C O M M E R C E B A S E s.r.o.
zapsaná u KS Ústí n.L. spi.zn. C 1946

Josefa Hory 4115 / 27 46604 Jablonec nad Nisou
tel. 602 111 535 DIČ CZ44565704 ID dat. schránky 8kvwb62 plátce DPH
www.danevimjaknane.cz
a
Ing. Ivana PILAŘOVÁ, auditorka a daňová poradkyně
a
Ing. Hanuš KYTLER, lektor s dlouholetou praxí v oblasti zdaňování příjmů ze závislé
činnosti

Vás zvou na již 29. ročník úspěšných seminářů

DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2021/2022.
POZOR – NOVINKA!!!!
Kromě tradičních úspěšných témat seminářů lektorky – Ing. Ivany PILAŘOVÉ, auditorky a daňové
poradkyně zařazujeme nové téma – zdaňování příjmů ze závislé činnosti a roční vyúčtování záloh,
které přednese Ing. Hanuš KYTLER, lektor s dlouholetou praxí v oblasti zdaňování příjmů ze závislé
činnosti.
Účastníci dostanou skripta, kde jsou popsána a podrobně vysvětlena na semináři probíraná témata
vč. konkrétních příkladů aplikace. V průběhu seminářů je možno ihned vznášet dotazy
k aktuálním tématům. Případnou diskrétní odpověď na svůj dotaz dostanete individuálně před
koncem semináře. Semináře končí vysvětlením přednášeného tématu a odpovědí na všechny
dotazy.

Po dohodě s lektory a na základě výsledků ankety, na kterou jste odpovídali v červnu 2021,
jsme rozhodli o tom, že všechny semináře 29. ročníku budou pořádány

kombinovaně, tj. prezenční i distanční formou.
Co se proti minulým ročníkům změní?
Ve své přihlášce, ať už ji pošlete „papírovou“ formou nebo elektronickým formulářem, musíte
vyznačit, kterou formu semináře volíte – buď prezenční, nebo distanční.
Elektronický formulář má přednastavenu tuto volbu formy jako DISTANČNÍ - zelené kolečko.
Pokud volíte tuto formu, nemusíte dělat NIC.
Pokud volíte formu PREZENČNÍ, klepněte na červené kolečko. To změní barvu na zelenou.
Vybranou formu (prezenční nebo distanční) můžete změnit nejpozději 2 dny před konáním
semináře mailovou zprávou. Přijetí změny bude potvrzenou mailem.
Počet účastníků prezenční formy je omezen na 30 a bude probíhat v malém sále Eurocentra
Jablonec nad Nisou. Počet účastníků distanční formy není omezen.

Semináře budou mít tento pevně stanovený program, který bude přesně
dodržován:
•
•
•
•
•

09:00 – 10:20
10:20 – 10:40
10:40 – 12:00
12:00 – 12:40
12:40 – KONEC

1. blok semináře
1. přestávka, vysílání úvodní grafiky
2. blok semináře, dotazy k 1. bloku
2. přestávka na oběd, vysílání úvodní grafiky
3. blok semináře, nezodpovězené dotazy
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Přihlášky zasílejte na mailovou adresu

prihlasky.cb@gmail.com
Cena seminářů:
distanční forma:

prezenční forma:

základ daně Kč 1 644,60
DPH 21%
Kč
345,40
Celkem
Kč 1 990,00

základ daně Kč 1 776,90
DPH 21% Kč
373,10
Celkem
Kč 2 150,00

Cena zahrnuje účast na semináři a skripta nebo úřední formuláře přiznání s návodem
k vyplnění. U prezenční formy kromě toho občerstvení (výběr ze 3 druhů pizzy, nealko, čaj
nebo káva).
Cenu za vybrané semináře uhraďte na účet pořadatele u ČSOB Jablonec nad Nisou

260710690 / 0300
jako VS uveďte svoje IČO nebo rodné číslo.
Přihlášky na distanční formu semináře lze hradit pouze převodem.
Vaši přihlášku evidujeme jako definitivní dnem připsání úhrady na náš účet. Při stornování
účasti v době kratší než 10 dní před konáním semináře Vám budeme účtovat stornovací
poplatek ve výši 30% z ceny semináře.
Tuto pozvánku najdete společně s přihláškou a plánem města Jablonec nad Nisou i na
našich internetových stránkách www.danevimjaknane.cz

Upozornění k distanční formě:
• po uhrazení vložného obdrží přihlášení formou elektronické pošty kromě faktury i návod, jak
postupovat při přenosu – ten obsahuje i možnost ověření kvality přenosu, telefonická
spojení v případě problémů a ostatní nutné informace – např. postup pro zadávání dotazů –
zpravidla 3 dny před datem konání semináře,
• současně přihlášení obdrží stejnou cestou jedinečné přístupové heslo, které jim umožní
přístup k www stránkám, na které bude obsah semináře přenášen,
• objednatel obdrží tolik jedinečných přístupových hesel, kolik osob přihlásil na seminář,
• po ukončení semináře nebude záznam uchováván,

