Obsahová náplň kurzu Angličtina v daních a účetnictví – základní kurz
Výukový den č. 1
Profesní blok: Dlouhodobý majetek v účetnictví a daních /pořízení, technické zhodnocení, opravy,
údržba/, vyřazení, inventarizace, transakce s DM optikou DPH, DPPO, DPFO
Use of English: přítomné časy (present simple, continuous, present perfect simple, continuous),
výrazy k vyjádření našeho postoje k věci, popis grafu, práce s textem sloveso to suppose
Výukový den č. 2
Profesní blok: Zásoby v účetnictví a daních /pořízení, ocenění zásob při jejich úbytku, inventarizace
zásob/ , DPH při obchodování se zbožím
Use of English: minulé časy (past simple, past continuous, past perfect), tvorba pasivu, práce s textem
zaměřená na tvoření otázek
Výukový den č. 3
Profesní blok: Správa daní, zastupování klienta na základě plné moci, role DP v daňovém řízení,
daňové řízení dle daňového řádu, opravné a dozorčí prostředky v daňovém řízení, vyměření
a doměření daně, rozbor výkazu zisků a ztrát, uplatňování DPH u služeb
Use of English: přehled časů opakování, budoucnost, krátká prezentace, práce s textem
Výukový den č. 4
Profesní blok: Vlastní kapitál v účetnictví a daních – zakládání společností a účtování na účtech účtové
třídy 4, akvizice a fúze, zakládání a.s. s veřejným úpisem a bez veřejného úpisu, financování akvizic
a fúzí, vývoz zboží a osvobození od DPH dle paragrafu 66, dodání zboží do EU a osvobození od DPH
dle paragrafu 64
Use of English: způsobová slovesa, vyjádření kritiky versus to be supposed, vyjádření
pravděpodobnosti pomocí might, prezentace jednotlivých typů společností, práce s textem
Výukový den č. 5
Profesní blok: Malé daně a jejich promítnutí do fiskálního života DPPO a DPFO s důrazem na dědění,
darování, daň z nabytí nemovitosti, spotřební daně, daně z nemovitosti, účty časového rozlišení
Use of English: slovesa s ing a to, slovesa následovaná gerundiem, předložkové vazby, frázové sloveso
GET, práce s textem k danému tématu
Výukový den č. 6
Profesní blok: pracovněprávní vztahy, zúčtování mezd a platů, daň z příjmů ze závislé činnosti,
vysílání pracovníků do zahraničí, dávky plynoucí z účasti na systému sociálního zabezpečení
a nemocenského pojištění, případně státní sociální podpory, zákoník práce
Use of English: Employment policy, vyjádření 1, 2. a 3. podmínky, časové spojky, práce s textem
Výukový den č. 7
Profesní blok: Pohledávky závazky v účetnictví a daních, účtová třída 3, zúčtování závazkových vztahů
účetní jednotky s pestrou škálou subjektů, daňové doklady dle paragrafu 26 – 35 ZDPH
Use of English: vztažné věty (určující versus neurčující), redukce vztažných vět, psaní čárek, nonfinite
(reduced) clause, used to + infinitiv, práce s textem

Výukový den č. 8
Profesní blok: Krátkodobý finanční majetek, transakce na účtech druhé účtové třídy, bankovní
produkty, ceniny, peníze na cestě, řetězové transakce v DPH, podvody v DPH a jejich typy
Use of English: prezentace na téma kontrolního hlášení a souhrnného hlášení, get used to versus
used to + infinitiv, indirect questions, opakování

