Okresní hospodářská komora v Prostějově

Vás zve na odborný seminář

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH
A PRÁVNICKÝCH OSOB
2018 – 2019
Cílová skupina:

všem podnikatelům, ekonomům, účetním vedoucím jednoduché nebo
podvojné účetnictví, všem institucím, které chtějí získat nejnovější
informace v oblasti daňového účetnictví

Termín:

28. LISTOPADU 2018

Místo konání:

Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Organizátor:

Okresní hospodářská komora v Prostějově

Přednáší:

Ing. Karel Kvítek

9:00 - 14:00 hodin /presence od 8:45 hod./

ředitel kontrolního odboru Finančního úřadu v Olomouci
Program:



















Současná platná legislativa.
Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a obchodních podílů.
Změny v paušálních výdajích.
Odpočet penzijního a životního pojištění.
Změny u bezúplatných příjmů.
Nárok na odpočet daně u veřejně prospěšných poplatníků.
Změny ve finančním leasingu.
Změny v odpisování nehmotného majetku.
Odpisování technického zhodnocení u podnájemce.
Daňový režim práva stavby.
Odpisování spoluvlastnických podílů.
Změna v daňovém odpisování u příspěvkových organizací zřízených obcí nebo krajem.
Vyřazení původní výstavby v rámci výstavby nové.
Daňové zvýhodnění na děti.
Omezení daňového bonusu.
Změna v žádosti o vratitelný přeplatek.
Aktuální problémy na dani z příjmů.
Dotazy a diskuze.

Sídlo: Lidická 6, 796 01 Prostějov
IČ: 48532517; DIČ: CZ48532517
č.ú.: 169 171 964 / 0300
banka: ČSOB, a.s., pobočka Prostějov

tel./zázn.: 582 332 721
tel.:
583 332 489
ohkpv@ohkpv.cz
www.ohkpv.cz

Účastnický poplatek:
Členové OHK v Prostějově

1 500,- Kč vč. DPH /1 240,- bez DPH/

Ostatní

1 800,- Kč vč. DPH /1 488,- bez DPH/

OHK v Prostějově JE PLÁTCEM DPH.
Účastnický poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90Sb. a zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací
semináře, pronájem prostor, pronájem prezentační techniky, drobné občerstvení /minerálka, kafe nebo čaj,
obložená bageta/. V ceně jsou také zahrnuty materiály pro účastníky – prezentace lektora v tištěné podobě.

Způsob platby:
-

Bankovním převodem na účet ČSOB a.s. pobočka Prostějov č. ú. 169171964/0300,
variabilní symbol: 201814. Do poznámky platebního příkazu uveďte IČ Vaší firmy.
Doklad o zaplacení obdrží účastník v den konání semináře u presence.

-

V hotovosti v kanceláři OHK v Prostějově, Lidická 6, Prostějov.

Bližší informace jsou k dispozici v kanceláři Okresní hospodářské komory v Prostějově, Lidická 6,
tel.: 582 332 489, 582 332 721, ohkpv@ohkpv.cz www.ohkpv.cz
Pro účast na semináři je nutno odeslat vyplněnou závaznou přihlášku – viz příloha

nejpozději do 26. listopadu 2018. Prosíme o dodržení této lhůty.

