Pozvánka na kurz
Název:

Termín:
Cena:

CESTOVNÍ NÁHRADY A DAŇ SILNIČNÍ PRO ROK 2020
Seminář je vhodný pro účetní, pokladní a vedoucí pracovníky (pro všechny typy
organizací)
Kurz již proběhl
1 452 Kč vč. DPH
osvědčení pro každého účastníka v ceně

Místo konání:
Manažer:

DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Mgr. Jana Ivan, tel.: 724 211 606

Garant:

Ing. Christian Žmolík

Rozsah:

5 hodin

Lektoři:

Ing. Christian Žmolík - je akreditovaný daňový poradce (ev. číslo 4734). Vystudoval
obor národohospodářství na ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské - Technické
univerzity Ostrava. Dlouholetá praxe na Finančním ředitelství v Ostravě, kde působil
jako metodik daně z příjmů právnických osob. Nyní je zaměstnán v soukromé
poradenské společnosti ABC.TAXES, s.r.o., která se zabývá převážně daňovým
poradenstvím. Zkušený lektor s bohatou publikační činností. Specializuje se
především na problematiku daně z příjmů právnických osob, cestovních náhrad a
daně silniční.

Program:

Prezence: 8.30 - 9.00 hodin
Seminář: 9. 00 - 13.00 hodin
Program semináře:
CESTOVNÍ NÁHRADY
- Právní předpisy v oblasti cestovních náhrad včetně připravovaných novel
- Zásady při vyplácení CN
- Podmínky pro poskytování CN zaměstnancům, OSVČ, společníkům a statutárním
orgánům právnických osob
- Daňová uznatelnost CN
- Povinnosti zaměstnavatele před pracovní cestou
- Poskytování záloh na pracovní cesty – možné varianty poskytnutí
- Druhy cestovních náhrad a podmínky pro jejich vyplácení
- Stravné
- Výdaje za ubytování
- Jízdní výdaje
- Jízdní výdaje za cesty k návštěvě člena rodiny
- Nutné vedlejší výdaje
• Tuzemská a zahraniční pracovní cesta – rozdíly při poskytování cestovních náhrad
• Přepočet měn
• Vypořádání zálohy na pracovní cestu (přeplatek, doplatek)
DAŇ SILNIČNÍ
• Právní předpisy v oblasti daně silniční
• Rozdělení vozidel
• Předmět daně silniční
• Vozidla osvobozená od daně silniční
• Poplatníci daně
• Daň silniční při změně provozovatele vozidla
• Výpočet daně, podmínky pro snížení sazby daně
• Sleva na dani
• Daňové přiznání
• Zálohy na daň
DOTAZY
DISKUZE

Poznámka:

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
1. Účastníci obdrží výukové materiály, příklady a texty v tištěné podobě
2. Daňový doklad obdrží účastník při prezenci, případně je možno zaplatit semináře
hotově
3. Závaznou přihlášku, včas vyplňte prostřednictvím web stránek
4. Platbu proveďte: KB Ostrava č. ú. 64804761/0100 variabilní symbol 32 01 2013
Cena kurzu je 1200 Kč + 21% DPH.
IČ: 47666439 DIČ: CZ47666439
Adresa:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, 28 Ostrava 9

