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Zákon o DPH ve znění roku 2020
- Legislativní vývoj - novely zákona o DPH z roku 2019
-

Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH
Předmět daně, ekonomická činnost a osoba povinná k dani (osoba jednající jako taková)
Definice úplaty a dotace k ceně, zpřesnění výpočtu obratu pro registraci k DPH
§ 10i a režim jednoho správního místa (limit 10.000 Euro)
Poukazy – rozdělení na jednoúčelové a víceúčelové poukazy a zdaňování jejich převodu
Změny u vystavování daňových dokladů a vynaložení úsilí na jejich doručování, souhrnný daňový doklad
Nové pojetí zaokrouhlování a výpočtu daně u ceny s daní
Základ daně a jeho oprava, opravné daňové doklady
Nové pojetí nedobytných pohledávek
Sazby daně a jejich změny na rok 2020 (rozšíření sazby daně 10 %)
Zúčtování záloh u tepla od 1. 1. 2020 a vodného a stočného od 1. 5. 2020
Sazby daně u vody a teplé vody
Sazby daně u piva
Dodání nemovitých věcí a nájem nemovitých věcí
Intrakomunitární plnění v rámci EU včetně změn
Dovoz a vývoz zboží
Pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně
Přenesená daňová povinnost a novinky tohoto režimu + tzv. „dobrá víra“
Možnost plošného zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u všech zdanitelných plnění (nad limit 17.500 Euro)
Pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením – zánik pokuty po 6-ti měsících, úprava pravidel pro promíjení pokut
Vykazování daně u společnosti (bývalé sdružení) – postup po 1. 1. 2019
Další vybraná ustanovení zákona o DPH – např. nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení příjemce plnění za daň neodvedenou
poskytovatelem, atd.
Další změny pro rok 2020: režim skladu uvnitř území EU, přiřazení přepravy při řetězových dodávkách v EU, zpřísnění
podmínek pro osvobození od DPH při dodání zboží do JČS, důkazní prostředky pro osvobození od DPH u vývozu zboží
Další aktuality a novinky u DPH

Přednáší: Ing. Roman Škaloud, specialista na DPH.
Seminář se uskuteční ve čtvrtek dne 2. dubna 2020 v 9 hodin v Národním domě Trutnov.
Na níže uvedenou přihlášku, kterou zašlete laskavě na naši adresu Akademie J. A. Komenského, můžete přihlásit
i více účastníků, nejdéle do 1. dubna 2020. Účastnický poplatek za jednoho posluchače činí 1300,- Kč bez DPH
+ 273,- Kč DPH, celkem 1573,- Kč. Stanoveno dohodou podle zákona č. 526/90 Sb. Úhradu, podle počtu účastníků,
proveďte prosím převodním příkazem u KB Trutnov, číslo účtu 1936601/0100, konstantní symbol 308, variabilní
symbol 020420, nejpozději do 1. dubna 2020. Jízdné a ušlou mzdu hradí vysílající organizace. V případě neúčasti
nebude účastnický poplatek vrácen a organizace má právo vyslat náhradníka.
POZOR! Jsme plátci DPH.
Zajistěte si místa včas!!! Prosíme Vás, abyste včas zasílali své přihlášky.
Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.
MUDr. Vlasta Novotná, ředitelka AJAK Trutnov

Akademie J. A. Komenského Trutnov, Pražská 59, 541 01 Trutnov, tel.: 603 393 308, 608 863 406
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA: k účasti na semináři dne 2. dubna 2020
PODNIK, firma: ........................................................................................................................................
Na seminář přihlašujeme: ...................................................................................................... posluchačů
Potvrzujeme, že jsme dne ........................................................................ poukázali účastnický poplatek
Vyřizuje (jméno, telefon): .......................................................................

razítko, podpis

