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●

Pozvánka na odborný seminář na téma

MEZINÁRODNÍ OBCHOD SE ZBOŽÍM Z POHLEDU DPH
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na odborný seminář, na kterém budou, mimo jiné,
prezentována a diskutována pod vedením našeho odborného lektora pana Milana Tomíčka
následující témata:


Nová “Akční plán” Evropské komise na zavedení definitivního systému zdanění
intrakomunitárních dodání zboží
₋ zrušení osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu
₋ zdanění intrakomunitárních dodání zboží ve státě dodavatele
₋ zavedení kategorie „certifikovaných odběratelů“



Podmínky pro uplatnění osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského
státu ve světle poslední judikatury Soudního dvora EU
₋
₋
₋
₋



důkazní prostředky dokládající přepravu zboží do jiného členského státu
opatření dodavatele k zabránění účasti na daňovém podvodu
nepřiznání osvobození z důvodu účasti na daňovém podvodu
zamítnutí nároku na odpočet z důvodu účasti na daňovém podvodu

Daňový režim řetězových obchodů se zbožím se zapojením českých plátců daně a
principy vymezené Soudním dvorem EU
₋ princip přiřazení přepravu k jednomu z dodání tvořících řetězový obchod
₋ vymezení okamžiku dodání zboží



Daňový režim vybraných typových transakcí
₋
₋
₋
₋



dodání přes konsignační sklad
přemístění zboží
dodání zboží s úpravou na cestě
vývoz / dovoz zboží prostřednictvím osoby usazené v EU atd.

Změny související s novým Celním kodexem Evropské unie
₋ podoba daňových dokladů a prokazování výstupu zboží z EU
₋ zavedení režimu přenesení daňové povinnosti na tuzemská dodání zboží
uskutečněná osobou neusazenou v České republice
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PŘIHLÁŠKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ NA TÉMA

MEZINÁRODNÍ OBCHOD SE ZBOŽÍM Z POHLEDU DPH
V případě Vašeho zájmu o tento seminář vyplňte prosím tuto přihlášku a zašlete ji
naskenovanou emailem na adresu taxoffice@stanek-tomicek.com nejpozději do 20. května
2016. Účastnický poplatek, který činí 2 800 Kč plus DPH za osobu, bude následně
vyfakturován vysílající společnosti.
Potvrzujeme tímto, že níže uvedená(é) osoba(y) se zúčastní semináře:
Téma
Termín

Mezinárodní obchod se zbožím z pohledu DPH
*)

8. června 2016

Termín *)
Čas

9:00 – 13:00 hod.

Místo

Zasedací místnost v prostorách společnosti Staněk, Tomíček & Partners
U Prašné brány 1, Praha 1
4. patro (3 minuty chůze od stanice metra Náměstí Republiky)

*)

Abychom umožnili aktivní zapojení všech účastníků semináře do diskuse, bude kapacita semináře
omezena. V případě, že nabízený termín bude v okamžiku přijetí Vaší přihlášky již obsazen, budeme
Vás neprodleně kontaktovat a dovolíme si Vám nabídnout jiný termín.

Jméno a příjmení

Společnost

Zvolený termín

Telefon a/nebo e-mail kontaktní osoby: …………………………………………………
V …………….., dne…………..
……………………………..
Jméno a podpis

