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: seminare@agseminare.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 2022 A 2023
- akreditovaný vzdělávací program –

vysíláno zároveň on-line jako webinář
Seminář je zaměřen na aktuální otázky a změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti, včetně legislativních změn, ke kterým dojde s účinností od 1.1.2023. 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 2022
● Společně hospodařící domácnost s dítětem
● Daňový bonus na dítě v roce 2023
● Zvýšení slevy základní na poplatníka v roce 2023
● 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 2023 z pohledu daně ze závislé činnosti
● Další aktuální informace
● Dotazy posluchačů

________________________________________________________________________________________
Termín:

středa 30. listopadu 2022
od 9.00 do 13.30 hodin (prezence od 8.30 hodin)

Místo:

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

Lektor:

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

Cena:

2.100,- 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: seminare@agseminare.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na seminář Zdaňování příjmů zaměstnanců v roce 2022 ......dne 30.11.2022 ve Vyškově
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