C O M M E R C E

B A S E
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zapsaná u OS Ústí n.L. pod čj. C 1946
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Josefa Hory 4115 / 27

46604 Jablonec nad Nisou
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plátce DPH
ve spolupráci
s Ing. Ivanou Pilařovou, auditorkou a daňovou poradkyní
zahajuje na podzim 2017
odborných

25.ročník

seminářů

z oblasti účetnictví a daní

DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2017/2018,
na který Vás velmi srdečně zve.

Září 2017.
Tuto pozvánku najdete společně s přihláškou a plánem města Jablonec
nad Nisou i na našich internetových stránkách

www.danevimjaknane.cz
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STRUČNÉ ANOTACE
seminářů DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2017/2018

1701 – Daňové aktuality 2017
8. 11. 2017
Na tomto semináři shrneme aktuality, které se udály v daních (ZDP, DPH a
daňovém řádu), účetnictví a souvisejících právních předpisech v letních
měsících roku 2017. Jedná se zejména o daňový balíček změn, jehož důsledky
se týkají jak roku 2017, tak roku 2018. Nabytí účinnosti změn je zejména u
daně z příjmů velmi komplikované a neobvyklé. Účelem semináře je zejména
orientace v datech nabytí účinnosti jednotlivých změn. Připojíme také
závěry Koordinačních výborů a zajímavé judikáty, výklady a informace GFŘ (k
EET a DPH).

1702 – Roční účetní závěrka 2017
18. 12. 2017
Roční účetní závěrka roku 2017 bude probíhat odlišně pro jednotlivé
kategorie účetních jednotek. Seznámíme se s obsahem
a rozsahem
účetních výkazů pro jednotlivé kategorie a s dalšími částmi účetní
závěrky, s obsahem výroční zprávy a se zveřejňovanými dokumenty ve
sbírce listin. Dále si, jako každoročně, připomeneme závěrkové
operace a návaznost prací na roční účetní závěrce na daňové
problémy.
Vyložíme si problematiku inventarizací včetně nové vazby na DPH,
nakládání s pohledávkami a polhůtními závazky, kursové rozdíly,
rezervy, odloženou daň a další operace, které děláme zpravidla
jednou ročně.
Připomeneme způsoby řešení bezúplatných příjmů.
Probereme také účtování záloh na podíly na zisku a jejich zúčtování
a pohyby na jiném výsledku hospodaření minulých let. Je nejvyšší čas
zabývat se problémy, které celý rok odkládáme.

1703 – Zákon o dani z přidané hodnoty v podmínkách
roku 2018
8. 1. 2018
Velmi rozsáhlé změny zákona o dani z přidané hodnoty nabyly
účinnosti v červenci 2017. Na semináři se k nim vrátíme a změny
podrobně probereme, neboť v době konání semináře již budou vydány
Informace GFŘ k aplikaci některých stěžejních změn (rozšíření režimu
přenesení daňové povinnosti, změny ve sdružení, nové nakládání
s manky a škodami a další). Pokud bude přijata další novela zákona o
DPH, samozřejmě její výklad také zařadíme. Přidáme také výklad
obsahu „problematických“ řádků daňového přiznání k DPH a jejich
návaznost na kontrolní hlášení.
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1704 - Přiznání k dani z příjmu FO a PO 2017
18 1. 2018
Obsahem již tradičního semináře bude seznámení s formulářem přiznání
daně z příjmu PO s důrazem na propojení účetnictví a základu daně a
s upozorněním na nejčastěji se vyskytující daňové chyby a problémy a
to i v souvislosti se změnami zákona pro rok 2017. Připomeneme si
problémové oblasti, které je nutné v přiznání správně ošetřit
(tvorba rezerv, tvorba opravných položek k pohledávkám, daňové
odpisy, osvobození dividend a podílů na zisku, odpisy pohledávek,
odpočet
daňové
ztráty).
Novinkou
bude
vztah
daně
z příjmů
k bezúplatným plněním, které jsou předmětem daně z příjmů a
uplatnění nových typů odčitatelných položek od základu daně a slev
na dani.
Formulář daňového přiznání k dani z příjmů FO bude probrán zejména
ve vztahu k daňové evidenci, paušálním výdajům, členům společnosti a
spolupracujícím osobám. Novinkou jsou také opětovně měněné výše
daňového zvýhodnění na vyživované děti. Na semináři budou účastníci
seznámeni se strukturou a vyplněním formuláře. Přednáška na téma FO
bude časově zařazena za problematiku právnických osob. Podkladovým
materiálem budou formuláře pro vyplnění daňového přiznání.
V obou částech zdůrazníme novinky z daňového balíčku změn platné
zpětně pro rok 2017.

