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Zobrazuje se Vám email
nesprávně?
Klikněte pro jistotu sem.

Co je nového v UOL, daních a účetnictví?
Je tu nový měsíc a s ním i spousta novinek ze světa daní a účetnictví. Udělejte
si v nich pořádek s naším shrnutím. V listopadovém mailingu dále najdete
zbrusu nový ebook, pozvánku na webinář,nejnovější díly podcastu a naší
talkshow. Prozradíme Vám také, jak uspět na síti LinkedIn.

Nový ebook: Jak vytáhnout peníze z firmy
Naučíme vás, jak se zaslouženě odměnit za energii vloženou do podnikání.
Nepůjde o nic protiprávního. Dozvíte se, jak se jako OSVČ, majitel nebo
jednatel [legálně] odměnit.
Účetní a daňoví specialisté z UOL pro vás proto tentokrát srozumitelně sepsali,
jakých možností odměňování můžete využít a jak neodvádět státu zbytečně
peníze navíc.
Příjemné počtení!

UOL je Férový zaměstnavatel roku!
Klub zaměstnavatelů nedávno vyhlásil UOL jako Férového zaměstnavatele
roku 2020. Je to ocenění, kterého si velmi vážíme, protože vychází z
hodnocení samotných zaměstnanců. Získali jsme ho za přátelskou atmosféru
na našich pobočkách a férové odměňování podle výkonu.
Zajímá vás, jak vyhlášení okomentovala naše ředitelka Jana Jáčová?
Podívejte se na kraťoučké video!

Dokument: Jak využít LinkedIn algoritmus ve
svůj prospěch
Chcete využít profesní síť LinkedIn k získávání nových zakázek a obchodů?
Chcete mít větší dosahy vašich příspěvků? Náš marketingový ředitel, Lukáš
Zerzán, dal v přehledném dokumentu dohromady poznatky z rozsáhlého
výzkumu, ve kterém bylo každých 15 minut analyzováno přes 4500 příspěvků
na této síti.
Vybral pro vás přitom ty poznatky a tipy, které se osvědčily nám osobně v UOL i
na ostatních profilech, které pro své zákazníky spravuje.
Přečtěte si, jak uspět na síti LinkedIn!

Webinář: Kompenzace s čistou hlavou
Ztrácíte se v kompenzacích? Nevíte, jaké požadavky musíte splnit k jejich
získání? Lámete si hlavu, které z nich lze vzájemně kombinovat?
Přihlašte se na náš bezplatný webinář "Kompenzace s čistou hlavou" a
během hodiny se dozvíte vše, co potřebujete vědět. Prostor bude i pro všechny
vaše dotazy. Neskončíme, dokud neodejdete s čistou hlavou!
Termín: pátek 20.11. v 09:00
Přihlaste se co nejdříve.

UOL podcasty: O pohovorech se
zaměstnanci a rodinné farmě
Jak proklepnout zaměstnance?
Jak odhalit, že kandidát u pohovoru lže? Co když kadidát vyhovuje ale moje
intuice říká: "NE"? I to byly otázky, které jsme položili Lucii Spáčilové, výkonné
ředitelce společnosti Performia.
Poslechněte si na YouTube!
Jak jsme rozjeli rodinnou farmu?
Jak se z bankéře stane zemědělec? Buď je moc sucho nebo moc mokro,
dotace jsou ale potřeba pořád. Nebo ne? O tom jsme si povídali se
spolumajitelkou rodinné Farmy Dřetovice, Adrianou Biegunovou.
Poslechněte si na YouTube!

Všechny díly podcastů najdete také na:
Spotify
Apple Podcasts
Google Podcasts

Talkshow s Janou: 2 nové díly, které vám
pomohou v podnikání
S lehkostí a vtipem o vážných tématech. Taková je Talkshow s Janou!
Talkshow s Janou: Jak "vytáhnout" peníze z firmy
Jaké jsou možnosti odměňování majitelů společností nebo právnických osob?
Pokud chcete "vytáhnout" peníze z firmy, podívejte se na tento díl talkshow a
dozvíte se, jak si správně vybrat ze všech možností.
Sledujte na YouTube!
Talkshow s Janou: Úroky, se kterými se setkáte v podnikání
Úroky v podnikání jsou důležitá, ale často velmi podceňovaná věc. V našem
dalším díle talkshow vám mimo jiné řekneme, na jaké úroky ze strany úřadů si
dát pozor a jaké novinky nás čekají od ledna 2021.
Sledujte na YouTube!
Tak příjemné sledování!

Beroun v novém kabátě a 4 nové pobočky
V Berouně už nás spolehlivě neminete. Naše pobočka dostala nový kabát.
Neustále rosteme a proto otevíráme i tři nové pobočky na Slovensku - v Nitře,
Prešově a Trnavě. A taky jednu na Praze 7. Celkově tak už máme 19 poboček
v ČR a 6 na Slovensku.
Ani tím ovšem nekončíme! Už brzy se vám otevřeme také v Banské Bystrici.

