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Vážení čtenáři,
nejspíše se vám již doneslo, že příští týden je
den Mikuláše. Bojíte se, nepříjde letos přímo
k vám domů? Ale příjde. My jsme si pro Vás
nachystali také Mikulášský dárek. Na DPL
přesně 6. 12. 2018 o 10:00 začne Online
Rozhovor na téma „Garanční poplatky“.
Odpovídat na vaše dotazy bude Ing.
František Louša, člen výboru pro účetní
výkaznictví.

Asi víte, že každá účetní jednotka má
povinnost vypracovat a pravidelně
aktualizovat vnitropodnikové směrnice. Pro
všechny, kteří v této oblasti tápou a chtějí mít
jasno, jsme připravili rubriku „Interní směrnice“. Bude se postupně doplňovat dál a dál a bude tak pro
Vás zdrojem informací vyplývajících z platné legislativy, a také vymezení určitých firemních pravidel a
postupů. Zatím máme ty nejdůležitější:

Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
Osobní ochranné pracovní prostředky
Odpovědnostní a podpisový řád
Účtový rozvrh
Vzor vnitřní směrnice k inventarizaci
Vzor harmonogramu účetní závěrky
Vnitropodnikové směrnice v účetnictví podnikatelů
Ochranné nápoje
Zaměstnanecké benefity – rekreace, sport a kultura
Vnitřní předpis zaměstnavatele
Archivace a skartace dokumentů

9. prosince 2018 nás čeká tradiční změna jízdních řádů. Zákon o dráhách stanovuje, že jízdní řád
dráhy celostátní a dráhy regionální nabývá platnosti druhou sobotu v prosinci o půlnoci. Doba platnosti
jízdního řádu je 12 měsíců.
Přiznat daně z příjmu musí každoročně statisíce Čechů. Daňové přiznání, které budete v roce 2019
vyplňovat, se týká zdaňovacího období za rok 2018. Abychom vám usnadnili práci, připravili jsme pro vás
řadu odborných článků…

Přejeme příjemné čtení… 
Daně pro lidi

Eva Rosinová

Poznámky pod čarou:

Související příklady z praxe
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Přiznání k dani z příjmů právnických osob a daňová kontrola

Související interní směrnice
Archivace a skartace dokumentů

Související články
Účetní závěrka pro podnikatele 2018
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – krok za krokem
Přiznání k dani z příjmů právnických osob 2018
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https://www.daneprolidi.cz/priklady-z-praxe/priznani-k-dani-z-prijmu-pravnickych-osob-a-danova-kontrola.htm
https://www.daneprolidi.cz/interni-smernice/archivace-a-skartace-dokumentu.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/ucetni-zaverka-pro-podnikatele-2018.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/priznani-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob--krok-za-krokem.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/priznani-k-dani-z-prijmu-pravnickych-osob-2018.htm

