
Přihlášku zasílejte (e-mail,  tel.) na adresu (kontaktní osobu) pořádající organizace: 

Aliance pro regionální rozvoj, z.s.  Sadová 987  686 05 Uherské Hradiště  IČ: 03700216 
Kontakt: Ing. Jiří Zezulák mob: 608 888 594 e-mail: jiri@zezulak.cz   www.alianceprorozoj.cz 

 

           

   Nový daňový seminář s lektorem Jiřím Klímou v Uh. Hradišti 

Daňové a účetní aktuality 2018 a 2019 
Cílem semináře je seznámit posluchače s aktuálním stavem v účetních a daňových předpisech, změnami těchto 

předpisů přijatých v průběhu roku 2018 a nejdůležitějšími změnami platných pro rok 2019 (daňový balíček), jejichž 

znalost je nezbytná již nyní, mj. pro přípravu a správné sestavení účetní závěrky a daňového přiznání za rok 2018. 

Termín: 9. 11. 2018 (pátek)  v 9,00 hod. (prezence od 8.30 hod., konec v cca 13 hod.) 

Lektor: Ing. Jiří Klíma Člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, 
zkušební komisař Komory daňových poradců, daňový poradce, lektor. 

Místo: Modrá budova UH2 „Centrum vzdělávání“ -  přednášková místnost P2 
Studentské nám. 1534, Uherské Hradiště  
(areál Fakulty logistiky a krizového řízení UTB vedle Kauflandu.  

Bezplatné parkování je možné na Studentském nám. Plánek místa - viz web ARR)  

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

Úhrada: Bankovním převodem na účet Fio banky 2500730762/2010. Variabilní symbol: 20181109    

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

Program: 
 Daň z přidané hodnoty 

- změny přijaté pro rok 2018 a 2019 (datum uskutečnitelného zdanitel. plnění, změny 
v organizaci DPH ve společnosti, změny v režimu přenesené daňové povinnosti, aj.) 
- vybrané problematické okruhy zákona (časté chyby plátců DPH) 
- aktuální vývoj v oblasti kontrolního hlášení 
- dopady zákona o DPH ve vazbě na zákon o EET 
- výklady a informace GFŘ 

 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 
- změny přijaté pro rok 2018 a 2019 (oblast daňově účiných nákladů, daňové odpisy, nakládání 
s technickým zhodnocením pronajatého majetku, aj.) 
- upozornění na nejčastější problémové oblasti s dopadem na daňové přiznání  
- upozornění na zajímavé rozsudky soudů a aktuální výklady GFŘ k této problematice odměny 

jednatelů a DPH - aktuální vývoj 
 Účetnictví podnikatelských subjektů 

- změny pro rok 2018 a 2019 
- upozornění na aktuální interpretace Národní účetní rady 

 Stručné upozornění na změny ostatních daňových zákonů, které by neměly uniknout 
pozornosti posluchačů, aktuální informace, stanoviska a pokyny MF ČR a GFŘ 
 Dotazy, diskuse (dotazy pro lektora můžete zaslat dopředu, např. s přihláškou) 

Organizační 
pokyny: 

Přihlásit se lze písemně, mailem nebo telefonicky. 

Na základě přihlášky a úhrady poplatku bankovním převodem, Vám bude vystavena faktura  

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

 

 

 

Přihláška na seminář 9. 11 .2018 „Daňové a účetní aktuality 2018 a 2019“ 

Jméno/a účastníka/ů:  

 

 Firma / organizace (vč. adresy): 

IČO:  Tel:  e-mail:  

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

Datum:   Kontaktní osoba:  
 

 


