C O M M E R C E B A S E s.r.o.
zapsaná u KS Ústí n.L. spi.zn. C 1946

Josefa Hory 4115 / 27 46604 Jablonec nad Nisou
tel. 602 111 535 DIČ CZ44565704 ID dat. schránky 8kvwb62 plátce DPH
a
Ing. Ivana PILAŘOVÁ, auditorka a daňová poradkyně

Pozvánka
pro vás všechny – manažery - účetní a ekonomy - daňové a účetní specialisty a všechny další,
kteří se zajímají o daně a účetnictví

do Jablonce n. N., kde probíhá již 28. ročník úspěšných seminářů

DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2020/2021.
Zde se dozvíte včas o novinkách, které Vás tak v roce 2021 nepřekvapí.
Všechny semináře vede známá lektorka - Ing. Ivana PILAŘOVÁ, auditorka a daňová poradkyně.
Účastníci dostanou skripta lektorky, kde jsou popsána a podrobně vysvětlena na semináři probíraná
témata vč. konkrétních příkladů aplikace.
V průběhu seminářů je možno ihned vznášet na lektorku dotazy k aktuálním tématům. Případnou
diskrétní odpověď na svůj dotaz dostanete individuálně před koncem semináře. Semináře končí
vysvětlením přednášeného tématu a odpovědí na všechny dotazy.
Komora auditorů ČR uznává účast na seminářích do programu průběžného vzdělávání podle §9
zákona o auditorech.

V letošním ročníku pokračují novinky z loňska:





nová grafická úprava www stránek,
kromě dosavadní e-adresy e.hrdina@volny.cz i nová adresa pro kontakt se
společností hrdinae1935@gmail.com – můžete použít kteroukoliv,
nová e-adresa pro zasílání přihlášek na semináře prihlasky.cb@gmail.com.

Snažíme se vyhovět zásadám ochrany osobních údajů, známých jako GDPR a zefektivnit
přípravu prezenčních listin při současném snížení počtu případných chyb a omylů. Toho
chceme dosáhnout nahrazením alespoň části ručního zpracování přímým zpracováním
v prostředí IT.
Pomozte nám prosím v realizaci tohoto záměru:


svoji přihlášku formou naskenovaného dokumentu nebo pouhého sdělení posílejte prosím na
novou e-adresu, která slouží jenom k tomuto účelu

prihlasky.cb@gmail.com,


pokud z jakéhokoliv důvodu nepreferujete jiný způsob podání přihlášky, použijte prosím
možnosti on-line přihlášky, (tato možnost bude otevřena od 14. září běžného roku), kterou
Vám nabízíme na našich www stránkách

www.danevimjaknane.cz
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2001 - Aktuální novinky v oblasti daní, účetnictví a obchodního
práva
23. 11. 2020
Rok 2020 přinesl obrovskou porci daňových změn. Některé byly dočasného charakteru, jiné
mají obecnou platnost a budou mít dopady také do budoucnosti. Přednáška bude místem
výčtu a utřídění si následků a důležitosti všech přijatých změn. Oddělíme dočasné
novinky reagující na pandemii (a nebude se jimi podrobně zabývat) od změn, které
jsou aktuální a platí již v roce 2020. Novelizovány byly částečně všechny daně, zejména
pak daň z příjmů a DPH, ale i silniční daň a daň z nemovitých věcí. Další změny nás čekají
k 1. 1. 2021 jako je zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a následky s tím spojené,
novela daňového řádu a rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích. Podstatné je
také znovuobnovení evidence tržeb. Připojíme aktuální Informace GFŘ, zajímavé
závěry KOOV a judikáty.

2002 - Účetní závěrka podnikatelských subjektů
14. 12. 2020
Roční účetní závěrka roku 2020 bude vykládána pro jednotlivé kategorie účetních
jednotek s upozorněním na možné změny kategorie a následky s tím spojené.
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 vazby na DPH, nakládání s pohledávkami a
polhůtními závazky, kursové rozdíly, rezervy, odloženou daň a další operace, které děláme
zpravidla jednou ročně. Připomeneme účetní způsoby řešení finančním podpor, které se
týkaly epidemie, budeme reagovat také na možné ohrožení trvání účetní jednotky tvorbou
specifických rezerv a opravných položek. Novinkou bude časové rozlišení či tvorba
rezervy na zákaznické programy. Probereme také pohyby na jiném výsledku hospodaření
minulých let a opravy účetních chyb.
Je nejvyšší čas zabývat se problémy, které jsme dosud nevyřešili.

2003 - Daň z přidané hodnoty v podmínkách roku 2021
7. 1. 2021
Na dani z přidané hodnoty byly v průběhu celého roku 2020 přijímány změny, a to jak
v sazbách daně, tak i ve vztahu k eurounijním předpisům v oblasti dodávání zboží do jiného
členského státu, přiřazování a dokládání přepravy. K 1. 1. 2021 nabývají účinnosti také
změny odložené z roku 2019 zejména v oblasti nájmů nemovitých věcí. V legislativním
procesu jsou další novely zákona o DPH, které budou platit pravděpodobně od 1. 1. 2021.
Kromě přímých novel zákona se budeme také zabývat aktuálními výklady GFŘ a závěry
Koordinačního výboru k DPH.

