STANĚK, TOMÍČEK & PARTNERS
DAŇOVÉ, FINANČNÍ A EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ
U PRAŠNÉ BRÁNY 1078/1, 110 00 PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA
TEL +420 234 102 001, E-MAIL: taxoffice@stanek-tomicek.com

●

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ NA TÉMA

Daňová kontrola převodních cen a transakcí s mezinárodním
prvkem – aktuální praxe daňové správy
Finanční správa nastolila v roce 2015 trend razantního zvýšení fiskálních efektů z daňových
kontrol navýšením doměřených daní o 63,5 %, a to zvláště řešením sofistikovanějších případů.
K těm patří převodní ceny, mezinárodní transakce s vyšším daňovým rizikem a další. V
praxi daňová správa stále více využívá k doměření daně postupů, jako jsou místní šetření a
postupy k odstranění pochybností. Daňové kontroly jsou zahajovány ještě před vyměřením
daně a již v jejich průběhu je daň často zajišťována. Nenechte se zaskočit a připravte se
předem na potenciální kontrolní daňové řízení.
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na odborný seminář, na kterém budou našimi lektory
prezentována aktuální témata, která Vám osvětlí současné postupy finanční správy při
daňových kontrolách a na praktických příkladech ukáží, jak se na takovou kontrolu připravit.
Kontrolní činnost finanční správy
• Mezinárodní transakce, převodní ceny a další priority finanční správy
• Zdroje informací finanční správy využívané pro daňovou kontrolu
• Analýza rizikovosti podniků za účelem výběru subjektů pro daňovou kontrolu
Procesní možnosti správce daně
•
•
•
•

Vybrané právní instituty pro kontrolní činnost a jejich aplikace v praxi
Daňové řízení ve svých souvislostech, možnosti opravných prostředků
Ústní jednání a výpověď svědků z pohledu použití v „neprospěch“ podniků
Mezinárodní výměna informací včetně Country-by-Country Reporting

Aktuální problematické oblasti, judikatura aneb co se vlastně kontroluje
Lektor: Mgr. Ing. Radim Bláha dříve působil na Ministerstvu financí a ve finanční správě, a
to více než 20 let. Řídil výkon přímých daní v České republice, zaváděl strategii a postupy pro
mezinárodní zdaňování s důrazem na převodní ceny, strategii pro potírání daňových úniků v
mezinárodním kontextu a s prvkem daňových rájů. Je uznávaným lektorem v této oblasti.
Lektor: Mgr. Ondřej Dráb dříve působil v daňovém oddělení společnosti KPMG. Svou praxi
zaměřuje především na zastupování klientů v daňovém či soudním řízení s finančními úřady.
Zabývá se českým a mezinárodním daňovým plánováním včetně optimalizace v rámci
restrukturalizačních projektů. Je spoluautorem komentáře k daňovému řádu a autorem řady
odborných článků.

Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o.,
sídlem U Prašné brány 1078/1, 110 00 Praha 1, IČ: 27210081, DIČ: CZ27210081
Společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze v části C, vložka č. 104681
www.stanek-tomicek.com

STANĚK, TOMÍČEK & PARTNERS
DAŇOVÉ, FINANČNÍ A EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ
U PRAŠNÉ BRÁNY 1078/1, 110 00 PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA
TEL +420 234 102 001, E-MAIL: taxoffice@stanek-tomicek.com
●

Daňová kontrola převodních cen a transakcí s mezinárodním prvkem
- aktuální praxe daňové správy
PŘIHLÁŠKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ NA TÉMA
V případě Vašeho zájmu o tento seminář vyplňte prosím tuto přihlášku a zašlete ji naskenovanou
emailem na adresu taxoffice@stanek-tomicek.com nejpozději do 31. března 2017. Účastnický
poplatek činí 2 800 Kč plus DPH za osobu a bude vyfakturován vysílající společnosti.
Potvrzujeme tímto, že níže uvedená(é) osoba(y) se zúčastní semináře:
Téma
Termín *)
Čas
Místo

Daňová kontrola převodních cen a transakcí s mezinárodním prvkem –
aktuální praxe daňové správy
12. dubna 2017
9:00 – 13:00 hod.
Zasedací místnost v prostorách společnosti Staněk, Tomíček & Partners
U Prašné brány 1078/1, Praha 1

*)

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

Preferovaný způsob platby

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

……………………………..
Jméno a podpis

