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On-line seminář

Marketing a reklama - daňové a účetní minimum online
Seminář je určen pro:
pracovníky, jejichž pracovní náplní je problematika marketingu a reklamy.

Obsah semináře:
dopady daňových předpisů do oblasti marketingu podnikatelských subjektů – například: propagační či dárkové poukazy,
akce podpory prodeje, zákaznické promoakce, školení pro zákazníky, spotřebitelské soutěže, problematika reklamních
dárků a mnohé jiné,
daňově uznatelné náklady v marketingu (vliv na marketingové a finanční rozpočty),
dopady DPH na marketing a finanční plánování vč. technických otázek k vystavování daňových dokladů a zajištění
důkazních prostředků z marketingových akcí apod.,
nutné podklady pro účely kontroly finančních úřadů v oblasti marketingu a reklamy,
představení konkrétních kontrol finančních úřadů v oblasti marketingu a doporučení pro prevenci chyb a rizik,
odpovědi na konkrétní otázky posluchačů.

Lektor
Ing. Jiří Jindrák
Přednášející je od roku 2001 daňovým poradcem v současné době působícím ve společnosti HLB Proxy, a.s. Zaměřuje se na
problematiku zdanění právnických a fyzických osob a DPH. Od roku 2007 se věnuje přednáškové činnosti pro širokou
veřejnost s cílem realizovat semináře s praktickým pohledem na daňovou a související účetní problematiku. Hovoří…

Termíny a přihláška
Datum

Čas

Místo

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

29.5.2020

9:30 12:30

On-line

1990 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.

6.6.2020 15:53

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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