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POZVÁNKA
na seminář

Změny v daňových zákonech 2017
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:

úterý 12. září 2017 od 09. 00 hod.,

Obsah:
Shrnutí aktuálních změn v daňových zákonech připravených poslaneckou sněmovnou původně pro
začátek roku 2017, ale schválené s účinností od 1.7. 2017 !
Poslední rozsáhlé změny v daňových zákonech přijaté současnou poslaneckou sněmovnou!
Změny zákona o DPH pro rok 2017 - změny platné okamžitě po zveřejnění
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dlouhodobý majetek - rozšíření definice, nový přístup k leasingu
zrušení speciální úpravy pro společnost (dříve sdružení bez právní subjektivity ),
upřesnění místa plnění – služby na věci nemovité,
změny u pořízení zboží z jiného členského státu a dodání zboží do JČS
úprava vzniku povinnosti přiznat daň a změny v DUZP, nový § 20a v zákoně
změny u oprav základu a výše daně ,
osvobození přepravy a služeb souvisejících s dovozem a s vývozem
změny u odpočtu daně , nový režim pro manka a škody na obchodním majetku – (rozsáhlá
informace GFŘ zveřejněná 19.6.2017 s podrobným postupem dokonce v návaznosti na účetnictví!)
rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti,
ručení za daň při platbě virtuální měnou ,
nový institut nespolehlivé osoby (informace GFŘ ze dne 19.6.2017, nespolehlivou osobou se
může stát dokonce osoba nepovinná k dani, tj. občan)
další úpravy v části Správa daně v tuzemsku

Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2017– změny pro :
•
•
•
•
•
•
•
•

fyzické osoby
příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu – srážková daň
snížení limitů pro paušální výdaje FO na polovinu !!!!!,
další zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti, a další
právnické osoby
osvobození bezúplatných příjmů veřejnoprávních korporací,
daňové odpisování svěřeného majetku u příspěvkových organizací a další změny
další společné úpravy pro FO i PO
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narovnání podmínek u výdajů na dopravu,
nové lhůty pro odpisy nehmotného majetku
vyřazení stavby v souvislosti s výstavbou
nově odepisování spoluvlastnických podílů a odpis TZ podnájemcem

POZOR! 22 přechodných ustanovení! Různá účinnost jednotlivých změn zákonů - některá
ustanovení platná už pro rok 2017, jiná pro rok 2018, někde možnost výběru
Další aktuální změny důležitých zákonů na základě legislativního procesu roku 2017, aktuální
informace MF a GFŘ
o

Diskuze a dotazy.

Poplatek za účastníka 1.450,- Kč, za člena ZO SÚ 1.250,- Kč poukažte na náš účet u ČSOB, a.s., pob. Ústí
nad Labem, č. ú. 515182333/0300. KS 0308, VS číslo 1017. 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).
Přihlášky přijímáme do 7. 9. 2017. Nejsme plátci DPH.
V Ústí nad Labem dne 30/8/2017

Martin PETR
předseda ZO SÚ

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

PŘIHLÁŠKA – DPH Změny a aktuality 2017 dne 12. 9. 2017
na seminář „

Změny v daňových zákonech 2017“ dne 12. 09. 2017 přihlašujeme …………………………….

částku celkem ……... jsme poukázali jméno (-a)
telefon na Váš účet č. 515182333/0300 u ČSOB v Ústí n. L. pod VS: 0217.
tel. /fax:

e-mail:

v ……………………………….

razítko a podpis

adresa plátce:

