NABÍDKA SEMINÁŘŮ
DAŇOVÉ ZMĚNY 2020
Dovolujeme si Vám nabídnout kurz DAŇOVÉ ZMĚNY 2020, který zahrnuje 3 školicí dny a celkem 3 semináře.
Tento obsahově unikátní volný cyklus 3 seminářů reaguje na značné a rozsáhlé novely zákonů, změny
pravidel legislativy EU pro účely DPH a daně z příjmu, metodiky finanční správy, judikáty a to
s účinností od 01.01.2020. Na semináři bude věnován i dostatečný prostor pro změny zákonů v průběhu roku
2019. Semináře budou zaměřeny na praktické řešení jednotlivých zásadních změn na činnost firem a tímto
zaměřením jsou vhodné nejen pro pracovníky ekonomických úseků, ale i pro nejširší podnikatelskou veřejnost.
Přednáší
Mgr. Josef Janata (daňový poradce)
Místo konání: H-Centrum, Staré Hradiště 197, 533 52 Staré Hradiště

1. ZMĚNY ROKU 2020 - daň z příjmu

účetnictví, daňový řád, EET
Určeno:

Seminář je určen pro pracovníky ekonomických úseků obchodních společností – hlavní
účetní, účetní, asistentku účetní, ale i pro majitele společnosti, jednatele, …

Termín: 26.11.2019 (úterý) 08.30 – 13.30
Cíl:

Seznámení účastníků s praktickými dopady
schválených změn zákona o dani z příjmů,
účetnictví, daňového řádu s účinností pro rok
2019 a 2020, zákona o EET s účinností od
01.05.2020 Pozornost bude také věnována
vybraným problematickým ustanovením.

Program – hlavní témata semináře:

Změny v oblasti účetnictví
 Nová interpretace I-39 – Inventarizační rozdíly u zásob a
dlouhodobého majetku
 Příprava na roční účetní závěrku, zveřejnění účetní závěrky
Daňový řád
 Doplnění protizneužívacího pravidla
 Změny v daňové informační schránce, nový portál MOJE
daně
 Aktuální stav Výzvy KH, Výzvy na odstraňování
pochybností, vracení nadměrného odpočtu
Novela zákona o EET
 Omezení působnosti zákona, trvalé výjimky
 Novinka – zvedení „zvláštního režimu“ (§11a), podmínky
pro možnost podání žádosti o stanovení zvláštního režimu
 Náležitosti účtenky
Dotazy posluchačů

Změny zákona o dani z příjmů pro rok 2019, 2020, výklad
aktuálních informací vydaných GFŘ:
 Nová pravidla pro uplatňování výdajů procentem z příjmů,
pro rok 2020
 Změny v odpočtu na vědu a výzkum
 Informace o balíčku interpretující předpisy EU
 Daňové výdaje 2019, 2020
 Pokyn řady D – D-22 – komentář
 Oznámení o osvobozených příjmech za rok 2020
Cenové podmínky
KÓD:
Cena
Podmínky
1911111
1650,-Kč (bez DPH), 1997,- Kč (včetně 21% DPH) Cena je určena pro 1 účastníka z jedné společnosti
1911112
3130,-Kč (bez DPH), 3787,- Kč (včetně 21% DPH) Cena je určena pro 2 účastníky z jedné společnosti

2. Změny DPH+ KH pro rok 2020
Určeno:

Seminář je určen pro pracovníky ekonomických úseků obchodních společností – hlavní
účetní, účetní, asistentku účetní, fakturantku., ale i majitele společnosti, jednatele, …

Termín: 06.12.2019 (pátek) 08.30 – 13.30
Cíl:
Seznámení
účastníků s
praktickými dopady

očekávaných rozsáhlých změn DPH s účinností
od 1.1.2020, rozbor a vysvětlení zcela nových

pravidel zákona o DPH, která zavádí směrnice
EU. Pozornost bude také věnována vybraným
problematickým ustanovením roku s platností
od 01.04.2019

CONTO SERVIS s.r.o.,Chelčického 686,533 51 Pardubice -Rosice n.L., IČ: 27464334; DIČ:CZ27464334
Tel.: 466 649 019, 777 649 019
e-mail: skoleni@conto-servis.cz
Bank. spojení: KB, a.s. Pardubice, č.účtu: 78-9252950257/0100, http://www.conto-servis.cz

