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ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ ZA ROK 2020. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ
ČINNOSTI 2020 - 2021 A NOVINKY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ 2021
(WEBINÁŘ - VIDEOZÁZNAM asi 4 a půl hodiny)

Určeno pro: podnikatelé, zaměstnavatelé, účetní a ostatní osoby, zabývající se účtováním mezd a personální
oblastí. Na webináři budete upozorněni na problematické okruhy ve zdaňování fyzických osob a seznámeni
s novelami pro rok 2020 a 2021
Tematická náplň:
Legislativa k daním ze závislé činnosti:

● Členění příjmu ze závislé činnosti a jejich zdaňování ● Prohlášení k dani, podmínky uplatnění slev na dani,

dodatečně uplatněné slevy, vystavování potvrzení pro plátce, trvalé doklady, aj.
Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2020:
● Kdy je zaměstnanec oprávněn požádat o provedení ročního zúčtování, co musí doložit
● Kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání, solidární zvýšení daně, dodatečně vyplacené
dlužné mzdy za minulá léta, nepodepsané prohlášení k dani,
● Náležitosti žádosti o provedení ročního zúčtování, forma, lhůta pro podání žádosti, dodatečný podpis
prohlášení k dani a žádost o provedení ročního zúčtování. Slevy na poplatníka, nezdanitelné částky
Výpočet ročního zúčtování:
● Základní principy pro roční zúčtování daně ● Povinnosti mzdové účetní v souvislosti s ročním zúčtováním
● Výpočet celoročního základu daně, Odpočet nezdanitelných částek a dalších slev na dani
● Daňové zvýhodnění na děti – formou slevy na dani, ročního daňového bonusu, podmínky pro vyplacení
ročního daňového bonusu, Úskalí daňových bonusů – měsíční, roční.
Povinnosti plátce daně:
● Lhůta pro výpočet ročního zúčtování, vyplacení přeplatku na dani, doplatku na ročním daňovém bonusu,
● Vedení mzdových listů, uvedení údajů o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového
zvýhodnění, povinné uvádění osvobozených příjmů na mzdových listech,
● Povinnost podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti včetně příloh a vyúčtování daně
vybírané srážkou zvláštní sazbou ● Vyúčtování zálohové a srážkové daně za rok 2020 – praktická ukázka,
● Záloha na daň a zvláštní sazba daně, rozdíly a praktické využití
● Zdaňování příjmů srážkovou daní a jejich zahrnutí do RZD, příp. DAP,
● Informace o platných tiskopisech pro plátce daně, ● Elektronická podání – daňová informační schránka
Změny v roce 2021
● Novela ZDP a Daňového řádu – Moje daně, změny dle DŘ,
● Zrušení SHM, sleva na poplatníka, vyhlášení průměrné mzdy na rok 2021, stravenkový paušál,
● Další připravované, případně již schválené novely v závislosti na průběhu legislativního procesu,
● Parametrické změny ve zdravotním a sociálním pojištění,
● Nová výše nezabavitelných částek pro účely srážek ze mzdy
Dotazy, diskuze.
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ZÁZNAM PŘENOSU Z 20. LEDNA 2021
Lektorka:

Bc. Elena VONTORKOVÁ
specialistka na mzdové účetnictví, majitelka účetní a daňové firmy PAMDATA, zkušená lektorka

Cena:

1.600,- Kč včetně DPH (v ceně je zahrnut rozsáhlý písemný materiál)

Po uhrazení částky obdržíte link (odkaz), na kterém si můžete videozáznam přehrát na Vašem zařízení. Bude
Vám k dispozici od prvního spuštění 120 hodin - záznam lze pustit opakovaně, libovolně ho přetáčet zpět
k částem, na které se chcete znovu podívat, sledování přerušit a znovu pustit.

Přihlášku, prosím, vyplňte a zašlete online přes https://www.agseminare.cz/online-vzdelavani , abychom Vám
mohli vygenerovat odkaz k přehrávání videozáznamu na 5 kalendářních dnů.
Úhrada dne ………..……….… celkem.……….…….Kč na účet č. 163780291/0300, variabilní symbol: 0120
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