HORKÉ NOVINKY V DIGITALIZACI A EL. KOMUNIKACI –
DOPADY DO ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ SPRÁVY.
NOVINKY V DAŇOVÉM ŘÁDU NEJEN V OBLASTI
ELETRONICKÉ KOMUNIKACE.
Termín konání:

čtvrtek 18.02.2021 v 9:00 hod. (ukončení okolo 14:30 hod.)
Možnost zakoupení kompletního videozáznamu a materiálů, s možností
následných dotazů

Místo konání:

online - živým vysíláním – obraz a zvuk (školitelé 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

Přednáší:

MVDr. Milan Vodička, daňový poradce, vedoucí sekce IT KDP ČR
Mgr. Ing. Dagmar Christophová, daňový poradce, auditor, soudní znalec

Seminář je určen zejména účetním, ekonomům, auditorům, pracovníkům finančních a ekonomických
úseků, statutárním zástupcům, daňovým poradcům a jejich asistentům, samostatným podnikatelům.
Je rozdělen na dvě části:
I. část:
Cílem je seznámit posluchače s aktuální situací ohledně přechodu na digitální písemnosti a komunikaci
jak s orgány veřejné moci, tak i soukromoprávní. Zabývá se otázkami, kdy a jakým způsobem lze
postupovat elektronicky, jak zajistit průkaznou identifikaci účastníků. Náplní jsou dále požadavky na
elektronické písemnosti a doklady, jejich vystavování, zpracování a ukládání, zmíněny budou i aktuální
otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností, ale také rizika vyplývající z
používání informačních technologií.
II. část:
Daňový řád – velké novinky v elektronizaci, např. daňová informační schránka. Další velmi důležité
novinky (termíny přiznání, daňové kontroly, výzvy, sankce a mnoho dalšího).

Z obsahu vybíráme například:
I.

Novinky v digitalizaci a elektronické komunikaci – ing. Vodička



















Konec éry papíru a nástup IT – je to realita? A co na nás chystá eGovernment
Digitální legislativa a daně – situace a výhled do budoucna
Právo na digitální služby – nový český zákon, přináší zásadní zlom?
Aktuální změny a novinky v komunikaci, identifikaci, včetně BankID, a legislativě
Máte novou eObčanku? Víte, jak a na co lze použít?
Digitální eIdentita a nový Portál občana – ukázky využití v praxi
Jak budeme zveřejňovat elektronickou účetní závěrku?
Novela daňového řádu a portál MoJe Daně
Písemnosti v elektronické podobě – pohled účetní a daňový
Elektronická daňová tvrzení – DPH, daň z příjmu, daňový řád
Ukládání – zajištění neměnnosti a průkaznosti e_písemností, praktické nástroje
Umíte zajistit požadavky na digitální písemnosti?
Povinné náležitosti elektronických úkonů – dokumentů
Elektronické ověřování údajů – co lze zjistit přes internet
Digitální registry, rejstříky, výpisy, evidence
Nespolehlivý plátce, riziko ručení, internetové registry DPH a VAT
Automatizovaný vznik účetních zápisů přímo z digitálních dokladů – aneb vytěžování dokladů:











Využití skenování dokladů a přímých vstupů do účetnictví – možnosti, programy, propojení do
účetních programů (speciální program pro skeny, skenovaný doklad je pak provázán s účetním
zápisem a je možné přímo k němu vést průkaznou a jednoduchou komunikaci mezi účetní a
klientem)
o Jak co nejjednodušeji, nejrychleji, nejlevněji s archivacemi skenovaných dokladů, aby se
nemusely uchovávat v papírové podobě
o Neboli – jak nejlépe vést účetnictví digitalizovaně, ušetřit práci i archivy?
Ukládání písemností – zajištění neměnnosti a průkaznosti
Jak používat email, datovou schránku, portály
Zvláštní případy pro období nouzového stavu COVID 19
Příklad úpravy účetních směrnic pro digitalizaci dokladů
Jak používat email, datovou schránku, portály
Datové schránky aktuálně i pro použití soukromoprávně, správné nastavení a využití, rizika.
Co je to cloud a jak lze využít (včetně otázek ochrany osobních údajů – GDPR)
Rizika a hrozby v oblasti IT a jak se jim vyhýbat
GDPR aktuálně

II.

Velká novela daňového řádu – mgr. ing. Christophová



Ostatní důležité změny v daňovém řádu od 1.1.2021, neprobrané v první části, na které nebyl čas při
ostatních webinářích c.k.
Daňová informační schránka – velké rozšíření funkcí – ukázka možností (praktická ukázka na konkrétní
daňové informační schránce), podávání přiznání, nahlížení do spisu, daňový kalendář, stavy a pohyby
na účtech atd.
Lhůty pro přiznání nově – rychlé shrnutí a doplnění o řešení praktických otázek
Změny v sankcích (pozdní podání, pozdní placení, posečkání, pardonované posuny, limity pro
nevyměření sankcí atd.) – rychlé připomenutí, přehledy pro rychlou orientaci
Daňové kontroly a výzvy k odstranění pochybností po novu
A mnoho další důležitých změn z této rozsáhlé novely

o







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 příslušné předpisy.

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 18.02.2021
Prosíme vrátit nejpozději do 17.2.2021 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 17.2.2021.
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

Pro člena HK
bez DPH

HK vč.
DPH

2166,-2045,--

1690,-1690,--

2045,-2045,--

Počet
ks

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 – zaškrtněte prosím variantu:
Jméno

Člen Hosp. komory: ANO / NE
Podpis:

Online

Videozáznam
s materiály

Emailový kontakt pro zaslání odkazu pro
přihlášení

