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Zpravodaj č. 2 – únor 2020
Přejeme Vám úspěšné zvládnutí období daňových přiznání …
1.

Spojení na sídlo naší ZO Svazu účetních:
Dvořákova 3134/2, 400 01, Ústí n. L.,
tel / fax / zázn: +420 475 621 813, 603 143 986
e-mail:
su@sivre.cz nové informace lze nalézt i na www.sivre.cz
Prosím sledujte www.sivre.cz - pokud budete mít jakékoli dotazy, tak je mailujte, telefonujte či faxujte
nejlépe tak, aby mohly být v rámci besedy ku prospěchu všech zodpovězeny...

2.

Členské příspěvky zůstávají beze změny i pro rok 2019, tedy 200,- Kč u individuálních a 800,- Kč u kolektivních
členů. Příspěvky jsou splatné v 1. čtvrtletí – možno uhradit v rámci besed či po předchozí telefonické dohodě
v kanceláři, případně přes b.ú. = nové č. ú. 2001062966/2010, kde jako VS uveďte své datum narození, příp. ev.č. člena
Svazu účetních. Sleva na jednotlivé semináře bude i v následujícím roce pro členy SÚ Ústí n. L. 200,- Kč.

3.

Členům SÚ jsou zasílány vybrané dotazy z metodických aktualit + obsah v elektronické podobě pomocí emailu. Požadavek zašlete na výše uvedený e-mail pro zařazení do databáze zájemců.

4.

Besedy pro členy ZO a zájemce z řad veřejnosti probíhají vždy v Dvořákova v Ústí n. L. Tento půlrok opět s Ing.
Ročkem. Předběžné termíny pro 1. pololetí 2020 jsou od 16:00 následující:
•

26. 2. 2020

•

22. 4. 2020

•

24. 6. 2020

5. Semináře budou pokračovat podle potřeb členů a podle změn legislativy v oblasti účetnictví a daní. Další
informace jsou uvedeny na www.sivre.cz , nyní jsou již naplánovány následující semináře:

•

Daň z příjmu fyzických osob za rok 2019 a novinky v roce 2020 = 10. 3. 2020 = Ing. Tomáš Zahrádka

•

Elektronická evidence tržeb /EET / - náběh zbývajících subjektů od 1.5.2020 /služby, výroba, řemesla/ = 6. 4.
2020 = Ing. Vladimír Zdražil

•

Uplatňování DPH v roce 2020 = aktuální změny = 20. 4. 2020 = Ing. Václav Benda

•

Základy účetnictví pro podnikatele = 12. 5. 2020 = Ing. Luděk Křenek

Pozvánky jsou též k dispozici na webu = https://www.sivre.cz/seminare/ .
Další semináře jsou v plánu…

6. Stále platí možnost výhodného pojištění účetní profese pro členy Svazu účetních.
7. Dále se rozšiřuje nabídka výhod pro členy o další možnosti. Bližší informace o těchto nových možnostech
můžete po předchozí domluvě získat osobně přímo v kanceláři SÚ nebo pomocí telefonu či e-mailem. Jedná se o
úsporu přibližně 50% oproti cenám obvyklým, a to již přece stojí za zvážení ☺.

8. Další informace a podrobnosti můžete nalézt na www.sivre.cz .
Rádi Vás uvidíme na některém ze seminářů…

