Speciální 1-denní daňový seminář v Uh. Hradišti:

Pohledávky, závazky, opravné položky a rezervy
v daních a účetnictví v roce 2019
Seminář je primárně určený pro ekonomy, účetní aj. ekonomické pracovníky. Předmětem je aktuální
a komplexní rozbor účetní a daňové problematiky pohledávek, závazků, rezerv a opravných
položek, včetně souvisejících okruhů, a to zejména z hlediska příslušných účetních standardů, daně
z příjmů a daně z přidané hodnoty, dle legislativního stavu platného v roce 2019.
Termín: Pátek –

25. 10. 2019

od 9,00 hod. (prezence od 8.30 hod.)

Místo: Centrum vzdělávání, Seminární místnost S1 v budově UH2 (bude značeno)
Studentské náměstí 1535, Uherské Hradiště (v sousedství Kauflandu)
(modrá budova UTB FLKŘ; bezplatné parkování je možné na Studentském nám.)

Cena:



1 300,- Kč /osobu



Při účasti 3 a více osob/subjekt bude poskytnuta sleva 10%
(v ceně semináře jsou výukové materiály, občerstvení,…)

Bankovním převodem na účet Fio banky 2500730762/2010. Variabilní symbol: 20191025
(případně platbou v hotovosti při prezenci)
Nejsme plátci DPH!

Úhrada:

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

Program:  Pohledávky a závazky upravené zákonem č. 89/2012 Sb. – nový občanský zákoník












Komplexní daňový a účetní pohled na třetí a čtvrtou třídu účtové osnovy pro
podnikatele z hlediska účetních postupů
Daň z příjmů a DPH – rozbor uvedené problematiky dle právního stavu roku 2019
Dodavatelé, odběratelé – vznik, zánik, odpisování, postoupení, vklady a další operace
v průběhu životnosti závazků a pohledávek
Opravné položky – zákonné podmínky pro tvorbu, podklady, rušení
Rezervy – zákonné a ostatní, důvody vzniku, nutné podklady, průběh životnosti, rušení
Účty časového rozlišení
Dohadné položky – systém, nutnost a podmínky tvorby, podklady, vnitřní směrnice
Úvěry a půjčky – spřízněné osoby, úroky, obvyklé ceny
Odložená daňová pohledávka a závazek
Aktuální výkladová stanoviska a rozsudky Nejvyššího správ. soudu k této problematice
Odpovědi na dotazy účastníků

Organizační Přihlásit se lze písemně, mailem nebo telefonicky (kontakt viz níže).
pokyny: Na základě přihlášky a úhrady poplatku na účet organizace Vám bude vystavena/zaslána faktura
Bližší informace viz www.alianceprorozvoj.cz nebo je poskytne organizační garant: J. Zezulák

Přihlášku zasílejte (nahlašte) na níže uvedený kontakt (osobu) pořádající organizace:
Aliance pro regionální rozvoj, z.s.  Sadová 987  686 05 Uherské Hradiště  IČ: 03700216
Kontakt: Jiří Zezulák  mob: 608 888 594 e-mail: jiri@zezulak.cz  www.alianceprorozvoj.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška na seminář: „Pohledávky, závazky, opravné položky a rezervy… 2019“ dne: 25.10.2019
Jméno /-a:
Firma – organizace:

IČO:

Kontakt. osoba:

Tel:

Potvrzujeme úhradu částky:

Z našeho účtu:

Datum:

Podpis (jméno):

E-mail:

