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Vážení čtenáři,
chtěli bychom Vám poděkovat za projevenou důvěru a přízeň,
kterou jste nám v letošním roce věnovali a do roku 2020 Vám
přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů
a zároveň také prožití klidných a šťastných vánočních svátků.
Budeme se na Vás těšit v novém roce 2020!
Od 1. ledna 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně
funkčního a povinného systému eNeschopenky. Elektronické
zpracování přinese zjednodušení v předávání informací. Propojí
povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty – lékaře,
zaměstnavatele a ČSSZ. Pojištěnec už nebude muset předávat
doklady zaměstnavateli, náhrada mzdy i nemocenské mu přijde
automaticky. Nemocnému dál zůstane v papírové podobě jen
průkaz práce neschopného.

Minimální mzda se od ledna 2020 zvýší o 1 250 korun na 14 600 korun. Od 1. ledna 2020 činí minimální měsíční vyměřovací
základ OSVČ 17 417,50  Kč a minimální záloha na pojistné 2 352 Kč. Minimální měsíční záloha na sociálním pojištění
pro hlavní činnost OSVČ v roce 2020 bude mít hodnotu 2 544 Kč, pro vedlejší činnost byla stanovena minimální záloha ve
výši 1 018 Kč měsíčně.

Dochází také k změně sazby daně u tepla a chladu z 15 % na 10 % a vyhláškou č. 310/2019 Sb. se chystají změny
tuzemského stravného a náhrad.

Účetní závěrka je završením účetního období, na které se účetní jednotka musí připravit a uvést účetnictví do takého stavu,
aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Pro zdárné zvládnutí této práce jsme pro Vás připravili: články, e-booky i videoškolení na dané téma. Účetní závěrky mohou
být náročné, ale díky DPL tipům budou mnohem příjemnější a jednodušší!

Také pro Vás připravujeme e-book Účetní souvztažnosti 2020, který vyjde ještě letos v prosinci. 

Eva Rosinová

Daně pro lidi
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Poznámky pod čarou:

Související příklady z praxe
Prodej nemovitosti a povinnost odvést DPH na výstupu
Přijetí služby od neplátce z jiného členského státu

Související videa
Průměrný výdělek
Účetní závěrka příspěvkových organizací 2019
Účetní závěrka podnikatelů 2019

Související články
Konsolidovaná účetní závěrka
10 nejčastějších chyb v účetní závěrce podnikatelů
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https://.htm/
https://www.daneprolidi.cz/priklady-z-praxe/prodej-nemovitosti-a-povinnost-odvest-dph-na-vystupu.htm
https://www.daneprolidi.cz/priklady-z-praxe/prijeti-sluzby-od-neplatce-z-jineho-clenskeho-statu.htm
https://www.daneprolidi.cz/tv/prumerny-vydelek-.htm
https://www.daneprolidi.cz/tv/ucetni-zaverka-prispevkovych-organizaci-2019.htm
https://www.daneprolidi.cz/tv/ucetni-zaverka-podnikatelu-2019.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/konsolidovana-ucetni-zaverka.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/10-nejcastejsich-chyb-v-ucetni-zaverce-podnikatelu.htm

