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Pozvánka na odborný seminář na téma

ŘÍZENÍ DAŇOVÝCH RIZIK
TAX COMPLIANCE VE SVĚTLE BEPS 2016
Vyspělé země vyzývají daňové správy, aby hledaly mezery v daňových předpisech anebo
nastavily přísnější daňová pravidla v přímých daních. Připojuje se OECD s projektem BEPS
(Base Erosion and Profit Shifting). Česká republika reaguje zesílenou kontrolní činností,
přičemž se dá očekávat, že tato aktivita bude narůstat. Máte pod kontrolou daňové povinnosti
Vaší společnosti v době BEPS? Řídíte je efektivně? Znáte potenciální rizika?
V této souvislosti si Vás dovolujeme pozvat na odborný seminář, na kterém budou
prezentována témata, která Vám osvětlí aktuální pohled na bezpečná daňová řešení v právních
a daňových souvislostech a současnou situaci z pohledu ČR i zahraničí.
Vybrané aspekty a úskalí daňové optimalizace ve světle posledního vývoje

Efektivní podnikatelská struktura podle účelu

Stálá provozovna v souvislostech, daňová rezidence v praxi

Místo skutečného vedení, skutečný vlastník

Nastavení cen ve skupině
Současný přístup daňových správ k provádění daňových kontrol

Informace užívané finančními úřady při správě mezinárodních transakcí

Aktuální vývoj možností mezinárodní spolupráce daňových správ

Rizika posuzovaná daňovými správami pro účely daňové kontroly

Sankční postih a trestně-právní důsledky vyplývající z prováděných kontrol
Aktuální právní předpisy a mezinárodní smlouvy

Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, Smlouvy o výměně informací pro
daňové účely

FATCA, GATCA, Globální standard pro mezinárodní výměnu informací

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky a daňové správy

BEPS projekt

Směrnice Evropské unie proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD)
Vybraná témata budou prezentována naším kolegou Radimem Bláhou, který působil více než
dvacet let na Ministerstvu financí a ve Finanční správě ČR, a to převážně jako vedoucí oddělení
mezinárodního zdaňování a v letech 2005 – 2015 v pozici ředitele odboru daní z příjmů. Řídil
tak výkon přímých daní v České republice, zastupoval ČR v orgánech OECD a EU, zaváděl
strategii a postupy pro mezinárodní zdaňování s důrazem na nadnárodní podniky, strategii pro
potírání daňových úniků v mezinárodním kontextu a s prvkem daňových rájů.
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PŘIHLÁŠKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ NA TÉMA

ŘÍZENÍ DAŇOVÝCH RIZIK
TAX COMPLIANCE VE SVĚTLE BEPS 2016
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. srpna 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

Řízení daňových rizik – Tax Compliance ve světle BEPS

Termín

*)

Termín

*)

14. září 2016

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