Upozornění k prezenční formě:
• Účastníkům doporučujeme prezenci do 8:45 hod., aby mohli zaujmout místo alespoň 5 minut
před zahájením každého bloku a vyvarovali se zbytečného hluku při přenosu, po 9:00
nebude umožněn vstup.
• Podávání dotazů při přenosu je možné, žádáme jen, aby se tazatelé hlásili a po pokynu
lektora vyčkali příchodu operátora s mikrofonem – dotazy budou vysílány i pro účastníky
distanční formy.
• Zasláním přihlášky přihlášený bere na vědomí, že bude součástí živého vysílání, kamera
však bude zabírat jen lektora nebo promítací plátno, ne účastníky.
• O aktuálních mimořádných opatřeních MZČR covid19 budeme účastníky, kteří si vybrali
prezenční formu, informovat 7 dní před konáním semináře.
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2101 – Aktuální novinky v oblasti daní, účetnictví a obchodního
práva
11. 11. 2021 Ing. I. Pilařová
Rok 2021 přinesl značnou porci daňových změn. Některé byly dočasného charakteru,
jiné mají obecnou platnost a budou mít dopady také do budoucnosti. Přednáška bude
místem výčtu a utřídění si následků a důležitosti všech přijatých změn. Oddělíme
dočasné novinky, reagující na pandemii od změn, které jsou aktuální a platí v roce
2021. Novelizována byla daň z příjmů, a to několika zákony, dále pak DPH, ale i daňový
řád., Připomeneme i novelu zákona o obchodních korporacích a stav zákona o evidenci
tržeb. Připojíme aktuální Informace GFŘ, zajímavé závěry KOOV a judikáty.

2102 – Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2021/2022, roční
zúčtování záloh a daňového zvýhodnění 2021.
9. 12. 2021 Ing. H. Kytler
• aktuální vzory tiskopisů k závislé činnosti
• daňové zvýhodnění na děti po skončení roku 2021 v ročním zúčtování záloh
• rozsudek Nejvyššího správního soudu Afs 155/2019-46 k problematice společně
hospodařící domácnosti s dítětem v souvislosti s daňovým zvýhodněním a slevou za
umístění dítěte
• daňový bonus na děti v roce 2022
• zvýšení slevy základní na poplatníka pro rok 2022
• nová sleva za zastavenou exekuci
• otázka peněžitého příspěvku na stravování zaměstnanců v praxi - stravenkový paušál
• sleva na dani za umístění dítěte
• sleva na manžela (manželku)
• nezdanitelné částky ze základu daně - dary, úroky z úvěrů, penzijní připojištění,
soukromé životní pojištění
• zaměstnanci s povinností podat daňové přiznání za rok 2021
• zaměstnanci splňující podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh a daňového
zvýhodnění
• přeplatky a nedoplatky z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
• příjmy ze závislé činnosti od daně osvobozené
• chyby při podávání vyúčtování k dani ze závislé činnosti a povinných příloh
• další aktuální informace k přednášené problematice

2103 - Účetní závěrka podnikatelských subjektů roku 2021
13. 12. 2021 Ing. I. Pilařová
Roční účetní závěrka roku 2021 bude vykládána pro jednotlivé kategorie účetních
jednotek s upozorněním na možné změny kategorie a následky s tím spojené.
Seznámíme se s obsahem a rozsahem účetních výkazů pro jednotlivé kategorie a
s dalšími částmi účetní závěrky, s obsahem výroční zprávy a se zveřejňovanými
dokumenty ve sbírce listin. Dále si, jako každoročně, připomeneme závěrkové operace a
návaznost prací na roční účetní závěrce na daňové problémy.
Vyložíme si problematiku inventarizací včetně vazby na DPH, nakládání s pohledávkami,
zálohami a polhůtními závazky, kursové rozdíly ve vztahu k Interpretacím NÚR, rezervy,
odloženou daň a další operace, které děláme zpravidla jednou ročně. Připomeneme
účetní způsoby řešení finančních podpor, které se týkaly epidemie, budeme reagovat
také na možné ohrožení trvání účetní jednotky tvorbou specifických rezerv a opravných
položek. Probereme také pohyby na jiném výsledku hospodaření minulých let a opravy
účetních chyb. Přednášku zakončíme možnostmi rozdělení zisku na podíly na zisku.
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2104 - Daň z přidané hodnoty v podmínkách roku 2022
6. 1. 2022 Ing. I. Pilařová
Na dani z přidané hodnoty je stěžejní změnou implementace evropských předpisů,
které se týkají prodeje zboží na dálku (e-shopy), dovozu zboží nízké hodnoty a
zavedení režimu jednoho správního místa OSS. Novela DPH se však týká i
„tuzemských“ plnění (zejména podmínky zrušení registrace k DPH a následky tohoto
kroku). Součástí výkladu DPH bude i zopakování koeficientů, kterými se krátí nárok na
odpočet DPH zejména na konci kalendářního roku. Kromě přímých novel zákona se
budeme také zabývat aktuálními výklady GFŘ a závěry Koordinačního výboru k DPH.

