
 

Storno oznámené dříve než 5 pracovních dní před školením je bezplatné.Při stornu oznámeném méně než 5 pracovních dní před zahájením školení bude 
účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení.Při neomluvené neúčasti na kurzu bude účtována celá výše školení. Účastník za sebe může vyslat 
náhradníka ze stejné organizace. V případě závažných důvodů nás kontaktujte, domluvíme se. 

 

Ing. Alena Jendřejková 
Daňová poradkyně nasbírala za 25 let praxe v oboru obrovské množství znalostí, své semináře obohacuje 
právě příklady ze své praxe. 
Vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě. Odborně působila na pozici vedoucí finančního odboru 
Městského úřadu i v podnikové sféře. Od roku 1997 pracuje jako daňová poradkyně. Zabývá 
se poradenstvím pro podnikatelské subjekty, územní samosprávné celky a neziskovou sféru především v 
oblasti daně z příjmů a daně z přidané hodnoty.  

 

 
OSNOVA 
 
 

 Aktuality a změny v oblasti daně z příjmů a DPH pro rok 2021 
 Úskalí při uplatňování daňových náklad 
 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, daňové odpisy majetku 
 Transferové ceny 
 Daňová ztráta a změny v jejím uplatňování 
 Vytýkací řízení, daňová kontrola a související práva daňového subjektu 
 Vybrané problémy z daňové judikatury 

 

 

 

 

 

CENA: 
1 600,- Kč bez DPH/os. 

 druhý a každý další přihlášený účastník ze stejné organizace získává slevu 10% 

 v ceně jsou zahrnuty psací potřeby, materiály, certifikát a občerstvení 

 Po přijetí Vaší přihlášky Vám bude zaslána elektronicky výzva k úhradě, na jejímž základě provedete platbu, 
nejpozději 5 dní před termínem semináře. 

PŘIHLÁŠKY: 
v případě Vašeho zájmu, prosíme, abyste se přihlásili jednou z uvedených možností: 
- emailem na  stanislava.komarkova@asi.cz 
- telefonicky na čísle 606 535 636  
- přes webový formulář http://www.efektivniskoleni.cz 
 
Zasláním přihlášky potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami účasti na školení   umístěnými na  
http://www.efektivniskoleni.cz/podminky-skoleni a souhlasíte s nimi.  

KDY:   8. 12. 2021 (09:00 – 14:00) 

KDE:   ASI informační technologie s.r.o. (1. máje 3, Mohelnice 789 85) 

Stanislava Komárková DiS. 

organizátorka 
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