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POZVÁNKA
na seminář

Příprava na daňové přiznání za rok 2017 u právnických
osob, včetně legislativních změn
přednáší: Ing. Dana VANKEOVÁ,
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
v učebně - Dvořákova 3134/2, 400 10, Ústí n. L., – v centru města vedle Domu kultury
Termín konání:

pondělí 29. ledna 2018 od 09. 00 hod.,

Cílem semináře je podrobné seznámení se s procesem navazujícím na účetní závěrku, a přípravou
podkladů pro daňové přiznání právnických osob, které musí být mnohdy zachyceny již v účetnictví,
rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem s dopadem do daňového přiznání.

Obsah:
1. Změny účinné od 1.7.2017 pro právnické osoby v zákoně o daních z příjmů a
rezervách s dopadem do daňového přiznání
2. Rozbor jednotlivých řádků daňového přiznání se zaměřením především na položky
zvyšující a snižující základ daně :
• časové rozlišení nákladů a výnosů z pohledu daně z příjmu
• finanční leasing a daň z příjmů (i předčasné ukončení FL)
• daňově uznatelné a neuznatelné náklady ( nový pohled na manka a škody na
základě novely DPH účinné od 1.7.2017, paušální výdaj na dopravu, smluvní
pokuty a úroky z prodlení, neuhrazené sociální a zdravotní pojištění, a další)
• daňové a účetní odpisy ( odložená daň)
• daňové a účetní rezervy
• daňové opravné položky u pohledávek a další operace s pohledávkami
v rámci DP, odpis pohledávek z hlediska DP ( včetně problematiky pohledávek
v cizí měně)
• kurzové rozdíly a daň z příjmů
• mimořádný výsledek hospodaření (rozdíly ze změn účetních metod, první
účtování o odložené dani, opravy významných chyb minulých období)
3. Stanovení základu daně
4. Položky odčitatelné od základu daně
5. Slevy na dani
6. Uplatnění ztrát minulých období
7. Zálohy na další období
o Diskuze a dotazy.
Poplatek za účastníka 1.550,- Kč, za člena ZO SÚ 1.350,- Kč poukažte na náš účet u ČSOB, a.s., pob. Ústí
nad Labem, č. ú. 515182333/0300. KS 0308, VS číslo 0418. Platba v hotovosti, jen výjimečně před zahájením
semináře.
Doprava: z Mírového náměstí směr Dům kultury cca 150m pěšky. Pokud pojedete autem, tak využijte parkoviště
vedle benzinové stanice OMW nebo v okolí.
V ceně semináře je zahrnuto i malé občerstvení (nápoje, bageta).
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Přihlášky přijímáme do 22. 1. 2018. Nejsme plátci DPH.
V Ústí nad Labem dne 7/1/2018

Martin PETR
předseda ZO SÚ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA – DPPO dne 29. 1. 2018
na seminář „zákon 586/92 Sb. o DPPO“ dne 29. 01. 2018 přihlašujeme …………………………….
částku celkem ……... jsme poukázali jméno (-a)
telefon na Váš účet č. 515182333/0300 u ČSOB v Ústí n. L. pod VS: 0418.
tel. /fax:

e-mail:

v ……………………………….

razítko a podpis

adresa plátce:

