
 

Přihlášku zasí lej te  (e-mail ,  tel . )  na adresu (kontaktní osobu) pořádaj ící  organ izace:  

Aliance pro regionální rozvoj, z.s.  Sadová 987  686 05 Uherské Hradiště  IČ: 03700216 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Zezulák  mobil: 608 888 594  e-mail: jiri@zezulak.cz    

si Vás dovoluje pozvat na seminář v Uherském Hradišti: 

Roční zúčtování mezd 2017 
a zdaňování mezd 2018 

Cílem semináře je detailně seznámit posluchače s metodikou správného postupu pro roční 

zúčtování daňových záloh a výpočet daně u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti a funkčních 

požitků za rok 2017, seznámit se změnami ve zdaňování mezd v r. 2018.  

Termín: 9. 2. 2018 v 9,00 hod. (prezence od 8.30 hod.)  

Místo: Centrum celoživotního vzdělávání, místnost č. 303  (bývalá kasárna - hnědá budova) 

  Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště            (bezplatné parkování před budovou) 

Cena:  1200,- Kč   /osobu      Členové organizace ARR 1000,- Kč /os. 

Úhrada: Bankovním převodem na účet Fio banky 2500730762/2010. Variabilní symbol: 09022018     

(případně platbou v hotovosti při prezenci)                                         Nejsme plátci DPH!

Lektor: Ing. Milan Lošťák - Česká daňová správa Olomouc, osvědčený lektor. 

Program:  Rekapitulace změn 

 Zvýšení daňového zvýhodnění na děti v průběhu roku 2017 a od 1. 1. 2018 

 Podmínky pro uplatnění „školkovného“ a změna posuzování nároku na školkovné (časové 
rozlišení). 

 Možnost elektronického podpisu Prohlášení poplatníka. 

 Vymezení dalších příjmů malého rozsahu (kromě DPP), které lze zdanit srážkovou daní do nově 
stanoveného limitu bez nutnosti podávat daňové přiznání. 

 Roční zúčtování záloh na daň s promítnutím některých retroaktivních změn v zákoně. 

 Úprava metodiky u slev na dani, na daňovém zvýhodnění a daňových bonusech. 

 Změna v odpočtech bezúplatného plnění. 

 Tiskopisy, příklady, platné lhůty, odpovědi na dotazy. 

Organizační 
pokyny: 

Přihlásit se lze písemně, mailem nebo telefonicky. 

Na základě přihlášky a úhrady poplatku bankovním převodem na účet organizace, Vám 

bude vystavena faktura (obvykle je předána při prezenci na semináři, lze zaslat i e-mailem). 

V ceně semináře je občerstvení. 

Bližší informace - web organizace nebo organizační garant - kontakt viz níže. 
 
 
 

Přihláška na seminář 9.2.2018 „Roční zúčtování mezd 2017 a zdaňování mezd 2018 

Jméno/a účastníka/ů:  

 

 
Firma / organizace (vč. adresy): 

IČO:  Tel:  e-mail:  

Platba účastnického poplatku bude:     bankovním  převodem             v hotovosti          (zaškrtněte)      

Datum:   

 
Podpis:  

 


