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●

Pozvánka na odborný seminář na téma

PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ
Rádi bychom Vás v rámci praktického semináře zaměřeného na Kontrolní hlášení seznámili
s konkrétními postupy pro vyplňování formulářů Kontrolních hlášení a jejich podávání
správcům daně. Tímto si Vás dovolujeme pozvat na odborný seminář, na kterém budou pod
vedením našeho odborného lektora pana Milana Tomíčka prezentována a diskutována
zejména následující témata:






Lhůty pro podání Kontrolního hlášení a následného Kontrolního hlášení před a po
připravované novele zákona o DPH
Způsoby, jakými lze podepisovat Kontrolní hlášení
Zákonné postupy pro podávání Kontrolního hlášení
Specifika tzv. rozsáhlých podání Kontrolního hlášení
Konkrétní příklady vyplňování nestandardních / „problematických“ transakcí ve
formuláři Kontrolního hlášení
- slevy, bonusy, interní storna
- tuzemská zdanitelná plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
- poskytované / přijaté zálohy, zúčtovací doklady
- platební kalendáře, splátkové kalendáře
- zdanitelná plnění poskytovaná pro podnikatele – neplátce
- chybějící údaje, kumulované údaje atd.








„Nepropustné kritické chyby“ ve formuláři Kontrolního hlášení
Úpravy formuláře Kontrolního hlášení v EPO
Neúčinná podání Kontrolního hlášení versus vady podání
Pokuty za neplnění povinností souvisejících s Kontrolním hlášením před a po
připravené novele zákona o DPH
Postup správců daně při vyměření pokuty ve světle připravované novely zákona o
DPH
Dodatečná daňová přiznání za dřívější zdaňovací období

Tento seminář je určen pro daňové a účetní specialisty, kteří jsou ve Vaší společnosti
odpovědni za přípravu podkladů nutných pro sestavení Kontrolního hlášení ve formátu a
struktuře požadované Generálním finančním ředitelstvím a / nebo za samotné vyplnění a
odeslání Kontrolního hlášení. V průběhu semináře bude dán prostor pro diskusi a pro
zodpovězení Vašich otázek.
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●

PŘIHLÁŠKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ NA TÉMA

PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ
V případě Vašeho zájmu o tento seminář prosím vyplňte tuto přihlášku a zašlete ji
naskenovanou emailem na adresu taxoffice@stanek-tomicek.com nejpozději do 10. února
2016. Účastnický poplatek, který činí 2 200 Kč plus DPH za osobu, bude následně
vyfakturován vysílající společnosti.
Potvrzujeme tímto, že níže uvedená(é) osoba(y) se zúčastní semináře:
Téma

Praktická příprava Kontrolního hlášení
*)

16. února 2016

Termín *)

17. února 2016

Čas

9:00 – 12:00 hod.

Místo

Společnost Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o.
U Prašné brány 1, Praha 1, 4. patro (3 minut chůze od stanice metra
Náměstí republiky)

Termín

*)

Vyberte si prosím jeden ze dvou uvedených termínů a uveďte ho níže v přihlášce. Abychom umožnili
aktivní zapojení všech účastníků semináře do diskuse, bude kapacita semináře omezena. V případě, že
nabízený termín již bude v okamžiku přijetí Vaší přihlášky 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

