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DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK
2020 A ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
PRO ROK 2021
(WEBINÁŘ - VIDEOZÁZNAM necelé 4 hodiny)
● Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020
● Poplatníci s povinností podat daňové přiznání, lhůty pro jeho podání
● Uplatnění slevy na manželku, slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení
● Dodatečné uplatnění slev a daňového zvýhodnění na děti
● Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně, dary, úroky z úvěrů, zaplacené příspěvky
na penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, odborové příspěvky, úhrada za zkoušky
ověřující výsledky dalšího vzdělávání
● Vyúčtování k dani ze závislé činnosti
● Vyúčtování k dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
● Daňový balíček pro rok 2021 – změny pro zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok
2021, podrobný rozbor jednotlivých změn a dopad do praxe
● Další aktuální informace a řešení současných problémů z praxe
● Dotazy posluchačů
________________________________________________________________________________________

ZÁZNAM PŘENOSU ZE 16. ÚNORA 2021
Lektor:
Cena:

Ing. Hanuš KYTLER, specialista na daně ze závislé činnosti, Česká daňová správa, skvělý
lektor s dlouholetou praxí
1.700,- Kč včetně DPH (v ceně je zahrnut podrobný 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: 1602
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