
CYKLUS SEMINÁŘŮ NA TÉMA:
              DANĚ 2021

aneb novinky v daních a sociálním pojištění od roku 2021
Společnost Chebská účetní a poradenská s.r.o. a Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje pro Vás připravily
cyklus seminářů zaměřený na novinky v oblasti daní a sociálního pojištění, účetnictví a pracovního práva.
Zájemce touto cestou upozorňujeme na omezený počet míst pro prezenční účast, který je konečný a nelze jej zvýšit.
V případě platnosti omezujících opatření (COVID-19) může dojit ke snížení, nebo úplnému omezení prezenční účasti.
Závazným kritériem pro přijetí přihlášky je datum přijaté platby. Platby připsané na účet po naplnění kapacity prezenční
účasti školení budou považovány za platbu pro on-line účast. Přihlášky zasílejte nejpozději do 5 dnů před termínem
konání semináře, poté pouze po telefonické domluvě. Účastníkům, kteří se dostaví na seminář bez předchozí přihlášky
a zaplacení, není možné garantovat vpuštění v případě 100% naplnění kapacity prezenční účasti.
Při provedení platby je nutné uvést do variabilního symbolu IČO. Platby zasílejte na účet společnosti Chebská účetní a
poradenská s.r.o. číslo 35-7779700247/0100, vedený u KB, a.s. Cheb. Na základě zaslané přihlášky a zaplaceného
poplatku obdrží účastník potvrzení spolu s informacemi k semináři (termín, program, apod.).

MZDOVÝ SPECIÁL 2021 - nemocenské a důchodové pojištění v roce 2021
Ing. Marta Ženíšková

místo konání: ZČU Cheb,  od 9:00 - 16:00

DPH v tuzemsku v roce 2021
Ing. Václav Benda

místo konání: ZČU Cheb,  od 9:00 - 16:00

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi od 1.1.2021 + PŘÍKLADY

JUDr. Svatopluk Galočík

místo konání: ZČU Cheb,  od 9:00 - 16:00

Roční zúčtování záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti za rok 2020
 Ing. Marie Hajšmanová

místo konání: ZČU Cheb,  od 9:00 - 14:00

Účetní závěrka za rok 2020
Ing. Daniel Horad

místo konání: ZČU Cheb,  od 9:00 - 16:00

Zákoník práce- novinky a aktuality pro rok 2021
JUDr. Miloš Hejmala

místo konání: ZČU Cheb,  od 9:00 - 16:00

11.01.2021

13.01.2021

10.02.2021

12.01.2021

08.02.2021

11.02.2021

SMLUVNÍ PODMÍNKY:
V cenách kurzů jsou zahrnuty podkladové materiály a drobné občerstvení (u prezenční účasti). V případě naplnění
kapacity semináře rozhoduje o přijetí přihlášky pořadí platby. V případě platnosti opatření omezujících účasti na
prezenčních akcích, proběhne daný seminář jen dálkovým (On-line) způsobem. Účastníci přihlášení k prezenční účasti
budou automaticky převedení na on-line účast. Tato skutečnost není důvodem pro storno přihlášky.
Storno podmínky: Bezplatné storno akceptujeme do 10 dnů před zahájením semináře. Při stornu, kratším než 10 dnů
před zahájením, účtujeme poplatek ve výši 50% z ceny semináře. Storno v den konání akce, případně v jejím průběhu,
nemůžeme akceptovat.
PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE:

a) poštou na adresu: Chebská účetní a poradenská s.r.o., Obrněné brigády 20/20, 350 02 Cheb
b) e-mailem: skoleni@chebskaucetni.cz
Vaše dotazy, připomínky a žádosti zodpoví paní Miloslava Bendová tel. 724 003 349. Aktuální informace naleznete na
www.chebskaucetni.cz


