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Fakturace v praxi
Sleva 10% při objednání 2 a více účastníků (sleva bude odečtena ze zobrazené ceny)
Termín

Cena bez DPH

Lokalita

29.10.2019

4 990 Kč

Three Crowns Hotel****
Cimburkova 28, Praha 3

6 038 Kč s DPH

Profil lektora

Květoslava Novotná
Lektorka působí jako daňový poradce zapsaný v seznamu KDP pod evid. č. 1188 a bilanční účetní s certifikátem
bank. institutu evid.č. 251/14. Zabývá se účetním poradenstvím, vedením účetnictví a daňové evidence. Je
majitelkou firmy NOVEKO 96 spol. s r.o. se sídlem v Brně. Od roku 1993 se zabývá lektorskou činností na téma
účetnictví, od roku 1996 přednáší témata účetnictví a daní. Vice než 30 let praxe v oboru účetnictví, 20 let praxe
v oblasti daňového poradenství, 10 let výuky na vyšší odborné škole a 25 let přednášek pro vzdělávací agentury.

Seminář je zaměřen na odběratelsko-dodavatelské vztahy. Bude se zabývat výkladem pojmů faktura, účetní doklad,
daňový doklad, vše s aplikací v praxi. Budou představeny praktické příklady typů a používání ve vazbě na účetní a
daňové předpisy, občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a evropské směrnice.

Cíl semináře
Cílem semináře je seznámení účastníků s důležitými okruhy z oblasti fakturace dle platné legislativy, a to se zaměřením na praktické využití.
Zásadní přitom bude členění faktur na přijaté, vystavené a také jejich oběh a schvalování. Prezentovány budou novinky v zákoně o účetnictví,
vyhlášce, ČÚS a DPH. Seminář se bude dále zabývat problematikou kontrolních hlášení, elektronizaci faktur, fakturacím nájemného,
přefakturacím, poskytováním slev, rabatů, skont, reklamacemi a také náležitostmi faktur. Zahrnuty budou aktuální pokyny, sdělení a
informace GFŘ včetně upozornění na dopady na praxi v oblasti vystavování a účtování faktur.

Komu je seminář určen
Seminář je určen pro fakturanty, administrativní pracovníky, pracovníky skladového hospodářství, vedoucí pracovníky, podnikatele, účetní,
sekretářky, asistentky.

Program
Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod.
Členění faktur na přijaté, vystavené a další, náležitosti, oběh a schvalování
Faktury došlé – evidence závazků, právně zaniklé závazky
Faktury vystavené – evidence pohledávek, opravné položky k pohledávkám, odpis – účetní, daňový
Zálohy, zálohové faktury, předfaktury, proformafaktury, faktury za hotové, problematika DPH
Zákon o účetnictví, vyhláška a ČÚS
Novinky v účetnictví, dani z příjmů a DPH ke dni konání semináře
Faktury v kontrolním hlášení, vazba na přiznání k DPH, problémové okruhy – opravné doklady, reklamace, slevy apod.
Fakturace na základě objednávek, zakázek, smluv podle občanského zákoníku (typy smluv)
Forma listinná, elektronizace faktur
Fakturace nájemného
Přefakturace
Splatnost faktur, promlčení, právní zánik, smluvní pokuty
Úroky z prodlení
Poskytování slev, rabatů, skont, reklamace - účtování
Náležitosti faktur
podle zákona o účetnictví
podle zákona o DPH – druhy daňových dokladů, nové náležitosti a formy, záznamní povinnost, prokazování – auditní stopa,
nespolehlivý plátce, ručení
faktury v daňové evidenci

obchodní listiny podle občanského zákoníku a další potřebné náležitosti
faktury v cizí měně, zboží mezi plátci v EU, zahraniční faktury
Aktuální pokyny, sdělení a informace GFŘ
Implementace Směrnice EU k DPH – oddíl Fakturace
Upozornění na dopady na praxi v oblasti vystavování a účtování faktur – občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, rejstříkový
zákon, zákon o daních z příjmů, zákon o DPH, zákon o omezení plateb v hotovosti, zákon o ochraně osobních údajů - GDPR a další.
Dotazy, diskuse

Další informace
Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Objednávka: Fakturace v praxi
Sleva 10% při objednání 2 a více účastníků (sleva bude odečtena ze zobrazené ceny)

Fakturační údaje objednatele:

Účastníci:

IČO:
Jméno vč. titulů
DIČ:
Telefon:
Firma:
Email:
Jméno a přijmení:

Poznámka:
Např. dietní omezení.

Telefon:

Email:

Jméno vč. titulů

Ulice:

Telefon:

Město:

Email:

PSČ:

Poznámka:
Např. dietní omezení.

Vaše č.obj.:
(bude uvedeno na
faktuře)

Jméno vč. titulů

Telefon:

Email:
Poznámka:
Poznámka:
Např. dietní omezení.

Formulář vytiskněte, vyplňte, naskenujte a zašlete nám jej na email: info@eduzone.cz
nebo účast objednejte v našem e-shopu www.eduzone.cz

