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________________________________________________________________________________________
si Vás dovoluje pozvat na odborný jednodenní seminář

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
V ROCE 2019. AKTUÁLNÍ OTÁZKY A POSLEDNÍ ZMĚNY
- akreditovaný vzdělávací program -

Seminář je zaměřen na aktuální otázky a změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti, včetně změn, ke kterým dojde s účinností od 1.1.2020.
Tématická náplň:
● Přehled změn platných pro rok 2019
● Prohlášení poplatníka (vzor 26) s možným elektronickým zpracováním, používání předchozího tiskopisu

Prohlášení (vzor 25), interaktivní tiskopisy daňové správy
● Dva nezávislé limity pro srážkovou daň
● Odlišná konstrukce superhrubé mzdy v souvislosti s tiskopisem A1
● Zdaňování členů volebních komisí
● Osvobozené příjmy (benefity apod.) aktuálně
● Metodika u slev na dani a v odpočtech ze základu daně
● Daňové zvýhodnění na děti, postup při uplatnění, hranice příjmu pro vyplacení bonusu, sleva na
školkovné, Pokyn GFŘ D-22
● Nedostatky ve zdaňování příjmů zjišťované u zaměstnavatelů
● Lhůty, tiskopisy, příklady
● Aktuality ke dni konání semináře.
● Výhled pro další roky dostupných informací MF a GFŘ
● Diskuse a odpovědi na dotazy
________________________________________________________________________________________
Termín:

čtvrtek 21. listopadu 2019
od 9.00 do 13.30 hodin (prezence od 8.30 hodin)

Místo:

OSTRAVA, Hotel HARMONY, 28. října 170 (Ostrava-Mariánské Hory)
dopravní spojení: tramvaj č. 4, 8, 9, 11, 12 a 14 – zastávka Dům Energetiky

Lektor:

Ing. Milan LOŠŤÁK, odborník na daň z příjmů fyzických osob, FÚ v Olomouci

Cena :

1.900,- Kč včetně DPH (v ceně je zahrnut písemný materiál a občerstvení)

________________________________________________________________________________________________
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na seminář Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v r. 2019 ......dne 21.11.2019 v Ostravě
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