Pozvánka na seminář Obchody s EU z pohledu DPH
•
•

Datum konání: 29. 4. 2019, 9:00 – 16:00 hod.
Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, Praha 1

Seminář je určen pro účetní, ekonomické pracovníky, obchodníky a manažery, kteří se ve své práci
setkávají s problematikou dovozu a vývozu a nákup či dodání do EU.
Během semináře vysvětlíme problematiku DPH u přeshraničních obchodů, a to nejen účetním, ale i
manažerům a obchodníkům, kteří potřebují znalosti DPH pro vhodné nastavení obchodních smluv.
Vzhledem k novému Celnímu kodexu vám vysvětlíme nová i původní pravidla pro DPH.
V okamžiku, když již v účtárně leží doklad z přeshraničního obchodu, bývá často pozdě spílat nad špatně
nastavenými obchodními podmínkami, které mohou znamenat až fatální dopady pro daňový subjekt.
Pravidla pro DPH u přeshraničních obchodů je nutno znát předem, kdy je subjekt schopen leccos ovlivnit a
tím je možno eliminovat rizika a nepříjemné daňové dopady. Tato pravidla musí znát nejen účetní, ale
zejména obchodník, či dokonce manažer.
Přednášející:
Bc. Lenka Dvořáková - daňový poradce, autor odborných publikací a lektor, člen Komory daňových
poradců ČR (KDP ČR), člen Komory certifikovaných účetních (KCÚ). Vystudovala ekonomickou vysokou
školu (Bc.) se zaměřením na “účetnictví a finanční řízení podniku”. V účetnictví se pohybuje od roku 1995,
vede vlastní účetní a daňovou kancelář.
Program:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

úvod do problematiky
vysvětlení pojmů
jak určit, kdo, kdy a kde obchodní případ zdaní
jaké obchody nás mohou v EU potkat a jak se k nim postavit z hlediska DPH
fakturovat s DPH nebo bez?
s kým obchodujete a jaký to má vliv na DPH?
odlišnosti při fakturaci zboží a služeb
fakturace v cizí měně a její dopad na DPH
co musí vědět osoba sjednávací obchodní podmínky?
znáte všechny rizika, v případě, že si sjednáte špatné obchodní podmínky?
daňové doklady
přefakturace

Cena: 3.900,- (vč. 21% DPH) - poskytujeme slevy pro více kolegů z jedné společnosti
Více informací, podrobnější program a registrace ZDE nebo na www.icc-cr.cz
Zaregistrovaný na MHMP dne 24. 9. 1999 dle ust. § 20i, odst. 2, zák. č. 47/1992 Sb., pod registračním číslem 118/99.
Vedený ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 58660.
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