1705 - Novela zákona o daních z příjmů 2018
1. 2. 2018
Novelizace zákona o daních z příjmů je součástí balíčku
daňových změn. Většina změn je však platná až pro zdaňovací
období roku 2018. Právě těmto změnám se budeme podrobně
věnovat.
Změny se týkají
jak fyzických osob, tak i osob
právnických a to v oblastech osvobozených příjmů, příjmů ze
závislé činnosti, základu daně právnických osob, rozsáhlé
změny proběhnou v oblasti daňově účinných a daňově neúčinných
nákladů, v odpisování hmotného i nehmotného majetku a jejich
technickém zhodnocení. Připojíme aktuální stanoviska Koordinačního
výboru, zajímavé judikáty a Informace GFŘ.

1706 – výklady, aktuality a příklady z oblasti daní a
účta
15. 2. 2018
Na
řešených
příkladech
na
téma
vlastního
kapitálu,
vkladů,
pohledávek, dlouhodobého majetku, odložené daně si ukážeme návaznost
jednotlivých
účetních
operací
na
zákon
o
daních
z příjmů
s příslušnými úpravami základu daně. Znovu se budeme také zabývat
kategorizací účetních jednotek s tím, že pro rok 2018 budeme poprvé
řešit změnu kategorie.
Pro rok 2018 je avizována další novelizace zákona o účetnictví a
souvisejících prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví. Pokud se
zákon skutečně podaří napsat a schválit, bude samozřejmě na programu
semináře.
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Účastníci, kteří absolvují alespoň 3 semináře, mohou požádat o
vydání certifikátů o účasti s podpisem lektora a organizátora.
Semináře proběhnou opět ve velkém sále
Výstaviště) v Jablonci nad Nisou, Jiráskova ul.,
jako vždy s tímto programem:
08,00
09,00
11,00
11,45

-

09,00
11,00
11,45
15,00

EUROCENTRA

(býv.

prezence
přednáška
přestávka na oběd
přednáška, diskuse

Na semináři 1701 nebude přestávka na oběd. Zato vás pozveme po
ukončení semináře na slavnostní raut k výročí čtvrt století
pořádání seminářů.
EUROCENTRUM je přímo v centru města, vchod je z Podhorské
ulice.
Parkovat v okruhu 300 m lze na placených parkovištích na Horním
náměstí, v Podhorské ulici, Komenského ulici, ul. 5. Května, Tržní
ul. u autobusového nádraží a v ulici Pod Baštou. Bezplatná
parkoviště naleznete v ulicích Smetanově, Palackého. Plán města je
zveřejněn na našich internetových stránkách.
Cena seminářů:
základ daně
DPH 21%
Celkem

Kč
Kč
Kč

1 587,00
333,00
1 920,00

Cena zahrnuje účast na semináři, skripta nebo úřední formuláře
přiznání s návodem k vyplnění a oběd (výběr ze tří jídel).
Cenu za vybrané semináře uhraďte, prosím, na účet pořadatele u
ČSOB Jablonec nad Nisou

260710690 / 0300
jako VS uveďte svoje IČO nebo rodné číslo.
Pokud chcete přihlásit na jednotlivé semináře různý počet
pracovníků, použijte, prosím, více formulářů přihlášek. Usnadníte
tím organizační přípravu akcí a předejdete případným nedorozuměním.
Vaši přihlášku evidujeme jako definitivní dnem připsání úhrady
na náš účet. Při stornování účasti v době kratší než 10 dní před
konáním semináře Vám budeme účtovat stornovací poplatek ve výši 30%
z ceny semináře.
Od 18. 9. 2017 máte možnost se přihlásit k účasti na seminářích i na
našich internetových stránkách www.danevimjaknane.cz
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Z Á V A Z N Á

P Ř I H L Á Š K A

Přihlašujeme závazně tyto pracovníky:
J m é n o

J m é n o

..........................

..............................

..........................

..............................

...........................

..............................

na tyto semináře DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2017/2018:
Číslo
Datum
Počet osob
Kč/osoba
Kč celkem
___________________________________________________________________
1701

8. 11. 2017

1702

18. 12. 2017

1 920
1 920

1703

8.

1. 2018

1 920

1704

18.

1. 2018

1 920

1705

1.

2. 2018

1 920

1706

15.

2. 2018

1 920

C e l k e m

u h r a z e n o

Kč

V řádcích seminářů, na něž se přihlašujete, vyplňte, prosím, počet
osob a cenu celkem. Tu potom sečtěte celkem.
Zároveň potvrzujeme, že jsme vložné Kč ________________
zaslali převodním příkazem z našeho účtu ___________________
s VS ______________________ dne __________________________.
Přihlášku odešlete co nejdříve na adresu:
(případně emailem nebo datovou schránkou)

Zde uveďte svoje DIČ a adresu,
kam chcete poslat daň.doklad:

COMMERCE BASE s.r.o.
Josefa Hory 4115/27
P.O.Box 4 (změna)
466 04 Jablonec n. N. 4

Zde uveďte svoji elektronickou
adresu, pokud chcete být
informováni touto cestou:

_____________________________
podpis odpovědné osoby
5

