možnost zakoupení kompletního videozáznamu a materiálů, s možností
následných dotazů

Místo konání:

online (popř. kombinací online školení a malého počtu prezenčních účastníků
v Rychnově nad Kněžnou) - živým vysíláním – obraz a zvuk (školitelka i prezentace),
s možností přímých dotazů účastníků do chatu či ústně (není třeba žádného
speciálního vybavení, pouze PC, tablet či telefon s internetem). V případě zájmu
s účastníkem předem vyzkoušíme.

Pořadatel:

c. k. daňová kancelář, a.s.

ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje
Přednášející:

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

Všechny otázky správného uplatnění cestovních náhrad u zaměstnanců, statutárů i u
podnikatelů (OSVČ), řešení problémů z praxe. Sazby pro rok 2021. Při neuplatnění či
nesprávném uplatnění hrozí doměrek na dani z příjmů (včetně daně ze závislé činnosti), či
„ošizení se“ na základu daně, kromě toho i nemalé sankce inspekce práce.
Vše okolo variant použití automobilu pro podnikání, včetně novely silniční daně.
Seminář se bude věnovat také aktuálním novinkám a výkladům a vysvětlí, jak se vyvarovat
nejčastějších chyb
Z obsahu vybíráme:
 Právní vymezení problematiky cestovních náhrad
 Rozlišení zaměstnavatelů a daňový režim
 Komu je možné a nutné náhrady poskytnout
 Pracovní cesta, přeložení, dočasně přidělení, místo výkonu práce, pravidelné pracoviště
 Stravné – tuzemské a zahraniční stravné, snížení stravného, kombinace tuzemské a zahraniční služební
cesty, kapesné, souběh stravného a „závodního“ stravování (včetně příkladů), správné počítání času při
pracovní cestě (co je placeno jako výkon práce, přesčas, co se započítává do doby pracovní cesty)
 Zálohy na pracovní cestu
 Náhrady jízdních výdajů – jízdní náhrady na tuzemské a zahraniční služební cestě, jízdní výdaje k návštěvě
člena rodiny (tuzemsko x zahraničí)
 Ostatní náhrady cestovních výdajů – ubytování, přeložení, dočasné přidělení, přijetí a přeložení u státní
organizace, náhrady při výkonu práce v zahraničí
 Ostatní otázky – ztracené doklady, paušalizace cestovních náhrad, cestovní náhrady poskytované podle
mezinárodní smlouvy nebo na základě dohod o vzájemné výměně zaměstnanců se zahraničním
zaměstnavatelem
 Lhůty pro vyúčtování a proplacení
 Důsledky neproplacení cestovních náhrad (účetnictví, daně, inspekce práce)
 Odchylky u fyzických osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
 Odchylky u statutárů (jednatelé, členové představenstva atd.) – včetně řešení v případě bezplatného výkonu
funkce - a společníků – aneb jak se neošidil a legálně snížit daně
 Cestovní náhrady ve vztahu k silniční dani
 Změny pro rok 2021, výklady, stanoviska, časté chyby
 Praktické příklady a nejčastější dotazy
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:

Účastníci obdrží podkladový materiál c.k., nikoliv znění zákonů. Doporučujeme proto
mít k dispozici znění zákona o daních z příjmů a zákoníku práce.

Cenové podmínky:

Cenu uvedenou na přihlášce uhradíte předem na fakturu.
V ceně jsou zahrnuty rozsáhlé podkladové materiály c.k.

------------------------------------------------------------zde oddělit--------------------------------------------------------------

Závazná přihláška na seminář dne 02.03.2021
Prosíme vrátit nejpozději do 01.03.2021 na adresu Rychnov n. Kn., Komenského 41, počet účastníků je omezen.
Pozdější přihlášky přijmeme v případě, že bude ještě volná kapacita.
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 01.03.2021.
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

Objednáváme
Účastnický poplatek
Úč. poplatek za druhého a další účastníky z téže firmy

1790,-1690,--

Cena vč.
DPH
2166,-2045,--

Pro člena HK
bez DPH
1690,-1690,--

HK vč.
DPH

Počet
ks

2045,-2045,--

Pokud se na základě Vašeho doporučení zúčastní semináře nový účastník (objednatel), který se u nás doposud
neškolil, získáte slevu 300 Kč na Vámi vybrané školení.
Účastník 5 školení získá slevu 50 % na jedno školení. Účastník 6 školení zaplatí cenu 5 školení.

Pokud se z jedné firmy přihlásí více účastníků, každý obdrží na svůj email odkaz pro přihlášení.
Jména účastníků a forma účasti (osobně půjde pro případ, že bude konáno i prezenční školení) – zaškrtněte
prosím jednu možnost:
Jméno

Výhradně
osobně

Člen Hosp. komory: ANO / NE
Podpis:

Preferuji
osobně

Online

Videozáznam
s materiály

Emailový kontakt pro zaslání odkazu
pro přihlášení

