
 

Představenstvo KST ČR Vás srdečně zve na 
 

DAŇOVÝ SEMINÁŘ 
především pro soudní tlumočníky a překladatele, 

 
který se bude konat v sobotu 10. března 2018 od 10.00 hod. 

v zasedací místnosti č. 201 (druhé patro budovy D), Senovážné nám. 23, Praha 1 
 

Přednáší: Ing. Alena Foukalová, daňová poradkyně 
  
(Přednášející je zkušenou dlouholetou odbornicí v poskytování finančně ekonomických rad ve věcech daní, 
odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí) 
 
Program: od 9.30 hod. prezence Welcome coffee/tea 
 
10.00 - 12.00 hod. - daňové změny platné od 1. 1. 2018 
 
Shrnutí daňových povinností za rok 2017 a novinky v daních v roce 2018: 

§ Rozšíření paušální daně a možnosti odpočtu na dítě a nepracující manželku či manžela 
§ Zvýšení daňového zvýhodnění na děti  
§ Omezení maximální částky výdajů u paušálů 
§ Zvýšení záloh OSVČ na sociální a zdravotní pojištění – zvýšení minimální mzdy 
§ Rozšíření možností elektronického podání daňových dokumentů  
§ Aktuálně a krátce k EET 
§ Změna v odečtech penzijního a životního pojištění 
§ Institut nespolehlivé osoby; a další... 

Zopakování: archivace účetnictví, identifikovaná osoba, zdanění mimořádných příjmů a 
hlášení osvobozených příjmů (např. dědictví, prodej nemovitosti apod.) 
 
12:00 - 12:30 Prostor pro Vaše dotazy  
 
Účastnický poplatek na seminář je 600 Kč, pro členy KST ČR a JTP 300 Kč. Účastnický poplatek 
uhraďte prosím na účet KST ČR u UniCredit Bank Czech Republic, a. s., č. ú. 2104417790/2700. Jako 
variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte e-mailem po zaregistrování se na webových stránkách 
Komory www.kstcr.cz v sekci „Nejbližší kce KST ČR“. 
 
Podmínkou pro slevu na účastnickém poplatku je, aby členové KST ČR a JTP měli uhrazený členský 
příspěvek na rok 2017 (KST ČR = 2.000 Kč, JTP = 2.200 Kč), jinak se na ně vztahuje platba plného 
účastnického poplatku, tj. 600 Kč. 
Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 1. března 2018.  
 
Registrace a úhrada po tomto termínu je možná pouze po předchozí dohodě. 

Představenstvo KST ČR 


