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●

Pozvánka na odborný seminář na téma

ZMĚNY DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ PRO ROK 2016
Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna projednává několik novel zákona o dani
z přidané hodnoty a zákona o daních z příjmů, které obsahují řadu změn pro rok 2016, a
rovněž vzhledem k tomu, že již byla schválena rozsáhlá novela zákona o účetnictví,
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
 Nová pravidla v oblasti nemovitých věcí
 Změny související se zavedením nového Celního kodexu EU
 Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na veškerá zdanitelná plnění
uskutečněná v ČR osobou neusazenou v ČR pro plátce
 Možné změny související se zavedením elektronické evidence tržeb
 Aktuality k výkazům „kontrolního hlášení“
 Vývoj v oblasti tuzemských zdanitelných plnění podléhajících režimu přenesení
daňové povinnosti
Oblast daní z příjmů
 Prokazování původu majetku
 Úpravy ve zdanění penzí a obdobných produktů
 Definice „předškolního zařízení“
 Změny v zákoně o rezervách
Účetnictví
 Transpozice směrnice 2013/34/EU do zákona o účetnictví
 Zavedení kategorizace účetních jednotek (mikro účetní jednotka, malá účetní
jednotka, střední účetní jednotka a velká účetní jednotka)
 Zavedení kategorizace konsolidačních skupin
 Vymezení rozsahu a způsobu účetních závěrek
 Vymezení podmínek pro zveřejňování účetních závěrek
 Stanovení „subjektu veřejného zájmu“
 Zavedení povinnosti sestavovat a zveřejňovat zprávu o platbách
 Nová úprava jednoduchého účetnictví
Navazující změny v zákoně o auditorech
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PŘIHLÁŠKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ NA TÉMA

ZMĚNY DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ PRO ROK 2016
V případě Vašeho zájmu o tento seminář vyplňte prosím tuto přihlášku a zašlete ji
naskenovanou emailem na adresu Tomicek@stanek-tomicek.com nejpozději do 15. října
2015. Účastnický poplatek, který činí 2 600 Kč plus DPH za osobu, bude následně
vyfakturován vysílající společnosti.
Potvrzujeme tímto, že níže uvedená(é) osoba(y) se zúčastní semináře:
Téma

Změny daňových a účetních předpisů pro rok 2016
*)

10. listopadu 2015

Termín *)

11. listopadu 2015

Čas

9:00 – 13:00 hod.

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)

Termín

*)

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

