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On-line seminář

Majetek a jeho odpisy (daňový a účetní pohled) změny 2020/2021
Webinář pro:
ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti používají odpisovaný
majetek a mají zájem se seznámit se všemi možnostmi, ale i úskalími, které daňové a účetní zákony pro majetek a jeho
odpisování přinášejí.

Obsah webináře:
vymezení hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobý, drobný, rozdílné hranice v účetním a daňovém pojetí,
technické zhodnocení daňově a účetně)
vstupní cena a její určení (pro účely daňové i účetní, vyvolaná investice a další)
účetní odpisy (zásady pro účetní odpisování, způsob odpisování, odpisový plán)
daňové odpisy hmotného majetku (vymezení odpisovatele, odpisovaný a neodpisovaný majetek, daňové odpisové
skupiny a postup podle přílohy č. 1 ZDP, rovnoměrně a zrychlené odpisy a jejich srovnání, odpis při zvýšení podílu na
majetku, odpisy prováděné nájemci a podnájemci a další speciální postupy)
nehmotný majetek (odpis v případě technického zhodnocení, způsob odpisování)
odpisy ve speciálních případech (prodej majetku, transformace, pokračování v odpisování, postup při vyřazení majetku z
účetního a daňového hlediska, účetní a daňová zůstatková cena)
další související problematika (zásady tvorby rezervy na opravy majetku a další).
Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou
zdůrazněny aktuální postupy a novinky ve srovnání s předchozím stavem.
Pro účastníky webináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu webináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy
účastníků.

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
17.6.2021

Čas
9:00 - 14:00

Místo
On-line

Cena
3690 Kč

Závazná přihláška

8.5.2021 09:29

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.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.
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