Pozvánka na kurz
Název:

Termín:
Cena:

Hmotný majetek a nehmotný majetek v podvojném účetnictví a dani z
příjmů
u podnikatelů (právnických osob)
st 30.09.2020
1 452 Kč vč. DPH
osvědčení pro každého účastníka v ceně kurzu

Místo konání:
Manažer:

DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Mgr. Jana Ivan, organizační garant, tel: 595 620 118,724 211 606, e-mail:
jana.ivan@dtocz.cz

Garant:

Ing. Christian Žmolík a Ing. Dagmar Procházková

Rozsah:

6 hodin

Lektoři:

Ing. Dagmar Procházková,auditor č. 1839 - absolventka VŠB – TUO, ekonomická
fakulta. Praxe ve státní správě – daň z příjmů. Od roku 2004 pracuje jako auditor ve
společnosti ABC.AUDIT, sro. Lektorka v oblasti účetnictví podnikatelů, spoluautorka
publikací v oblasti účetnictví ( SAGIT – Vzorový účtový rozvrh; ANAG – ABECEDA
podvojného účetnictví pro podnikatele; DASHOFER – Souvztažnosti v kostce).
Ing. Christian Žmolík, daňový poradce č. 4734 - 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 hodin
Seminář: 9.00 hodin
Konec semináře: 14.00 hodin
Diskuse: od 14.00 do 14.30 hodin
Program semináře:
1. Deﬁnice účetní versus daňová
2. Ocenění
3. Zařazení do užívání
4. Způsoby pořízení
5. Odpisování
6. Technické zhodnocení versus oprava
7. Dotace
8. Vyřazení z evidence
9. Speciﬁcké případy

Poznámka:

V ceně jsou zahrnuty učební texty a občerstvení.
Účast je podmíněna uhrazením účastnického poplatku.
Způsob úhrady:
Ve prospěch účtu č. 64 80 47 61/0100 KB Ostrava
Variabilní symbol: 32 01 20 14
DALŠÍ INFORMACE:
Další info k přihlášení, příp. zpožděné přihlášení Vám poskytne manager akce Mgr.
Jana Ivan, tel.: 595 620 118,
724 211 606.
Pokud se akce nezúčastníte, účastnický poplatek nevracíme
(viz obchodní podmínky DTO CZ, s.r.o. na www.dtocz.cz)

