
 
 

 

oblast Trutnov 
Pražská 59, 541 01 Trutnov 1, tel. ředitelka: 603 393 308, účetní: 608 863 406 
POZOR! Jsme plátci DPH.                                IČ: 431257, DIČ: CZ00431257 

AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO 
 

info: www.ajaktn.cz            rezervace: ajaktn@seznam.cz 
 

Na níže uvedenou přihlášku, kterou zašlete laskavě na naši adresu Akademie J. A. Komenského, můžete přihlásit 
i více účastníků, nejdéle do 17. června 2019. Účastnický poplatek za jednoho posluchače činí 1200,- Kč bez DPH 
+ 252,- Kč DPH, celkem 1452,- Kč. Stanoveno dohodou podle zákona č. 526/90 Sb. Úhradu, podle počtu účastníků, 
proveďte prosím převodním příkazem u KB Trutnov, číslo účtu 1936601/0100, konstantní symbol 308, variabilní 
symbol 180619, nejpozději do 17. června 2019. Jízdné a ušlou mzdu hradí vysílající organizace. V případě neúčasti 
nebude účastnický poplatek vrácen a organizace má právo vyslat náhradníka. 

POZOR! Jsme plátci DPH. 

Zajistěte si místa včas!!! Prosíme Vás, abyste včas zasílali své přihlášky. 
 
         Děkujeme a těšíme se na Vaši účast. 
        MUDr. Vlasta Novotná, ředitelka AJAK Trutnov 

DAŇOVÝ BALÍČEK – DANĚ 2019 
 

Daň z příjmů právnických osob  

• Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů (směrnice ATAD) 

• Pravidla pro uplatňování odpočtů na podporu výzkumu a vývoje 

• Formuláře DPPO 

Daň z příjmů fyzických osob 

• Změna limitu pro zdanění daní vybírané srážkou 

• Změna výdajových paušálů 

Společná ustanovení pro daně z příjmů 

• Oznamovací povinnost o příjmech vyplácených do zahraničí 

Daň z přidané hodnoty 

• DPH u poukazů 

• Vystavování a doručování daňových dokladů 

• Druhy daňových dokladů, nové náležitosti a formy, záznamní povinnost, prokazování – auditní stopa, 

nespolehlivý plátce, ručení 

• Souhrnné daňové doklady 

• Změny u přenosu daňové povinnosti – faktura pro plátce DPH a zároveň pro osobu nepovinnou k dani 

• Opravné daňové doklady 

• Výpočtové změny 

• Přelomové změny na základě judikatury Soudního dvora EU a Nejvyššího správního soudu ČR 

• Aktuální pokyny, sdělení a informace GFŘ  

Dotazy, diskuse 

 

Přednáší: Květoslava Novotná, NOVEKO 96 s.r.o., Brno. 

Seminář se uskuteční v úterý dne 18. června 2019 v 9 hodin v Národním domě Trutnov. 

Akademie J. A. Komenského Trutnov, Pražská 59, 541 01 Trutnov, tel./zázn.: 499 815 912 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA: k účasti na semináři dne 18. června 2019 
 

PODNIK, firma: ........................................................................................................................................ 
 
Na seminář přihlašujeme: ...................................................................................................... posluchačů 
 
Potvrzujeme, že jsme dne ........................................................................ poukázali účastnický poplatek 
 
Vyřizuje (jméno, telefon): .......................................................................              razítko, podpis 

mailto:ajaktn@seznam.cz

