Představenstvo KST ČR Vás srdečně zve na

DAŇOVÝ SEMINÁŘ
především pro tlumočníky a překladatele,
který se bude konat v sobotu 7. března 2020 od 10.00 hod.
na adrese KST ČR® v Praze, Senovážné nám. 23, zasedací místnost č. 16
Přednáší:

Mgr. Ing. Miloslav Hnátek, daňový poradce

Program:

od 9.30 hod. prezence a welcome coffee/tea

10.00 - 12.00

Daňové změny platné od 1. 1. 2020, resp. EET od 1. 5. 2020
Shrnutí daňových povinností za rok 2019 a novinky v daních v roce 2020:
spuštění portálu Ministerstva financí MOJE daně, změny lhůt pro elektronická
podání přiznání a vracení přeplatků, možnosti odpočtů – slevy na dani, paušální
daně, změny v zálohách na sociální a zdravotní pojištění a další
EET:
a) online režim – žádost o autentizační údaje
b) offline režim – jak požádat, co musím splňovat, povinnosti s tím spojené
Popř. zopakování: archivace účetnictví, identifikovaná osoba, zdanění mimořádných
příjmů a hlášení osvobozených příjmů (např. dědictví, prodej nemovitosti apod.) atd.

12.00 – 12.30

Prostor pro Vaše dotazy

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a potvrzení o úhradě účastnického poplatku.
Účastnický poplatek na seminář je 800 Kč, pro členy KST ČR 400 Kč a členy JTP 500 Kč.
Účastnický poplatek uhraďte prosím na účet KST ČR u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a. s., č. 2104417790/2700. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte e-mailem po
zaregistrování se na webových stránkách www.kstcr.cz v sekci „Nejbližší akce KST ČR“.
Podmínkou pro slevu na účastnickém poplatku je, aby členové KST ČR a JTP měli uhrazený členský
příspěvek na rok 2020 (KST ČR = 2.000 Kč, JTP = 2.200 Kč), jinak se na ně vztahuje platba plného
účastnického poplatku, tj. 800 Kč.
Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 28. února 2020.
Registrace a úhrada po tomto termínu je možná pouze po předchozí dohodě. Upozorňujeme, že
případné platby na místě v hotovosti podléhají manipulačnímu poplatku ve výši 100 Kč.
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