Program – hlavní témata semináře:
Změny zákona o DPH,výklad aktuálních informací GFŘ:
 Shrnutí aktuálního stavu legislativy v oblasti DPH roce 20192020
 Uplatňování DPH u poukazů,
 Základ daně a jeho opravy, nový postup v případě nedobytné
pohledávky, doručování daňových dokladů
 Výpočet daně, sazby daně,
 Nárok na odpočet daně (uplatnění nároku, oprava odpočtu
daně),
 Kontrolní hlášení 2020 – hlavní úskalí, nové zkušenosti,
důkazní řízení správce daně, výzvy správců daně

NOVÁ PRAVIDLA ZÁKONA o DPH ve vazbě na
implementaci Směrnice EU
 Dodání zboží do call-of skladu – NOVÁ PRAVIDLA
 Dodání zboží v řetězci – NOVÁ PEVNÁ PRAVIDLA
 Prokazování přepravy do jiného členského státu - NOVÁ
PRAVIDLA
 Souhrnné hlášení a nové evidence
 Pořízení zboží z jiného členského státu
Další změny pro rok 2020
Dotazy posluchačů

Cenové podmínky
KÓD:
Cena
Podmínky
1912111
1895,-Kč (bez DPH), 2273,- Kč (včetně 21% DPH) Cena je určena pro 1 účastníka z jedné společnosti
1912112
3595,-Kč (bez DPH), 4350,- Kč (včetně 21% DPH) Cena je určena pro 2 účastníky z jedné společnosti

3. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA

v praxi roku 2020
Určeno:

Seminář je určen pro pracovníky ekonomických, personálních úseků obchodních společností –
hlavní účetní, mzdovou účetní, pracovníky HR, ale i majitele společnosti, jednatele, …

Termín: 17.12.2019 (pátek) 08.30 – 13.30
Cíl:
V rámci semináře získají posluchači základní přehled

o hlavních změnách v zákoníku práce a
navazujících předpisů od 1. 1. 2020. Všechny
změny budou dokumentovány na velké části
praktických příkladů. Pozornost bude také věnována
problematickým ustanovením a vybraným
judikátům ovlivňující personální praxi

Program – hlavní témata semináře:

 Shrnutí aktuálního stavu pracovněprávní legislativy v roce
2019-2020
 Evidence plnění povinného podílu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením
 Kontrola inspektorátu bezpečnosti práce na pracovišti
- nelegální práce
 Změny v zákoníku práce
o Dočasné přidělení zaměstnance
o Dovolena a její výpočet, nová pravidla výpočtu
o Dohody o pracích mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)
o Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele

o Doručování písemností zaměstnavatelem
o Vrcholový řídící pracovník, …
 Zhodnocení dopadu GDPR na ochranu osobních údajů
uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců
 Změny minimální mzdy pro rok 2020, změny mzdových
tarifů pro rok 2020 a dopady do dalších právních předpisů
 Změny ve zdravotním a sociálním pojištění,
 Změny životního minima
 Změny v oblasti daně z příjmu ze závislé činnosti
o daňové zvýhodnění na děti, způsob prokazování nároku
o školkovné pro rok 2020, …
o Náležitosti mzdového listu
o Prohlášení poplatníka …..
 Benefity zaměstnanců
 Zpracování mzdy od 01.01.2020 – nejnižší úroveň
zaručené mzdy, srážky ze mzdy, …
 Příklady zpracování mezd
 Elektronická komunikace se státní správou pro rok 2020
Dotazy posluchačů

Cenové podmínky
KÓD:
Cena
Podmínky
1912121
1795,-Kč (bez DPH), 2172,- Kč (včetně 21% DPH) Cena je určena pro 1 účastníka z jedné společnosti
1912122
3450,-Kč (bez DPH), 4175,- Kč (včetně 21% DPH) Cena je určena pro 2 účastníky z jedné společnosti
Zvýhodněná cena: při objednání 3 dnů školení najednou:

KÓD:

1911151
1911152

Cena

Podmínky

4950,-Kč (bez DPH), 5990,- Kč (včetně 21% DPH) Cena je určena pro 1 účastníka z jedné společnosti
9400,-Kč (bez DPH), 11374,- Kč (včetně 21% DPH) Cena je určena pro 2 účastníka z jedné společnosti

Účastnický poplatek za jednotlivé semináře zahrnuje náklady spojené s realizací akce, včetně malého občerstvení a
podkladového studijního materiálu.
Účastnický poplatek je možné zaplatit na účet č. 78-9252950257/0100 vedený u KB, a.s. Pardubice, VS: dle
příslušné cenové varianty. Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději 5 dní před konáním příslušného
semináře faxem, e-mailem nebo poštou na níže uvedenou adresu.

