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ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ
ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ V ROCE 2021 A 2022
(WEBINÁŘ - VIDEOZÁZNAM necelé 4 hodiny)
Zaměřeno na aktuální otázky a změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, včetně
legislativních změn, ke kterým dojde s účinností od 1.1.2022. S těmito změnami a jejich dopadem do
praxe budou účastníci seznamování během výkladu jednotlivých bodů.
Tématická náplň:
● Aktuální vzory tiskopisů k dani ze závislé činnosti
● Daňové zvýhodnění na děti po skončení roku 2021
● Společně hospodařící domácnost s dítětem
● Daňový bonus na dítě v roce 2022
● Zvýšení slevy základní na poplatníka v roce 2022
● Peněžitý příspěvek na stravování – stravenkový paušál pro zaměstnance
● Sleva za zastavenou exekuci
● Náhrady za nemoc z povolání – příjmy osvobozené a zdanitelné
● Sleva za umístění dítěte
● Průměrná mzda pro rok 2022 z pohledu daně ze závislé činnosti
● Další aktuální informace
● Dotazy posluchačů

________________________________________________________________________________________

ZÁZNAM PŘENOSU ZE 16. LISTOPADU 2021
Lektor:

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 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.
Po domluvě Vám můžeme dobu přehrávání prodloužit.

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: 1616
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