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Seminář "Daňové přiznání za rok 2010"

Hospodářská komora okresu Třebíč připravila (nejen) pro své členy poslední seminář v
tomto roce. Představenstvo hospodářské komory přeje všem členům a ostatním
podnikatelům pohodové vánoční svátky a úspěšný rok 2011.
Datum a čas konání semináře: 13.1. 2011, 9:00 -14:00 Místo konání semináře: Sídlo
společnosti S.O.K, Hrotovická 162 – Průmyslová zóna, 674 01 Třebíč. Přednáší a na dotazy
odpovídá: Ing. Jindřich Klaška, finanční ředitelství v Brně.

        Obsah semináře:    1. Formulář daňového přiznání pro rok 2010. Příjmy ze zdrojů         v
zahraničí.
 
2. Podávání daňových přiznání podle daňového řádu, vznik   
 
   povinnosti podat daňové přiznání, postup při odstranění  
 
   pochybností, postup správce daně při nepodání daňového
 
   přiznání a to ani na výzvu správce daně.
 
3. Poslední poznatky při zdaňování příjmů z provozování
 
   fotovoltaických elektráren, povinnosti výrobců elektřiny,   
 
   podmínky osvobození takových příjmů.
 
4. Příjmy z podnikání, příjmy ze zprostředkování pojištění, prodej a 
 
   koupě podniku v daňové evidenci, krádež peněz v pokladně,
 
   úpravy základu daně při změně způsobu uplatnění výdajů a při
 
   ukončení činnosti (§23/8 zákona č. 586/1992 Sb.).
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5. Leasnig - podmínky platné pro rok 2010, předčasné ukončení
 
   smlouvy, postoupení smlouvy, havárie vozidla v době trvání
 
   leasingové smlouvy, ukončení podnikání v době trvání
 
   leasingové smlouvy.
 
6. Novely zákona č. 586/1992 Sb., schválené v roce 2010 a z nich
 
   vyplývající změny pro zdaňovací období roku 2010 (paušální
 
   výdaje na osobní automobily, slevy na dani aj.). Novinky pro rok  
 
    2011.
 
7. Otázky a odpovědi.
 

  Přihlášení:  V případě Vašeho zájmu zašlete vyplněnou přihlášku na e-mail masickova@hktr
ebic.cz
nejpozději jeden pracovní den před seminářem.

Martina Mašíčková
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