Asociace insolvenčních správců o. s.
prostřednictvím Insolvenční akademie s.r.o. a ve spolupráci s Justiční akademií,
si dovoluje pozvat insolvenční správce, soudce, jejich asistenty a další odbornou veřejnost,
na seminář na téma

„Účetnictví a daně v konkurzu - Praha“

Kód: 130415
Termín konání:

22. 10. 2013 v době od 9,00 do 16,00 hodin
Prezence od 8,30 h do 9,00 h

Místo konání:

Justiční akademie Praha
Hybernská 18, Praha 1

Přednášející:

JUDr. Ing. Helena Horová, LL.M.
insolvenční správce se zvláštním povolením, členka Rady expertů
Mgr. Ing. Eva Hepperová
daňová poradkyně č. 3815, insolvenční správkyně se zvláštním
povolením

Program semináře:

Je obsahem druhé strany

Účastnický poplatek:

1.940,- Kč – členové ASIS
2.910,- Kč – ostatní insolvenční správci
(cena je uvedená včetně 21% DPH)

Zájemci o účast nechť vyplní a zašlou přihlášku e-mailem na adresu seminare@asis.cz
nebo vyplní přihlášku přímo na stránkách ASIS http://www.asis.cz/vzdelavani/prihlaska.
Po obdržení přihlášky Vám bude vystavena zálohová faktura a zaslána na Vaší e-mailovou
adresu k úhradě. Platbu nutno provést do 17. 10. 2013 na účet číslo: 4200355138/6800, pod
variabilním symbolem – číslo zálohové faktury (do poznámky uveďte jméno plátce).
Účastnické příspěvky se nevracejí. Daňový doklad Vám bude předán při prezenci.
V ceně semináře je zahrnuto drobné občerstvení.
Své dotazy ke zpracování je vhodné předem zaslat na adresu: seminare@asis.cz
Uzávěrka přihlášek je 17. 10. 2013. Omezená kapacita.

Mgr. Ing. Eva Hepperová
Garant pro oblast vzdělávání ASIS

Program semináře:

 Daňové povinnosti v konkurzu

 Daňové povinnosti v reorganizaci

 Daňové povinnosti v oddlužení zpeněžením majetkové podstaty při prodeji majetku

 Opravné daňové doklady za dlužníky v IŘ z pohledu věřitele a insolvenčního správce

 Výkaznictví

 Výpočet odměny IS v konečné zprávě (změna sazeb DPH, změna plátcovství)
v oddlužení i v konkurzu

 Výpočet odměny IS ze zajištěného majetku dle vyhlášky č. 313/2007
- Připravované změny vyhlášek:
 o odměně IS (č. 313/2007)
 o pojistném (č. 314/2007)
 o jednacím řádu (311/2007)
 o provozovnách
 Odpovědi na dotazy z praxe

 Diskuze

