https://www.aldekon.cz/trenink/elektronicka-evidence-trzeb-a-novela-2020-458

AldEkon účetnictví
U Hřbitova 432/9
Prostějov - Držovice, 79607
www.aldekon.cz

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB A NOVELA 2020
Program kurzu

EET - elektronická evidence tržeb
Kdo a od kdy musí evidovat tržby
Evidence podle zákona nebo podle metodiky MF ?
Co to je - Evidovaná tržba
Co vše je zahrnuto pod evidenci tržeb
Výjimky z evidence tržeb
Osvobození od EET?
Kdo a jak může používat papírové účtenky
Nevýhody a administrativa u „papírové“ evidence
Změny v DPH a v dani z příjmů v souvislosti s EET

Evidence tržeb u neziskových subjektů není vždy vyloučena z EET
Subjekty vyloučené z evidence tržeb
Výjimky z evidence tržeb
Časový harmonogram evidence tržeb
Jak bude evidence tržeb probíhat
Vybavení pro EET (HW a SW)
Evidence tržeb bez přístupu k internetu
Náležitosti účtenky podle EET a podle zákona o ochraně spotřebitele
Jak dostat kód na účtenku
Než podnikatel začne pracovat s EET
Plné moci potřebné k EET
Registrace na finančním úřadu krok za krokem
Získání certifikátu a jeho instalace
Kontrola ze strany státu a její problematické provádění
Sankce spojené s EET a jak se jim vyhnout
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

Žádné termíny.

Školit vás budou
Bc. Vondrák Zdeněk, Dis.

Daňový poradce, absolvent MU Brno. Od roku 1992 vede účetně poradenskou firmu. Věnuje
se daňovému poradenství, vedení účetnictví, autorské a lektorské činnosti specializované na správu daní.
Specializuje se také na soukromé právo, účetnictví a daň z příjmů.

