ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY
- HOTEL SVRATKA – ŘÍJEN 2021
(11. - 13. ŘÍJNA 2021)
Jste v účetní kondici, přijeďte- cílem kurzu je poskytnou účastníkům komplexní
účetní a daňový přehled v návaznosti na příjemnou relaxaci v rámci hotelu SVRATKA.
Program:
Tento třídenní seminář je určen pro pokročilé zájemce – účetní, hlavní účetní, auditory,
daňové poradce, pracovníky účetních firem, případně ekonomům a podnikatelům. Cílem
semináře je rekapitulace účetních a daňových novinek pro ROK 2021. Těmto a všem
dalším aktuálním novinkám bude seminář věnován. Případně je možné zasílat
dotazy k uvedeným tématům předem.
Seminář se koná v HOTELU SVRATKA. Hotelový komplex je postaven na kopci nad obcí
Svratka v srdci Vysočiny. Prostředí nabízí ideální podmínky k relaxaci a odpočinku.
Moderní hotel, určený především pro pohybové a sportovní účely. V Hotelu se nachází
krytý bazén a sauna (nezapomeňte na plavky). Nabídka zvýhodněných masáží. Připojení
wi-fi je v celém areálu.

Vyplněnou přihlášku zašlete prosím na naši adresu
nejpozději do 30. ZÁŘÍ 2021!
Přednášející:

Ing. Jiří KLÍMA - daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových
poradců v Brně, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR
		
Ing. Jana PILÁTOVÁ – auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru
Komory auditorů ČR

Datum a místo konání:
		 11. - 13. ŘÍJNA 2021
		 HOTEL SVRATKA ve Svratce
		 Zahájení v pondělí 11.října v 10,00 hod.
		 Předpokládané ukončení 13.října v 16,00 hod.

11.-13.10.2021, HOTEL SVRATKA
v.s.111021

Časový program:
Pondělí 11. října 2021
09,00 – 10,00 prezence, org. záležitosti (ubytování účastníků)
10, 00 – 13,00 přednáškový blok – Ing. Jiří KLÍMA
Daň z příjmů 2021 v aktuálním znění, novinky, aktuality
Rozbor zákona o daních z příjmů v aktuálním znění, po všech změnách roku 2021a příprava na rok 2022.
Např. Nová úprava majetku, mimořádné odpisy a jejich důsledky, zdanění fyzických osob, osvobozené
příjmy, prodej nemovitostí, ztráta
15,00 – 18,30 přednáškový blok – Ing.Jiří KLÍMA
Daň z příjmů 2021 v aktuálním znění, novinky, aktuality
Úterý 12. října 2021
09,00 – 13,00 přednáškový blok – Ing.Jiří KLÍMA
Daň z přidané hodnoty 2021 v aktuálním znění, novinky, aktuality
DPH - průřez zákonem o DPH ve znění aktuálních změn - novela od 1.7.2021, dodání zboží do EU, režim
OSS, dovoz zboží a osvobození, nájmy a prodeje nemovitostí
15,00 – 18,30 přednáškový blok –Ing. Jiří KLÍMA
Daň z přidané hodnoty 2021 v aktuálním znění, novinky, aktuality

Firma:
Adresa:
Číslo účtu organizace:
IČ:
DIČ:
Telefon:

Fax:

E-mail:
Jména účastníků:

Středa 13. října 2021
09,00 – 14,00 přednáškový blok – Ing. Jana PILÁTOVÁ
Podvojné účetnictví podnikatelů 2021 v aktuálním znění, novinky, aktuality
Aktuální témata podvojného účetnictví podnikatelů. Informace o vývoji připravovaného nového zákona
o účetnictví. Aktuální otázky k tomuto tématu včetně zodpovězení dotazů.

1. Potvrzuji tímto rezervaci ….... míst na kurzu a garantuji moji/naši účast na tomto kurzu
probíhajícím ve dnech 11.-13.10.2021.

Cena semináře: Kč 8.800,- /včetně DPH/
V ceně je zahrnuta částka za seminář, pracovní materiály, využití učeben, stravování po celé tři dny ,
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, parkovné, připojení Wi-Fi v celém hotelu a volný vstup do bazénu.
Doplatek za jednolůžkový pokoj Kč 600,-. Dále je možné využít další služby za úplatu: masáže.
Vaše místo na semináři Vám garantujeme okamžikem zaplacení semináře. Při provedení
platby do 20.8. bude cena vložného ve výši Kč 8.300,- /sleva ve výši Kč 500,-/. Počet účastníků
semináře je omezen na počet 40 účastníků.

3. Potvrzuji dále, že v případě mé/naši neúčasti, bude vyslán náhradník/náhradníci.
V opačném případě má pořadatel akce Jan Mačát, Ústí nad Orlicí právo požadovat
odškodné ve výši Kč 4.000,- (výjimku tvoří lékařem potvrzené onemocnění).

2. Podpisem potvrzuji odeslání vložného ve výši ……………./1 účastník na účet pořadatele, firmy Jan Mačát, Ústí nad Orlicí, č. účtu: 1320345379/0800, VS111021.

Další informace podá Jan Mačát, tel. 602 102 068 nebo 465 521 019

Datum:

Razítko a podpis:

