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Cestovní náhrady v roce 2022
Zákoník práce, zákon o daních z příjmů – části týkající se cestovních náhrad
Zákoník práce
•
příkazy k pracovní cestě, stanovení podmínek
•
tuzemské pracovní cesty
•
směny korun na valuty
•
zálohy na zahraniční pracovní cesty
•
vyúčtování zahraničních pracovních cest
•
souběh tuzemské a zahraniční pracovní cesty
Definice pojmů
• pracovní cesta, místo výkonu práce, pravidelné pracovitě, tuzemská pracovní cesta, zahraniční pracovní cesta,
poskytování a vyúčtování záloh, paušalizace náhrad.
Nový způsob účtování, vyplácení a uchovávání dokladů k cestovním náhradám
•
digitalizace
•
elektronizace
Aktuální sazby pro rok 2022 podle vyhlášek, které stanovují sazby stravného při tuzemských a zahraničních pracovních
cestách, ceny PHM a sazby základní náhrady za používání motorových vozidel
Daň z příjmů – podmínky
Cestovní náhrady – kdy nejsou příjem podle § 6
Daňové uznatelný výdaj – § 24
Příklady výpočtů náhrad v tuzemsku a v zahraničí.
Směrnice pro poskytování cestovních náhrad – podle typu organizace
•
organizační struktura účetní jednotky
•
oběh účetních dokladů
•
podpisové vzory
Dotazy, diskuse.
Přednáší: Květoslava Novotná, NOVEKO 96 s.r.o., Brno.
Seminář se uskuteční v pátek 20. května 2022 v 9 h v jazykové škole Quatro Trutnov.
V případě, že nebude možná dle aktuální situace forma prezenční, bude školení probíhat formou webináře online.

Na níže uvedenou přihlášku, kterou zašlete laskavě na naši adresu Akademie J. A. Komenského, můžete přihlásit
i více účastníků, nejdéle do 19. května 2022. Účastnický poplatek za jednoho posluchače činí 1500,- Kč bez DPH
+ 315,- Kč DPH, celkem 1815,- 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 200522, nejpozději do 19. května 2022. 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

Akademie J. A. Komenského Trutnov, Pražská 59, 541 01 Trutnov, tel.: 603 393 308, 608 863 406
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA: k účasti na semináři dne 20. května 2022
PODNIK, firma: ........................................................................................................................................
Na seminář přihlašujeme: ...................................................................................................... posluchačů
Potvrzujeme, že jsme dne ........................................................................ poukázali účastnický poplatek
Vyřizuje (jméno, telefon): .......................................................................

razítko, podpis

