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Místní akční skupina Česká Kanada o.p.s. 

zve na seminář 

U Z A V Ř E N Í   K A L E N D Á Ř N Í H O   R O K U   2 0 1 3  

 
Lektorka:  Vladislava Dvořáková, DiS. 

Termín konání:  23. 1. 2014 od 9.00 do 13.00 hodin 

Místo konání: zasedací místnost oddělení krizového řízení,  

Masarykovo nám. 168/II  (1. patro, vchod za Kaštánkem) 
 

Seminář bude zaměřen na povinnosti účtáren po uzavření kalendářního roku 

s upozorněním na novinky roku 2014. 

 

Anotace semináře: 

 Splnění náležitostí pro uplatnění daňových slev a daňového zvýhodnění pro rok 2014 - 

Prohlášení poplatníka – uplatnění slev na dani a daňová zvýhodnění – kdy je nutné 

nejpozději podepsat Prohlášení poplatník, jak prokazovat slevy na dani a daňové 

zvýhodnění 

 RZD – roční zúčtování daně – kdy je možné nejpozději podepsat žádost o roční 

zúčtování daní – kdo je vyloučen ze zpracování u zaměstnavatele za rok 2013, zpětné 

Podepsání prohlášení poplatníka, kdy je možné nejpozději zpracovat roční zúčtování 

daní, poskytnutí Potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanci – forma, termín, 

náležitosti tohoto potvrzení – vystavení potvrzení po zpracování ročního zúčtování, 

 Mzdové listy za rok 2013 – náležitosti mzdového listu, archivace 

 Plnění ZPS – který zaměstnavatel je povinen podat hlášení o plnění ZPS a jak správně 

vyplnit formulář a dopočítat plnění do státního rozpočtu, nejpozdější termín podání  

 Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou 

– srážkovou daní – termíny podání, formuláře, jak správně tyto formuláře vyplnit 

 Vyúčtování pojistného na důchodové spoření – lhůty pro podání, forma podání, jak toto 

vyúčtování vyplnit 

 Zpracování ELDP – více souběžných pracovně právních vztahů, jak správně ELDP 

vyplnit, povinnosti k SSZ – zasílání dokladů elektronicky 

 Dotazy a diskuse – v průběhu semináře je možné upozorňovat na zpracování v různých 

mzdových softwarech - například SAP, Datacentrum, Avensio…. 

Účastnický poplatek:  900 Kč vč. DPH (platba do 20.1.2014) 
 

Účet: 4000050954/7940 

VS: 1403 
 

Občerstvení zajištěno. 
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Závazná přihláška na seminář „Uzavření kalendářního roku 2013“  

(přihlásit se můžete telefonicky, e-mailem nebo poštou do 20. 1. 2014) 

 

Firma: ...……………………………………………………………………….. 

 

Jméno účastníka:...…………………………………………………………….. 

 

Adresa firmy:  …………..…………………………………………………….. 

 

Telefon: ..………………………….. E-mail: ………………………………… 

 

IČO: ……………………………..     DIČ: …………………………………… 


