Pozvánka na kurz
Název:
Termín:
Cena:

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB PO NOVELE V ROCE 2020
Cílem semináře je seznámit vás s aktuální podobou elektronické evidence tržeb.
Kurz již proběhl
1 452 Kč vč. DPH
každý účastník obdrží certiﬁkát!!!

Místo konání:
Manažer:

DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Mgr. Jana Ivan, 724211606, jana.ivan@dtocz.cz

Garant:

Květoslava Novotná

Rozsah:

5 hodin

Lektoři:

Květoslava Novotná - pracuje jako daňová poradkyně a je majitelkou účetní ﬁrmy v
Brně. V oboru účetnictví a daňového poradenství má mnohaletou praxi a více než 10
let přednáší na odborné vysoké škole. Pravidelně se věnuje lektorské činnosti v
uvedených oblastech.

Program:

Časový rozvrh: Náhradní termín za 16. 3. 2020 vyhlásíme ihned až se situace uklidní.
Děkujeme za pochopení.
8.30 hodin - 9.00 hodin: prezence
9.00 hodin - 13.30hodin: odborný program
Určeno pro:
Majitele ﬁrem, podnikatele, pracovníky přijímající tržby v hotovosti, vedoucí
pracovníky, účetní
Program semináře:
• Subjekty evidence tržeb
• Vymezení evidované tržby
• Termíny a způsob registrace
• Evidence běžným způsobem
• Evidence ve zjednodušeném režimu
• Evidence ve zvláštním režimu
• Povolení pro evidování ve zjednodušeném režimu, ve zvláštním režimu a
tržby vyloučené z evidence
• Údaje na účtence ve zvláštním režimu
• Oznámení o tržbách ve zvláštním režimu
• Blok účtenek, evidenční povinost
• Autentizační údaje a certiﬁkát
Na závěr: shrnutí, dotazy, diskuse

Poznámka:

Platbu proveďte:
Ve prospěch účtu č. 64 80 47 61/0100 KB Ostrava
var. symbol: 32 01 2004
IČ: 47666439
DIČ: CZ47666439
Cena: 1.200 Kč + 21% DPH = 1.452,- Kč
Při bankovním převodu předložte u prezence kopii příkazu k úhradě. Daňový doklad
obdržíte u prezence nebo
následně poštou
V CENĚ JE ZAHRNUTO:
- příprava výukového materiálu od lektora - Výukové materiály budou upraveny na
aktuální novinky pro dané téma
- tisk materiálů
- výuka lektora
- občerstvení v průběhu semináře
DALŠÍ INFORMACE:
Řádně vyplněnou webovou závaznou přihlášku zašlete prosím na adresu DTO CZ.
Výukové materiály obdržíte u prezence.
JAK SE K NÁM DOSTANETE:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory
- z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9 /směr Poruba/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 11 /směr Zábřeh/, 12 /směr
Dubina/
- z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/
• Výstupní zastávka Mariánské náměstí!
MOŽNOST PARKOVÁNÍ PŘÍMO PŘED BUDOVOU DTO CZ (omezený počet míst) NEBO U
OC FUTURUM (cca 5 min. pěšky)

