AG vzdělávací agentura, akreditace Ministerstva vnitra ČR
Ing. Alena Chládková, Petra Bezruče 17, 682 01 Vyškov, kancelář: Dr. Janáčka 6, 682 01 Vyškov, IČ: 67494749
e-mail: agseminare@infos.cz, web: www.agseminare.cz, tel.: 517330240, 606072977

________________________________________________________________________________________
si Vás dovoluje pozvat na odborný jednodenní seminář
DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ MEZD A PLATŮ ZA ROK 2019
- akreditovaný vzdělávací program -

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2019
●
●
●
●

Kdy lze poplatníkovi roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění provést
Povinnosti poplatníka v ročním zúčtování
Povinnosti plátce daně při ročním zúčtování
Slevy na dani v ročním zúčtování – sleva na manžela (manželku), sleva za umístění dítěte
v předškolním zařízení
● Dodatečné uplatnění slev v ročním zúčtování
● Daňové zvýhodnění na děti formou slevy na dani a daňového bonusu v ročním zúčtování
● Nezdanitelné částky ze základu daně – dary, úroky z úvěrů, penzijní připojištění, soukromé
životní pojištění, odborové příspěvky, zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
● Poplatníci, kteří mají povinnost podat daňové přiznání za rok 2019
● Vyúčtování k dani ze závislé činnosti a vyúčtování k dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby
daně
● Rok 2020 dle schválených legislativních změn v oblasti daně ze závislé činnosti
● Další aktuální informace
● Dotazy posluchačů

________________________________________________________________________________________
Termín:

čtvrtek 20. února 2020
od 9.00 do 13.30 hodin (prezence od 8.30 hodin)

Místo:

VYŠKOV, Besední dům, Jana Šoupala, 137/4, velký sál

Lektorka:

Ing. Hanuš KYTLER, specialista na daně ze závislé činnosti, Česká daňová správa, skvělý
lektor s dlouholetou praxí

Cena:

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

________________________________________________________________________________________________
AG vzdělávací agentura, Ing. Alena Chládková, Dr. Janáčka 6, 682 01 Vyškov
tel.: 517 330 240, 606 072 977, e-mail: agseminare@infos.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na seminář Roční zúčtování mezd za rok 2019......dne 20.2.2020 ve Vyškově
Jména účastníků : ................................................................................................................................................................
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