Co nového v daních a účetnictví?
Začal sběr žádostí o kompenzační bonus pro OSVČ, dohodáře a
společníky s. r. o. Platí pro obory, kterých se týkají opatření, a nelze ho
kombinovat s ošetřovným a Antivirem na mzdy zaměstnanců. Žádost najdete
na tomto odkazu.
Žádosti o Covid Nájemné II běží. Podniky, které musely zavřít kvůli
opatřením, mohou do 21. ledna žádat o 50 % nájemného za červenec až září.
Žádost najdete tady.
Do 24. listopadu žádejte o Covid Kultura. Umělci (OSVČ) získají
jednorázově 60 000 Kč. Pořadatelé získají až 50 % nákladů za přesunuté a
zrušené kulturní akce (od 1. října do 20. listopadu) a až 80 % nákladů na
kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury. Žádejte tady.
Do 25. listopadu žádejte o Covid Bus. Podnikatelé v nepravidelné
autobusové dopravě mohou získat 15 až 135 Kč za sedačku a den za období
od 12. března do 30. června. Podrobnosti a informace k žádosti najdete na této
stránce.
Do 30. listopadu žádejte o kompenzační bonus pro dohodáře (za jaro).
Žádejte u svého FÚ, vzor žádosti najdete tady.
Do 7. prosince žádejte o Covid Sport II. Dotace z programu je určená pro
pořadatele sportovních soutěží a pro sportovní kluby. Využijte tuto žádost.
Do 9. prosince žádejte o ošetřovné pro OSVČ. 400 Kč/den získáte za období
od 14. do 31. října (kromě 29. a 30. 10., kdy byly prázdniny). Žádost najdete na
této stránce.
Žádejte o Covid Cestovní ruch. Cestovní kanceláře získají až 2,5 %
z plánovaných tržeb na rok 2020, průvodci mohou žádat o dotaci 50 000 Kč.
Doporučujeme si prostudovat podrobné podmínky. Žádost najdete zde.
Odklad DPH, daně z příjmu a silniční daně do konce roku. Podnikatelé,
které postihla koronavirová opatření, mohou tyto daně zaplatit až do konce
roku. O odklad pořádejte svůj FÚ. Přiznání k DPH a kontr. hlášení ale pošlete
v řádném termínu.
Senát schválil prodloužení programu Covid III. Záruky na úvěry pro firmy do
500 zaměstnanců bude stát poskytovat minimálně do poloviny roku 2021.
Žádejte u spolupracujících bank.
Paušální daň pro OSVČ prošla Sněmovnou. Teď míří do Senátu.
Průměrná mzda pro příští rok je 35 441 Kč. Od ní se odvíjí zálohy pro OSVČ:
min. záloha na sociální při hlavní činnosti stoupne na 2588 Kč, zdravotní na
2393 Kč, dobrovolné nemocenské na 147 Kč.
Sněmovna schválila odklad EET do 1. 1. 2023. Čekáme na schválení
Senátu.
Finanční správa odpovídá na otázky ke kompenzačnímu bonusu.
Odpovědi se mohou hodit i vám, najdete je na této stránce.
Přehledný covidový web. Na webu Covid.gov.cz nově najdete všechny
důležité informace o opatřeních a kompenzacích.
Antivirus A a B poběží do konce roku. Vláda prodloužila program na
podporu zaměstnanosti. O příspěvek na náhradu mezd žádejte na této stránce.
Zrušení daně z nabytí a snížení odečitatelných úroků z hypoték. Snižuje se
limit úroků z hypoték odečitatelných od základu daně z příjmů FO z 300 000 na
150 000 Kč ročně. Netýká se hypoték na bytové potřeby obstarané do 1. 1.
2021.
Senát potvrdil nové ošetřovné pro zaměstnance. Rodiče získají 70 %
denního vyměřovacího základu, minimálně 400 Kč na den. Formulář žádosti
najdete tady.
Senát schválil novelu zákona o investičních pobídkách. Příjemci podpory,
kterých se dotkla protikoronavirová opatření, můžou požádat o prodloužení
lhůty pro splnění všeobecných podmínek z 3 na 5 let.

Je pro vás naše shrnutí užitečné? Přepošlete ho
všem, komu se může hodit!
Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku a LinkedIn, kde informujeme o
nových opatřeních. Nově jsme také na Instagramu!

www.uol.cz Facebook

Twitter

LinkedIn

Instagram

Copyright © 2020 UOL, a.s., Všechna práva vyhrazena.
Kde nás najdete?
www.uol.cz

odhlásit

upravit nastavení

This email was sent to mesaros@dluhopisy.cz
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Účetnictví on-line, s.r.o. · Pekařská 695/10a · Praha 155 00 · Czech Republic

