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Pozvánka na školení 
 

Změny v daňových zákonech od 01.01.2015 
 
Dne 01.01.2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon významným 
způsobem upravuje nejen stávající zákon o daních z příjmů, ale i zákony upravující oblasti sociálního 
pojištění, zdravotního pojištění, zákon o rezervách apod. Cílem připravovaného školení je upozornit 
na nejdůležitější z více než 300 změněných ustanovení uvedených zákonů. Školení bude zaměřeno 
zejména na dále uvedenou problematiku: 
 
• změny ve zdravotním pojištění   

• změny v sociálním pojištění 

• nový režim osvobození bezúplatných příjmů 

• změny ve zdaňování majetkového prospěchu zaměstnanců a ostatních poplatníků 

• nové podmínky omezující osvobození příspěvků na životní pojištění, povinnost dodanění 
předčasných výběrů z pojistných smluv, daňová uznatelnost slevy za zaplaceného životní pojištění 

• změny ve zdaňování nájmů movitých věcí  

• změny v uplatnění paušálních výdajů u OSVČ 

• změny v uplatnění paušálů na PHM 

• pravidla pro zdaňování členů statutárních orgánů daňových nerezidentů 

• sleva na dani za umístění dítěte 

• daňové zvýhodnění na vyživované děti 

• dopad změny minimální mzdy 

• oznamování osvobozených příjmů, sankce za neoznámení 

• povinná elektronická podání v roce 2015 

• změny v tvorbě opravných položek 

 
 
Školení bude probíhat v úterý 03.02.2015 v prostorách firmy JUMP spol. s r.o., Úslavská 75, I. 

patro č. dveří 242, od 9:00 hodin (pravý vchod do budovy). Školení povede Ing. Pavel Bezděk, 
daňový poradce a bilanční účetní. Cena za účast na školení činí za jednu osobu 1.300,- Kč, a bude 
uhrazena zájemci před zahájením školení v hotovosti. Z důvodu omezené kapacity školicí místnosti 
prosíme o závaznou telefonickou rezervaci na telefonu 377 449 364-5. 

 


