DAŇOVÁ
ABECEDA

Komora daňových poradců České
republiky, člen Confédération Fiscale
Européenne, otevírá na podzim 2018
vzdělávací program akreditovaný
MŠMT Daňová abeceda – certifikační
vzdělávání Komory daňových
poradců ČR

VZDĚLÁVACÍ
PROGRAM
AKREDITOVANÝ
MŠMT

Typy kurzů
Daňová abeceda komplet
s akreditací MŠMT
16denní vzdělávací program, obsahující
přednášky z oblastí DPH, DPFO, DPPO, malých daní, účetnictví a daňového řádu. Program je zakončený praktickým příkladem
a testem.

Cílem vzdělávacího projektu Daňová abeceda je vytvořit prostor pro zvýšení kvalifikace všech, kteří se
zajímají o oblast zdaňování a nejsou přitom daňovými
poradci podle zákona č. 523/1992 Sb.

Daňová abeceda komplet
bez akreditace
16denní vzdělávací program, zakončený
testem.

Daňová abeceda je určena spolupracovníkům a zaměstnancům daňových, auditorských a právních kanceláří, účetním a ekonomům, a také těm, kteří se profesně
pohybují v oblasti problematiky zdaňování.

Daňová abeceda light
8denní zkrácený program obsahující pouze
přednášky z oblastí DPH, DPFO, DPPO.

Daňová abeceda je ve středním a delším časovém horizontu optimální přípravou ke kvalifikační zkoušce na daňového poradce. Je vhodným základem pro absolvování přípravných kurzů, které jsou cíleně určené
jako bezprostřední příprava před kvalifikační zkouškou.
Účastníci, kteří absolvují celý výukový program a v závěru úspěšně složí odborný test znalostí, obdrží osvědčení o absolvování tohoto komplexního vzdělávacího programu.

Samostatné bloky
Je možné si dokoupit i jednotlivé přednáškové bloky.
Lektoři
Lektoři jsou zajištěni z řad daňových poradců, auditorů a dále pracovníků Generálního
finančního ředitelství a Finančních úřadů.
Většina z nich se aktivně podílí na organizování kvalifikačních zkoušek pro daňové
poradce jako zkušební komisaři.

Termíny
Ceny
Daňová abeceda komplet s akreditací MŠMT
27 000 Kč (osvobozeno od DPH)
V ceně je zahrnuta účast na všech přednáškách
v rozsahu 16 dnů, podkladové materiály, občerstvení a obědy, závěrečný test přes internet a praktický příklad, který se skládá před komisí prezenční
formou, a akreditované osvědčení o rekvalifikaci.
Daňová abeceda komplet bez akreditace
32 670 Kč vč. DPH (27 000 Kč bez DPH)
V ceně je zahrnuta účast na všech přednáškách
v rozsahu 16 dnů, podkladové materiály, občerstvení a obědy, závěrečný test, osvědčení o absolvování Daňové abecedy bez akreditace.
Daňová abeceda light
zkrácený přehled obsahující pouze DPH, DPFO,
DPPO: 16 335 Kč vč. DPH (13 500 Kč bez DPH)

18. - 19. 9. 2018
26. - 27. 9. 2018
5. - 6. 10. 2018
19. - 20. 10. 2018
9. - 10. 11. 2018
20. - 24. 11. 2018
7. - 8. 12. 2018

DPH
DPH
DPFO
DPPO
Malé daně
Účetnictví
Daňový řád

Místo konání
Praha 1, ČSVTS Novotného Lávka 5

Přihlášky
Přihlášení je nutné elektronicky na www.kdpcr.cz.
Kapacita je omezená.

Kontakt

Samostatné bloky
Jednotlivé bloky lze absolvovat i samostatně bez
možnosti získat závěrečné osvědčení.

Miroslava Říčná
ricna@kdpcr.cz, tel.: 542 422 314
www.kdpcr.cz

DPH (4 dny):
DPFO (2 dny):
DPPO (2 dny):
Malé daně (2 dny):
Účetnictví (4 dny):
Daňový řád (2 dny):

Více informací naleznete na adrese
www.kdpcr.cz/vzdelavaci-program-danova-abeceda.

8 470 Kč vč. DPH
4 235 Kč vč. DPH
4 235 Kč vč. DPH
4 235 Kč vč. DPH
8 470 Kč vč. DPH
8 470 Kč vč. DPH

