Informace o akci

Daňové a právní fórum
Praha

DATUM AKCE

22. 11. 2018, 9:00-14:00
CENA AKCE

2 000 Kč
MÍSTO KONÁNÍ

Největší tuzemská akce svého druhu.
Můžete se těšit na diskuzi se Stanislavem Koubou, ředitelem odboru
příjmových daní z Ministerstva ﬁnancí. Do daňových a legislativních
změn pro rok 2019 Vás uvedou naši odborníci, kteří se zaměří
především na tato témata:
• novelizace zákona o daních z příjmů,
• změny v oblasti DPH,
• aktuální novinky v IFRS,
• zajímavosti z právní oblasti,
• daňová judikatura i její vliv na praxi.
Dopolednem bude provázet novinář a moderátor Pavel Štrunc.
V případě jakýchkoliv dotazů k akci, kontaktujte prosím Sabinu
Krajčuškovou, tel. 222 124 228.
Konference není určena společnostem poskytujícím daňové a právní
poradenství.

Forum Karlín, Pernerova 51,
186 00 Praha 8, Praha

Informace k platbě
Registrační poplatek ve výši 2 000 Kč neplaťte prosím před
konáním akce.
Po uskutečnění akce Vám vystavíme fakturu (daňový doklad) v
souladu se zákonem o DPH do 15 dnů. A na základě tohoto daňového
dokladu uhraďte prosím příslušnou částku se správným variabilním
symbolem.
V případě nutnosti vystavit fakturu před konáním konference,
kontaktujte prosím Bronislavu Nagyovou a v žádosti uveďte kód akce
P2018DPF.
Registrace je závazná. Případné zrušení registrace je možné
nejpozději pět pracovních dní před konáním akce, v opačném případě
vám musíme účtovat registrační poplatek v plné výši.
Výtěžek ze vstupného věnujeme na dobročinné účely.

Program

22. 11. 2018
9:00 - 9:05

Úvodní slovo

Radek Halíček

9:05 - 10:05

Plány Ministerstva ﬁnancí ČR v otázkách a
odpovědích

Stanislav Kouba, Petr
Toman

10:05 - 10:25

Novelizace zákona o daních z příjmů

Karin Osinová

10:25 - 10:40

Prostor na dotazy

10:40 - 11:10

Coﬀee Break

11:10 - 11:30

Zajímavosti z právní oblasti - co se děje a co nás
čeká?

Martin Hrdlík

11:30 - 11:50

Aktuální novinky v IFRS

Lucie Medřická

11:50 - 12:10

Změny v oblasti DPH

Aleš Krempa

12:10 - 12:30

Daňová judikatura a její vliv na praxi

Viktor Dušek

12:30 - 12:45

Prostor pro dotazy

12:45 - 14:00

Oběd formou rautu