2105 - Daňové přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických
osob
19. 1. 2022 Ing. I. Pilařová
Obsahem již tradičního semináře bude seznámení se s formulářem přiznání daně
z příjmu právnických osob s důrazem na propojení účetnictví a základu daně a
s upozorněním na nejčastěji se vyskytující daňové chyby a problémy a to i v souvislosti
se změnami zákona pro rok 2021.
Připomeneme si problémové oblasti, které je nutné v přiznání správně ošetřit tvorba rezerv, tvorba opravných položek k pohledávkám i zásobám, daňové
odpisy, osvobození dividend a podílů na zisku, odpisy pohledávek, podpory
týkající se kompenzací následků epidemie.
Opětovně probereme vztah daně z příjmů k bezúplatným plněním, které jsou předmětem
daně z příjmů a uplatnění odčitatelných položek od základu daně a slev na dani. Zvláštní
pozornost budeme věnovat možnosti zpětného odpočtu daňové ztráty roku 2021
jako nového nástroje k optimalizaci daňových povinností na dani z příjmů.
Formulář daňového přiznání k dani z příjmů FO bude probrán zejména ve vztahu
k daňové evidenci a paušálním výdajům. I tady zmíníme daňové následky
kompenzačních podpor souvisejících s pandemií. Zařazena bude i problematika
paušálního režimu a paušální daně, změna sazby daně a daňového zvýhodnění na
vyživované děti.

2106 – Daň z příjmů v podmínkách roku 2022
3. 2. 2022 Ing. I. Pilařová
Zákon o dani z příjmů byl novelizován průběžně po celý rok 2021. Součástí výkladu bude
mimo jiné také zpětné uplatnění daňové ztráty, dopad vzdání se práva na uplatnění
daňové ztráty, dopady změn limitů vzniku hmotného majetku, nakládání s nehmotným
majetkem a technickým zhodnocením. Řada změn se týká také fyzických osob (změny
v osvobození prodeje majetku, odpočty úroků z hypoték, daňové zvýhodnění na
vyživované děti, atd.). Zopakujeme také různé druhy oznámení skutečností, ke kterým
jsou fyzické osoby povinné. Součástí semináře budou také aktuální stanoviska GFŘ,
judikáty správních soudů a závěry Koordinačního výboru k dani z příjmů.

2107 – Účetnictví podnikatelských subjektů
16. 2. 2022 Ing. I. Pilařová
Závěrečný seminář tohoto běhu věnujeme tradičně účetnictví, které na řešených
příkladech propojíme do daně z přidané hodnoty (například účtování v režimu OSS) a
daně z příjmů. Zařadíme také nové Interpretace Národní účetní rady a aplikované
příklady na jejich pochopení. Novinkou je účtování ukončení účasti společníka na
společnosti. V procesu je také příprava nového zákona o účetnictví, pokud v době
konání semináře budou známy bližší informace, budou do přednášky zařazeny.
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Jméno

Jméno

…………..........................................

........................................................

........................................................

........................................................

na tyto semináře DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2021/2022:
Číslo
Datum
Počet osob
Forma
Kč/osoba
Kč celkem
__________________________________________________________________________
11. 11. 2021

distanční

1 990

9. 12. 2021

prezenční
distanční

2 150
1 990

2103

13. 12. 2021

prezenční
distanční

2 150
1 990

2104

6. 1. 2022

prezenční
distanční

2 150
1 990

2105

19. 1. 2022

prezenční
distanční

2 150
1 990

3. 2. 2022

prezenční
distanční

2 150
1 990

16. 2. 2022

prezenční
distanční

2 150
1 990

prezenční

2 150

2101

2102

2106

2107

Celkem

u h r a z e n o _________

Kč

Zároveň potvrzujeme, že jsme vložné Kč __________zaslali převodním příkazem z
našeho účtu _______________________ s VS _____________ dne ________________.
Přihlášku odešlete co nejdříve na adresu:

COMMERCE BASE s.r.o.
Josefa Hory 4115/27
466 04 Jablonec n. N. 4

nebo na e-adresu prihlasky.cb@gmail.com
Zde uveďte svoje DIČ a adresu,
kam chcete poslat daň.doklad:

Zde uveďte svoji elektronickou
adresu, na kterou Vám máme
posílat informace:

_____________________________
podpis odpovědné osoby
5

