STANĚK, TOMÍČEK & PARTNERS
DAŇOVÉ, FINANČNÍ A EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ
U PRAŠNÉ BRÁNY 1078/1, 110 00 PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA
TEL +420 234 102 001, E-MAIL: taxoffice@stanek-tomicek.com

●

Pozvánka na odborný seminář na téma

ZMĚNY DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ PRO ROK 2017
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na odborný seminář, na kterém budou, mimo jiné,
prezentována a diskutována pod vedením našeho odborného lektora pana Milana Tomíčka
následující témata:


Oblast DPH
 Zavedení nového institutu „nespolehlivá osoba“
 Úprava pravidel pro stanovení okamžiku vzniku povinnosti přiznat daň u
poskytování služeb
 Nová pravidla pro postup při nesprávném uvedení daně za jiné zdaňovací období
 Dílčí úprava pravidel pro uplatnění nároku na odpočet daně u přijatých
zdanitelných plnění
 Rozšíření případů ručení příjemcem zdanitelného plnění za daň neodvedenou
dodavatelem
 Nová pravidla pro dlouhodobý majetek využívaný na základě leasingu
 Nové postupy pro nedoložené ztráty, krádeže a zničení zásob i dlouhodobého
majetku
 Nová pravidla v oblasti nemovitých věcí
 Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti
 Úprava podmínek pro uplatnění osvobození od daně při vývozu zboží z EU
 Zrušení speciálních ustanovení pro sdružení („společnost“)
 Aktuality k výkazům „kontrolního hlášení“



Oblast daní z příjmů
 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu, slevy na dani, daňové bonusy
 Změny u příspěvků na doplňkové penzijní spoření
 Úprava daňového režimu u veřejně prospěšných poplatníků
 Úprava daňového režimu rodinných fundací
 Nové možnosti odpisování technického zhodnocení podnájemcem
 Změny v odpisování nehmotného majetku a práva stavby, vyřazení původní
výstavby v rámci nové výstavby
 Vypořádání spoluvlastnictví, odpisování spoluvlastnických podílů
 Daňový režim zálohy na výplatu podílu na zisku



Účetnictví
 Úprava podmínek pro vykazování „nefinančních informací“
 Nové správní delikty
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●

PŘIHLÁŠKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ NA TÉMA

ZMĚNY DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ PRO ROK 2017
V případě Vašeho zájmu o tento seminář vyplňte prosím tuto přihlášku a zašlete ji naskenovanou
emailem na adresu taxoffice@stanek-tomicek.com nejpozději do 10. října 2016. Účastnický
poplatek, který činí 2 800 Kč plus DPH za osobu, bude následně vyfakturován vysílající
společnosti.
Potvrzujeme tímto, že níže uvedená(é) osoba(y) se zúčastní semináře:
Téma
Termín

Změny daňových a účetních předpisů pro rok 2017
*)

1. listopadu 2016

Termín *)

2. listopadu 2016
9:00 – 13:00 hod.

Čas
Místo

Zasedací místnost v prostorách společnosti Staněk, Tomíček & Partners
U Prašné brány 1, Praha 1
4. patro (3 minuty chůze od stanice metra Náměstí Republiky)

*)

Vyberte si prosím jeden ze dvou uvedených termínů a uveďte ho níže v přihlášce. Abychom umožnili
aktivní zapojení všech účastníků semináře do diskuse, bude kapacita semináře omezena. V případě, že
nabízený termín bude v okamžiku přijetí Vaší přihlášky již obsazen, budeme Vás neprodleně kontaktovat
a dovolíme si Vám nabídnout jiný termín.

Jméno a příjmení

Společnost

Zvolený termín

Telefon a/nebo e-mail kontaktní osoby: …………………………………………………
V …………….., dne…………..
……………………………..
Jméno a podpis