Další informace na: tel.: 777 649 019, www.conto-servis.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZY A SEMINÁŘE CONTO SERVIS s.r.o.
Údaje o zákazníkovi :
Obchodní jméno:……………………………………………………...…………………… …………………………...
IČ : ……………………………….…………………….DIČ : ….….……………………..……………………………..
Sídlo : ………..………….………………………………………………………… ……… PSČ ………………..……
Kontaktní adresa : …………..…………………………………………………………..…. PSČ …….………………
Bankovní spojení : ……………….…………………………..……….. Počet zaměstnanců ve firmě : ……………
Osoba odpovědná za vzdělávání : ……….…………………….………………………………….………………….
Tel./fax : …………………..………… Mobil : …………….……… E-mail : .……….……….……………………….
Způsob úhrady : převodním příkazem na základě zálohové faktury

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA – OBJEDNÁVKA

NA SEMINÁŘE

1911111

26.11.2019

ZMĚNY ROKU 2020-daň z příjmu, účetnictví, daňový řád, EET

počet účastníků: …

1912111

06.12.2019

ZMĚNY DPH + KH 2020

počet účastníků: …

1912121

17.12.2019

PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI 2020

počet účastníků: …

3 SEMINÁŘE - DAŇOVÉ ZMÉNY 2020

počet účastníků: …

1912151 26.11.+6.+19.12.19

Odesláním této přihlášky e-mailem nebo poštou stvrzuji svůj souhlas s následujícím podmínkami společnosti CONTO
SERVIS s.r.o.:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Přihlášky, jejich změny i případná storna jsou závazné a přijímáme je pouze písemně.
Závaznou přihlášku na kurzy, seminář (semináře) zašlete obratem nejpozději 5 pracovních dní před dnem konání semináře.
Přihlásit se je možné přímo prostřednictvím webových stránek, nebo e-mailem, případně je možné si přihlášku vytisknout a zaslat ji
poštou či ji naskenovat a zaslat e-mailem.
Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito pokyny a s cenou za jednotlivá školení, která je stanovena dohodou, dle zákona č.
526/90 Sb., o cenách
Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Na základě přihlášky vystavíme potvrzení o registraci na semináři
a společně se zálohovou fakturou k zaplacení účastnického poplatku jej odešleme zpět objednateli. Vyrozumíme zároveň i ty
účastníky, kteří nebudou moci být z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný seminář a nabídneme jim náhradní termín,
případně zrušení přihlášky.
PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ: Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) elektronicky potvrzení
o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář (semináře) převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
Účastnický poplatek je možné zaplatit na účet č. 78-9252950257/0100 vedený u KB, a.s. Pardubice. Daňový doklad (fakturu s
vyúčtováním) obdrží účastník v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. Účastnický poplatek za jednotlivé
semináře zahrnuje náklady spojené s realizací akce, včetně drobného občerstvení a podkladového studijního materiálu.
Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dní před jeho zahájením. Po tomto termínu a při neúčasti účastníka
(či jeho náhradníka) kurzovné nevracíme, účastník je povinen uhradit plnou cenu semináře.
Vyhrazujeme si právo na změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních či provozních důvodů. Všechny
případné změny Vám dáme písemně, telefonicky nebo e-mailem včas na vědomí. Prosíme Vás o uvedení Vašeho e-mailového
spojení na přihlášce.
Registrace účastníků na semináři probíhá vždy od 8.00 hodin do 8.30 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře.
Informace o změnách: Účastníci budou vždy včas písemně, e-mailem či telefonicky informování o změně místa či data konání
semináře, o změně lektora, případně o zrušení semináře.

