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CESTOVNÍ NÁHRADY
Program kurzu

Právní předpisy v oblasti cestovních náhrad včetně připravovaných novel
Zásady při vyplácení CN
Podmínky pro poskytování CN zaměstnancům, OSVČ, společníkům a statutárním orgánům právnických osob
Daňová uznatelnost CN
Povinnosti zaměstnavatele před pracovní cestou
Poskytování záloh na pracovní cesty – možné varianty poskytnutí
Druhy cestovních náhrad a podmínky pro jejich vyplácení
Stravné
Výdaje za ubytování
Jízdní výdaje
Jízdní výdaje za cesty k návštěvě člena rodiny (při dlouhodobých pracovních cestách)
Nutné vedlejší výdaje
Tuzemská a zahraniční pracovní cesta – rozdíly při poskytování cestovních náhrad
Daň silniční u vozidel zaměstnanců použitých na pracovní cestě
Přepočet měn
Vypořádání zálohy na pracovní cestu (přeplatek, doplatek)

Seminář je zaměřen na cestovní náhrady v právních podmínkách platných v roce 2020 a 2021. V rámci
semináře budou podrobně probrány všechny druhy cestovních náhrad a to jak při tuzemské pracovní
cestě, tak i při zahraniční pracovní cestě, s návaznosti na další daňové předpisy – především daň z příjmů
a daň silniční.
Určeno pro:
mzdové účetní
dále personalisty, účetní,ekonomy a všem ostatním, kteří ve své profesi mají co do činění s cestovními náhradami a to
jak v soukromé, tak ve státní sféře
Pro účastníky máme vždy připraven studijní materiál zpracovaný od lektora. Na vyžádání jej můžeme, po absolvování kurzu, po dohodě
s lektorem, dodat i v elektronické podobě.
Během školení můžete konzultovat vlastní problémy, které potřebujete vyřešit.
V ceně je zahrnuto chutné občerstvení, nápoje a oběd.
Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu náhradní plnění.
Odebíráním služeb od naší firmy můžete ročně ušetřit víc než 60 000 Kč za každého zdravotně znevýhodněného člověka, kterého se
vám nepodařilo zaměstnat.

Chcete vědět víc? Zavolejte nám. Kontakt

Místo konání

Termín

Prostějov
Školící místo Tři břízy PROSTĚJOV, Dolní 3658

18.01.2021

Cena
2 390,00 Kč s DPH 21%
1 975,21 Kč Kč bez DPH

Školit vás budou
Ing. Christian Žmolík

Akreditovaný daňový poradce (ev. číslo 4734). Vystudoval obor národohospodářství na
ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava. Dlouholetá praxe na Finančním
ředitelství v Ostravě, kde působil jako metodik daně z příjmů právnických osob. Nyní je zaměstnán v soukromé
poradenské společnosti ABC.TAXES, s.r.o., která se zabývá převážně daňovým poradenstvím. Zkušený lektor s
bohatou publikační činností. Specializuje se především na problematiku daně z příjmů právnických osob,
cestovních náhrad, investičních pobídek a daně silniční.

