SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

6. ročník

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE
3. a 4. listopadu 2015
1. den konference – 3. 11. 2015

9:00 - 13:00

doc. Ing. Hana Březinová,CSc., rektorka SVŠE, auditorka
ZMĚNA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ
o
o
o
o
o
o

kategorie účetních jednotek a dopady kategorizace
jednoduché účetnictví pro koho, kdy a jak
účetní závěrka se upřesňuje
konsolidace
změny v oceňování
zpráva o platbách vládám

VYHLÁŠKA č. 500/2002 Sb.
o
o
o
o
o

zjednodušený rozsah, zkrácený rozsah, plný rozsah
obsahové změny v položkách rozvahy
obsahové změny v položkách výsledovky
změny v příloze
nový obsah účetních výkazů

13:00 - 14:00 oběd
14:00 - 18:00

Ing. Ivana Pilařová, auditorka, daňová poradkyně
DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
V KOMBINACI S REKODIFIKACÍ PRÁVA
o
o
o
o

od 19:30

rozpuštěním nepovinného rezervního fondu,
vznikem a vrácením emisního či vkladového ažia
poskytnutím a případným vrácením příplatku mimo základní kapitál
výplatou podílů na zisku nespolečníkům obchodní korporace

společenský večer s ochutnávkou vín v Louckém klášteře

2. den konference – 4. 11. 2015

9:00 - 13:00

Ing. Václav Benda, BVO.CZ s.r.o., specialista na oblast DPH
UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2015
A ZMĚNY PRO ROK 2016
o vymezení obratu, osob povinných k dani a jejich registraci jako
plátců daně a identifikovaných osob
o vymezení místa plnění u služeb
o aktuální problémy při vystavování daňových dokladů a návaznost
na nový zákon o evidenci tržeb
o aktuální problémy při stanovení sazeb daně a změny sazeb daně
pro rok 2016 ve vazbě na nový zákon o evidenci tržeb
o osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením
na dodání a nájem nemovitých věcí od 1. 1. 2016,
o praktické problémy v oblasti správy DPH v roce 2015
a předpokládané změny pro rok 2016 ve vazbě na nový zákon
o evidenci tržeb
o metodika zpracování kontrolních hlášení od 1. 1. 2016

13:00 - 14:00 oběd
14:00 - 18:00

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D., daňová poradkyně
DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
o převody majetku a osvobození příjmů z jejich prodeje
(nemovitosti, cenné papíry, obchodní podíly ...)
o stanovení vstupní ceny majetku v závislosti na době a formě jeho
pořízení a způsobu využití
o bezúplatné příjmy
o oznamovací povinnost osvobozených příjmů

                                            Partner konference