…….………………………………
datum

………………………………………
razítko, podpis

CONTO SERVIS s.r.o., Chelčického 686,533 51 Pardubice-Rosice n.L., IČ: 27464334;DIČ: CZ27464334
Tel.: 466 649 019, 777 649 019
e-mail: skoleni@conto-servis.cz
Bank. spojení: KB, a.s. Pardubice, č.účtu: 78-9252950257/0100, http://www.conto-servis.cz

NABÍDKA

SLUŽEB

ODKLAD TERMÍNU pro podání
přiznání k dani z příjmu 2019
Proč odkládat termín pro podání přiznání o 3 měsíce na 01.07.2020
Pro odklad termínu pro podání přiznání k dani z příjmu můžete mít celou řadu důvodů:
- Nestíháte zpracovat daňové přiznání do 31. března 2020?
- Nebudete mít na zaplacení daně?
- Vychází Vám velká daňová povinnost a tím i nová vyšší záloha splatná k termínu 15.06.?
- Nemáte ještě uzavřené účetnictví?
- Nemáte ještě kompletní doklady za rok 2019?
- Nemáte ještě jistotu, zda bylo účetnictví za rok 2019 zpracováváno správně a to na základě
změny účetních nebo vzhledem k výrazným legislativním změnám?
- Máte jiné důvody proč nepodat přiznání v řádném termínu?
Pokud jste odpověděli ano alespoň u jedné z otázek, tak si u nás odložte lhůtu pro podání přiznání o 3 MĚSÍCE
(tj. až do 1. července 2020) a zaplaťte daň až 1. července 2020!
V případě zájmu o další informace a objednání této služby nás prosím kontaktujte na tel. čísle 466 649 019,
777 649 019 nebo na e-mailu info@conto-servis.cz, kde dohodneme další postup pro podepsání smlouvy a
plné moci.

Služby daňového poradce
-

sestavení daňových přiznání ke všem daním (daň z příjmu, DPH, silniční daň, daň z nemovitostí,… )
odklad přiznání k dani z příjmu k 30.06. (01.07.)
revize daňových přiznání sestavených klientem
odhady výpočtu daně z příjmu v průběhu roku
poradenství k daňovým otázkám každodenní podnikatelské praxe ve všech oblastech daní
„hot line servis“ i zpracování daňových analýz ke složitějším otázkám a mimořádným transakcím
daňová optimalizace a plánování pro konkrétní podnikatelský záměr
optimalizace daňové strategie pro podnikání v České republice i v zahraničí
zastupování daňovým poradcem před finančním úřadem na základě plné moci
řešení kontrol finančního úřadu, sporů s finančním úřadem
průběžný daňový dohled nad zpracovávaným účetnictvím u jednotlivých firem

Ostatní poradenské služby
-

zakládání nových společností (s.r.o., a.s.,…) dle požadavků jednotlivých klientů
poradenství při tvorbě firemní strategie (vize, strategie, plánování, cíle, úkoly, obchodní modely,…)
podnikatelské poradenství, ekonomika a řízení (zpracování podkladů pro úvěr, dotace EU)
ekonomické řízení společností, výpočty návratnosti investic, …)
audit lidských zdrojů, finančních zdrojů, procesů
poskytování sídla společnosti
služby v oblasti BOZP a PO a mnoho dalších

Služby v oblasti účetnictví, mezd
- externí vedení účetnictví, daňové evidence,
- účetnictví on-line – zpracování prvotních dokladů přímo klientem (přijaté,vydané faktury,příkazy
k úhradě, banka,pokladna,…) a následná kontrola a případné zaúčtování složitějších účet.případů u nás
- externí zpracování mezd (mzdový outsourcing) a personalistiky včetně kontaktu s OSSZ, ZP
- supervize účetnictví, kontrola a rekonstrukce účetnictví,
- metodická pomoc a podpora při zpracování účetnictví u klienta
- zpracování účetní závěrky (řádná, mimořádná,…), zpracování podkladů pro daňová přiznání
- zavedení účetnictví, výběr a zaškolení zaměstnanců na pracovní pozice v účtárně
- účetní supervize a dohled nad účtárnou klienta, metodická pomoc při zpracování účetnictví u klienta
- rekonstrukce účetnictví, mezd

Další informace na: tel.: 777 649 019, www.conto-servis.cz

