POZVÁNKA
na kurz
Novinky v daních a účetnictví

Termín:

27. 1. 2022

Místo konání:

učebna společnosti POE EDUCO, spol. s r. o.
Varenská 49, Ostrava, (budova Povodí Odry, s. p., 4. patro),
parkování v okolí obchodního centra FUTURUM

Lektor:

Ing. Kateřina Krzikallová

Rozsah:

8 hodin, od 8:00 do 16:30 hodin

Program:
Novinky v účetnictví podnikatelských subjektů
•
Nové interpretace Národní účetní rady se zaměřením na problematiku
majetku, účtování v cizí měně,
•
Zveřejňování účetní závěrky prostřednictvím správce daně,
•
Výplata podílu na zisku podle novely zákona o obchodních korporacích.
Novinky v daních z příjmů
•
Zpětné uplatnění daňové ztráty, vzdání se práva na uplatnění ztráty do
budoucna,
•
Zdaňování dluhopisů,
•
Zvýšení hranice pro hmotný majetek, technické zhodnocení,
•
Mimořádné odpisy,
•
Odpisování nehmotného majetku,
•
Odpočet darů na veřejně prospěšné účely,
•
Stravenkový paušál,
•
Oznámení příjmů plynoucích do zahraničí,
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•

Daňové zvýhodnění na děti, daňový bonus, základní sleva na poplatníka,
Školkovné, odpočet úroků z úvěrů na financování bytové potřeby,
Vybrané zaměstnanecké benefity,
•
Daňové dopady zvýšení průměrné a minimální mzdy,
•
Paušální daň a související problémy.
Daň z nemovitých věcí
•
Připravované změny na rok 2022.
Daň z přidané hodnoty
•
Aktuální problémy související s osvobozením od daně u dodání a nájmu
nemovitých věcí s důrazem na změny od 1. 1. 2021,
•
Uplatňování DPH při obchodování se zbožím v rámci Evropské unie
včetně postupů při přemístění zboží, režimu call-off stock a při dodání
zboží v řetězci,
•
E-COMMERCE – prodej zboží na dálku, dodání zboží za použití
elektronického rozhraní, poskytování vybraných služeb konečným
spotřebitelům v EU – změny od 1. 7. 2021, resp. 1. 10. 2021,
•
Rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS) od 1. 7. 2021,
resp. 1. 10. 2021,
•
Postup při dovozu zboží nízké hodnoty od 1. 7. 2021, resp. 1. 10. 2021,
•
Zvláštní režim pro cestovní službu – změny od 1. 1. 2022,
•
Správa DPH v tuzemsku a změny platné od roku 2021 - vracení
nadměrného odpočtu, záloha na nadměrný odpočet, úrok z prodlení.
Další připravované změny v daních a účetnictví, které budou známy ke dni
pořádání semináře.
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