2

2004 - Daňové přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických
osob
19. 1. 2021
Obsahem již tradičního semináře bude seznámení se s formulářem přiznání daně z příjmu
právnických osob 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 2020.
Připomeneme si problémové oblasti, které je nutné v přiznání správně ošetřit - tvorba
rezerv, tvorba opravných položek k pohledávkám i zásobám, daňové odpisy,
osvobození dividend a podílů na zisku, odpisy pohledávek, podpory týkající se
kompenzací následků epidemie.
Opětovně probereme vztah daně z příjmů k bezúplatným plněním, které jsou předmětem
daně z příjmů a uplatnění odčitatelných položek od základu daně a slev na dani. Zvláštní
pozornost budeme věnovat možnosti zpětného odpočtu daňové ztráty roku 2020 jako
nového nástroje k optimalizaci daňových povinností na dani z příjmů.
Formulář daňového přiznání k dani z příjmů FO bude probrán zejména ve vztahu k daňové
evidenci a paušálním výdajům. I tady zmíníme daňové následky kompenzačních podpor
souvisejících s pandemií.

2005 – Daň z příjmů v podmínkách roku 2021
2. 2. 2021
Zákon o dani z příjmů byla novelizována průběžně po celý rok 2020, další novelizace se váží
k roku 2021. Vedle již jistých změn souvisejících s možností zpětného uplatnění
daňové ztráty, jsou v legislativním procesu další novely týkající se stravenkového
paušálu, jeho následků, oznamovací povinnosti zahraničních příjmů, paušální daně
pro fyzické osoby, která zahrnuje platbu daně a povinného pojistného do jedné částky,
prodloužení lhůty pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí a změny v oblasti
odpočtu úroků z hypotéčních úvěrů. Pokud dojde ke zrušení superhrubé mzdy, bude i
tato zásadní změna součástí výkladu.
Součástí semináře budou také aktuální stanoviska GFŘ, judikáty správních soudů a závěry
Koordinačního výboru k dani z příjmů.

2006 - Účetnictví, daňový řád a novela zákona o obchodních
korporacích
16. 2. 2020
Závěrečný seminář tohoto běhu věnujeme tradičně účetnictví, které na řešených příkladech
propojíme do daně z přidané hodnoty a daně z příjmů. Zařadíme také nové Interpretace
Národní účetní rady a aplikované příklady na jejich pochopení. Novinkou je účtování
zákaznických věrnostních programů, v návrhu jsou zásadní změny účtování
kursových rozdílů.
Druhá část bude věnována výkladu základních novinek daňového řádu s účinností od
1. 1. 2021 a základních změn, které přinesla rozsáhlá novela zákona o obchodních
korporacích. Zaměříme se pouze na změny, které jsou podstatné pro účetní a daňové
specialisty.
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Semináře proběhnou opět ve velkém sále EUROCENTRA (býv. Výstaviště) v
Jablonci nad Nisou, Jiráskova ul., jako vždy s tímto programem:
08,00 - 09,00 prezence
09,00 - 12,30 přednáška a přestávka na kávu
12,30 - 13,00 přestávka na oběd
13,00 –15,00 přednáška, diskuse, odpovědi na dotazy.
Konec po vyčerpání programu a zodpovězení všech dotazů.
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.
UPOZORNĚNÍ pro přijíždějící autem po silnici R10: Odbočka na Jablonec n.N.
Rádelský mlýn je uzavřena. Pokračujte buď do Liberce a odtud odbočte doprava na Jablonec
n.N. nebo v Ohrazenicích pokračujte po silnici E65 přes Turnov směr Železný Brod –
Harrachov a na kruhovém objezdu Hrubý Rohozec sjeďte 3. výjezdem směr Jeníšovice,
Frýdštejn, Dalešice, Maršovice.
Cena seminářů zůstává beze změny:
základ daně Kč 1 611,50
DPH 21%
Kč
338,50
Celkem
Kč 1 950,00
Cena zahrnuje účast na semináři, skripta nebo úřední formuláře přiznání s návodem
k vyplnění, oběd (výběr ze tří jídel) a nealko nápoj.
Cenu za vybrané semináře uhraďte, prosím, na účet pořadatele u ČSOB Jablonec
nad Nisou

260710690 / 0300
jako VS uveďte svoje IČO nebo rodné číslo.
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. V případě zrušení semináře
z důvodu zhoršení epidemiologické situace vracíme celé vložné.
Informace o aktuální epidemiologické situaci v Jablonci n.N. najdete na našich www
stránkách.
Účastníci, kteří absolvují alespoň 3 semináře, obdrží certifikát o účasti s podpisem
lektora a organizátora.
Tuto pozvánku najdete společně s přihláškou a plánem města Jablonec nad Nisou i na
našich internetových stránkách

www.danevimjaknane.cz
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Přihlašujeme závazně tyto pracovníky:
Jméno

Jméno

…………..........................................

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

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

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

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

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

na tyto semináře DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2020/2021:
Číslo
Datum
Počet osob
Kč/osoba
Kč celkem
___________________________________________________________________
2001

23. 11. 2020

1 950

2002

14. 12. 2020

1 950

2003

7. 1. 2021

1 950

2004

19. 1. 2021

1 950

2005

2. 2. 2021

1 950

2006

16. 2. 2021

1 950

Celkem

uhrazeno

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:

COMMERCE BASE s.r.o.
Josefa Hory 4115/27
466 04 Jablonec n. N. 4

nebo na novou e-adresu prihlasky.cb@gmail.com
Zde uveďte svoje DIČ a adresu,
kam chcete poslat daň.doklad:

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

_____________________________
podpis odpovědné osoby
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