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On-line seminář

Změny v daňovém řádu od roku 2021
Výběr z obsahu:
daňová informační schránka – rozšíření funkcionality,
změny ve způsobech podání správci daně,
změny v souvislosti s daňovou kontrolou (nová koncepce pro zahájení a ukončení, související oznámení správce daně) a
v postupu k odstranění pochybností,
úprava lhůt pro podávání daňových přiznání poplatníkem, která se týká i daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2020,
problematika záloh na daňový odpočet,
změny v sankcích a možnostech jejich prominutí,
další změny a novinky (rozšíření možnosti použít daňového konzultanta, přidělování DIČ neobsahujícího rodné číslo
apod.),
související výklady správce daně.
K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor
RNDr. Ivan Brychta
Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v
daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se
věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Termíny a přihláška
Datum

Čas

Místo

Cena
Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám

25.11.2020

14:00 15:30

On-line

1490 Kč

prosím na sebe [link]kontakt[/link].
Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace
Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem.
Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na
semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.
Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat
předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.

1.12.2020 22:05

Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.
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