Pozvánka

Metodika
DPH 2016
metodická a softwarová podpora v IS GINIS® Standard
Školení poskytne zákazníkům (plátcům i potenciálním plátcům DPH) základní ucelený přehled o metodice
evidence DPH a jejím vnitřním uspořádání, včetně informací o podpoře daňové evidence v jednotlivých
modulech, které evidují daňové doklady.
Účastník získá předem dokumenty k chystaným úpravám metodiky účtování a evidence DPH pro rok 2016.
Cílem je, aby zákazníci společnosti GORDIC®, ať již jsou nebo nejsou plátci DPH, získali nebo si zopakovali
základní přehled a orientaci v metodice a uměli aplikovat metodiku do praxe.
Zdůrazňujeme, že předmětem školení není v žádném případě výklad nebo poradenská činnost pro konkrétní aplikaci zákona o DPH, ani výuka detailního ovládání modulů řady GINIS® Standard.

Komu je kurz určen?
Účetním pracovníkům, kteří zabezpečují evidenci a zpracování daňových dokladů v oblasti rozpočtů územní úrovně
a příspěvkových organizací, kteří používají pro zpracování evidence DPH moduly IS GINIS® Standard.

Obsah kurzu
ÆÆ Legislativní změna a její popis
ÆÆ Hlavní zásady metodiky DPH
ÆÆ Rozbor daňové evidence a nutné změny od 1. 1. 2016
ÆÆ Nastavení systému pro vedení DPH a Kontrolního hlášení
ÆÆ Popis změn v modulech IS GINIS® Standard

Termíny a místa
30. 11. 2015 - Jihlava, 2. 12. 2015 - Ostrava, 9. 12. 2015 - Brno, 14. 12. 2015 - Praha

Délka trvání
9:00 - 14:00

Cena
2.390,- Kč bez DPH
Účastník může zrušit účast nejpozději do 5 dnů před zahájením kurzu. Storno poplatek činí 70 % z ceny kurzu. Při pozdějším odhlášení, nebo při neúčasti
je storno poplatek 100 % z ceny kurzu. Náhradník může být včas delegován.

Přednáší
JUDr. Bohumír Čech– hlavní metodik společnosti
Ing. Jana Palánová – metodik-analytik
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