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POZOR! Jsme plátci DPH.
IČ: 431257, DIČ: CZ00431257

info: www.ajaktn.cz

rezervace: ajaktn@seznam.cz

Aktuální znění zákona o DPH
Seminář je zaměřen na praktické uplatňování zákona o DPH, nejnovější aktuality u DPH, dotazy a nejdůležitější oblasti zákona
o DPH. Výklad bude zaměřen zejména na tyto oblasti:
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Novely zákona o DPH
Aktuálních stanoviska GFŘ k zákonu o DPH
Zdanitelná plnění v tuzemsku
Obchodování v rámci EU včetně režimu skladu (call of stock)
Přiřazení přepravy při řetězových transakcích v rámci EU a vliv na zdanění
Daňové doklady, opravné daňové doklady
Nedobytné pohledávky
Sazby daně a problémy v souvislosti s přechodem na jinou sazbu daně
Postup z pohledu DPH u pronájmu prostor pro bydlení
Prominutí daně u elektřiny a plynu v listopadu a prosinci 2021 a vše s tím spojené – na který plyn se prominutí vztahuje a na který
nikoliv, daňové doklady, stanovení záloh
Podmínky pro osvobození při dodání do JČS – co je nutné prokázat správci daně
Důkazní prostředky pro osvobození od DPH u vývozu zboží – co předložit správci daně
Vystoupení Velké Británie z EU a jeho dopady v oblasti DPH
Nové pojetí dlouhodobého majetku z pohledu daně z příjmů včetně vlivu na DPH
Vyplácení zálohy na nezpochybnitelný nadměrný odpočet před ověřením správnosti odpočtu daně a problémy, které to přináší
Pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením – úprava pravidel pro promíjení pokut
Režim přenesení daňové povinnosti
Zvláštní režim jednoho správního místa (OSS),
Provozovatel elektronického rozhraní
Prodej zboží na dálku
Zdaňování veškerého dovozu zboží včetně zboží do hodnoty 22 EUR
Generální pardon v oblasti DPH u dopravců
Další aktuality a novinky na DPH, dotazy posluchačů

Přednáší: Ing. Roman Škaloud, specialista na DPH.
Seminář se uskuteční v úterý 17. května 2022 v 9 hodin v Quatro škole Trutnov.
V případě, že nebude možná dle aktuální situace forma prezenční, bude školení probíhat formou webináře online.

Na níže uvedenou přihlášku, kterou zašlete laskavě na naši adresu Akademie J. A. Komenského, můžete přihlásit
i více účastníků, nejdéle do 16. května 2022. Účastnický poplatek za jednoho posluchače činí 1500,- Kč bez DPH
+ 315,- Kč DPH, celkem 1815,- 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 170522, nejpozději do 16. května 2022. 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 17. května 2022
PODNIK, firma: ........................................................................................................................................
Na seminář přihlašujeme: ...................................................................................................... posluchačů
Potvrzujeme, že jsme dne ........................................................................ poukázali účastnický poplatek
Vyřizuje (jméno, telefon): .......................................................................

razítko, podpis

