Účetní sezóna 2017/2018
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

Výpočty ve mzdové účtárně – problematika pojistného
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek
Intrastat v roce 2017
IFRS – dlouhodobý majetek
Majetek a odpisy 2017
Ochrana osobních údajů GDPR
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018
DPH v příkladech
Zdravotní pojištění v roce 2018 - změny v roce 2017 a k 1.1.2018
Novinky ve mzdách v roce 2018
DPH při vývozu a dovozu 2018 – nejčastější chyby a příklady
Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2018
Novinky v oblasti daní a účetnictví 2018
Daň z příjmů fyzických osob 2017/2018
Roční zúčtování daně z příjmů 2017
Daň z příjmů právnických osob 2018 a daňové při znání za rok 2017
Sestavení výkazu Cash flow
Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku
Auto v podnikání
Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu
Konsolidovaná účetní závěrka 1
Účtování o zásobách
Účtování organizačních složek
Konsolidovaná účetní závěrka 2
Účtování v účtové třídě 3 – pohledávky, závazky a účty časového rozlišení
Účtování nákladů a výnosů
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*Výčet témat není finální a může se průběžně měnit - garantujeme minimálně 20 kurzů ročně. Pro nadcházející sezónu plánujeme téměř
30 témat. Více podrobností o kurzech, včetně aktuálního výčtu témat půl roku dopředu naleznete v katalogu kurzů na Videolektor.cz.

Oblíbení lektoři
Můžete se opět těšit na Vaše
oblíbené lektory – přední
odborníky ze světa účetnictví,
daní a personalistiky.

Jednoduše a příjemně Studujte pohodlně odkudkoli. Našich
webinářů se můžete účastnit doma i na cestách. Neustále pracujeme na tom,
aby pro Vás bylo vzdělávání s Videolektor.cz příjemné. Letos jsme pro Vás
spustili poradnu k již proběhlým kurzům od začátku roku a každý měsíc Vám
přinášíme newsletter se zajímavými články, tipy a návody pro Vaši práci.

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. Nově zařazujeme více specifických
témat než dříve a klademe maximální důraz na praktických výklad doplněný o pomocné příklady.
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