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

ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ
ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ V ROCE 2020 A 2021
- akreditovaný vzdělávací program -

Seminář je zaměřen na aktuální problematiku zdanění příjmů zaměstnanců podle zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů v platném znění, s uvedením praktických příkladů, za použití metodiky Generálního
finančního ředitelství a judikátů soudů, zjištěných nedostatků z praxe (např. chybně vystavované potvrzení o
zdanitelných příjmech) a způsob jejich odstranění.
Tématická náplň:
















Charakteristika příjmů ze závislé činnosti, předmět zdanění, příjmy osvobozené od daně
Přehled změn platných pro rok 2020, limity (např. minimální mzda)
Prohlášení poplatníka k dani ze závislé činnosti
Příjmy zdaňované zálohou na daň, daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, povinnosti
plátce daně
Superhrubá mzda u poplatníků příslušným tuzemským nebo zahraničním pojistným zákonům
Daňové zvýhodnění na děti uplatněné poplatníkem v průběhu roku, doklady, podmínky, dodatečné
uplatnění, společně hospodařící domácnost, střídavá péče, chyby při uplatnění nároku,
soustavná příprava na budoucí povolání
Slevy na dani, jejich uplatnění a předkládané doklady plátci daně, prokázání nároku
Snížení základu daně o hodnotu bezúplatného plnění, odpočet na bytovou potřebu, odpočet na
penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření aj. odpočty
na příkladech
Příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, opravy záloh/daně
Podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob, potvrzení plátce o zdanitelných příjmech,
zjištěné nedostatky
Informace k platným tiskopisům
Schválené legislativní změny pro rok 2021
Diskuse a odpovědi na dotazy

_____________________________________________________________________________________
Termín:

úterý 15. prosince 2020
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

Lektorka:

Ing. Dagmar LOKAJOVÁ, specialistka daně z příjmů fyzických osob FŘ Ostrava

Cena:

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