Účetní sezóna 2016/2017
Stejně, jako v minulých letech i v nadcházející účetní sezóně pro Vás připravujeme celou řadu kurzů z oblasti
účetnictví daní a mezd. Online kurzy pořádáme v souvislosti se změnami patřičných zákonů. Nejvíce změn bývá
na přelomu roku, čímž je určena i hlavní sezóna účetních online seminářů Videolektor.cz. Nezahálíme však ani v
jeho průběhu a průběžně pro Vás připravujeme zajímavá a aktuální témata. Níže si můžete prohlédnout pracovní
soupis témat pro nadcházející sezónu.

Téma

Lektor

Termín

Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví
Vnitropodnikové směrnice
Základy účetnictví II. – Majetek a zdroje
Daňové minimum pro účetní
Elektronická evidence tržeb
Základy účetnictví III. – Základy účtování
Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017
Změny společností (ukončení činnosti, převod, transformace)
Základy IFRS
DPH v roce 2017
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1. 1. 2017
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby
Novinky ve mzdách v roce 2017
DPH při obchodu mezi členskými státy a třetími zeměmi v roce 2017
Novelizace pracovněprávních předpisů v roce 2017
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2017
Daň z příjmů právnických osob v roce 2017 a daňové přiznání za rok
2016
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2017 a daňové přiznání za rok
2016
Roční zúčtování daně z příjmů 2016
Novela zákoníku práce od 1. 4. 2017
Začínáme s DPH
Daňová kontrola 2017
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* Výčet témat není finální a může se průběžně měnit, garantujeme minimálně 20 kurzů ročně. Pro nadcházející sezónu plánujeme
celkem 28 témat. Více podrobností o obsahu kurzů a termínech, včetně aktuálního výčtu naleznete v katalogu kurzů na Videolektor.cz.

Jednoduše a příjemně Neustále pracujeme na
Oblíbení lektoři Můžete se
opět těšit na Vaše oblíbené lektory,
ale také na nové tváře, které uvedeme
zároveň s nově zařazenými tématy.

zlepšení a zpříjemnění služeb Videolektor.cz. Kromě bezplatné účasti
na všech webinářích předplatitelé získávají test k ověření znalostí,
možnost zasílat dotazy předem i pravidelný informační servis. Nově
pro Vás připravujeme měsíční newsletter z oboru a zákaznický portál
s návody a tipy.

Na míru pro každého z Vás Stejně jako v minulých letech i letos pro Vás
připravujeme nová témata. Na své si přijdou jak pokročilí, tak i ti, kteří s účetnictvím a daněmi teprve
začínají. Pro začátečníky připravujeme zvýhodněnou sérii klíčových témat. Kurzů se můžete zúčastnit
naživo, nebo si informace pustit z videozáznamu, kdykoli se Vám to hodí
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