Svaz účetních Ústí nad Labem, z. s.
Dvořákova 3134/2, 400 10, Ústí n. L., tel: 475 621 813, e-mail: su@sivre.cz , www.sivre.cz
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POZVÁNKA
na seminář

Daň ze závislé činnosti v roce 2019 a roční zúčtování
za rok 2018
přednáší: paní Dana ŘEHOVÁ
v Domě kultury – přísálí, případně učebně SÚ UL - Dvořákova 3134/2, 400 10, Ústí n. L., – v centru
města vedle Domu kultury
Termín konání:

úterý 11. prosince 2018 od 09.00 hod.,

Program:
1. Změny v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., platné pro rok 2018 - dle zákona č. 170/2017 Sb., uplatnění
daňového zvýhodnění a daňových bonusů na druhé a na třetí a každé další dítě (uplatnění v ročním zúčtování nebo v
daňovém přiznání) - Pokyn D-22
2. Změny v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., platné od roku 2018
- nový tiskopis prohlášení k dani ze závislé činnosti
- zvýšení daňového zvýhodnění i na první dítě
- zdaňování mezd, jestliže nebylo podepsáno prohlášení k dani
- zvýšení limitu příspěvků od zaměstnavatele na životní a penzijní pojištění
- daňové osvobození nepeněžních příjmů
- aktualizace dle legislativních změn zákona o daních z příjmů (návrh zákona sněmovní tisky apod.)
3. Prohlášení k dani ze závislé činnosti - náležitosti
4. Povinnost podání daňového přiznání včetně uplatnění daně vybírané srážkou z příjmů dle § 6 odst. 4 zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů
5. Roční zúčtování záloh za rok 2018
6. Nezdanitelné částky základu daně - dary, úroky, penzijní pojištění a připojištění, životní pojištění, úhrady za zkoušky
7. Slevy na dani, prokazování nároku (nové potvrzení o školkovném s uvedením data, odkdy jsou splněny podmínky
uplatnění slevy)
8. Daňové tiskopisy
9. Povinnosti plátce daně po skončení zdaňovacího období (tiskopis vyúčtování daně), lhůty pro podání vyúčtování,
opravy
10. Dotazy k tématu, diskuze
Účastníci obdrží písemný materiál lektorky
Poplatek za účastníka 1.250,- Kč, za člena SÚ UL 1.050,- Kč poukažte na náš účet u ČSOB, a.s., pob. Ústí nad Labem, č. ú.
515182333/0300. KS 0308, VS číslo 918. Platba v hotovosti jen výjimečně před zahájením semináře.

V ceně semináře je zahrnuto i malé občerstvení (nápoje, bageta).
Doprava: z Mírového náměstí cca 150m pěšky = v centru města.
Přihlášky přijímáme do 4. 12. 2018. Nejsme plátci DPH.

V Ústí nad Labem dne 07.10.2018

Martin PETR, předseda SÚ Ústí n. L.
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PŘIHLÁŠKA – 11. 12. 2018
na seminář „Roční zúčtování daně…“ dne 11. 12. 2018 přihlašujeme …………..……………………….
částku celkem ……... jsme poukázali na Váš účet č. 515182333/0300 u ČSOB v Ústí n. L. pod VS: 918.
jméno (-a) – počet přihlášených:

adresa plátce:

telefon/fax:

e-mail:

v ……………………………….

razítko a podpis

