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Pozvánka na odborný seminář na téma

PŘEVODNÍ CENY 2016 – AKTUÁLNÍ VÝZVA V PŘÍMÝCH DANÍCH
V souvislosti s celosvětově nepříznivým vývojem v přímých daních ve vyspělých zemích,
který odráží globalizovaný mezinárodní obchod, je aktuální výzvou pro daňové správy
problematika převodních cen. Tato je rovněž nedílnou součástí aktivity OECD, zvláště
projektu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).
Česká republika reagovala na potenciální daňové úniky v této oblasti zesílenou kontrolní
činností, přičemž lze očekávat, že tato aktivita finanční správy bude narůstat, přičemž se bude
zaměřovat na oblasti s vyšším rizikem a vybrané specifické transakce.
Proto si Vás dovolujeme tímto pozvat na odborný seminář, na kterém budou pod vedením
našeho nového kolegy Radima Bláhy, který se problematice převodních cen dlouhodobě
věnoval na různých pozicích ve státní správě, prezentována témata, která Vám osvětlí
zákonitosti převodních cen a na praktických příkladech navedou na východiska k Vašemu
pozitivnímu řešení.
Převodní ceny v rovině právních předpisů a mezinárodních smluv
 § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů a související pokyny D
 Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění
 Směrnice OECD pro nadnárodní podniky a daňové správy
 BEPS projekt
Převodní ceny v praxi finanční správy
 Organizační struktura finanční správy pro správu převodních cen
 Zdroje informací pro správu převodních cen
 Analýza rizikovosti podniků pro účely daňové kontroly
Samostatná Příloha daňového přiznání „Přehled transakcí se spojenými osobami“
 Požadované informace pro účely vyplnění Přílohy
 Některá úskalí při vyplňování Přílohy
Aktuální problematické oblasti převodních cen
 Analýza funkčního profilu podniku
 Volba vyhovující metody pro stanovení převodních cen
 Praktické případy řešení převodních cen
 Vybraná aktuální judikatura
Závazné posouzení v převodních cenách
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PŘIHLÁŠKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ NA TÉMA

PŘEVODNÍ CENY 2016 – AKTUÁLNÍ VÝZVA V PŘÍMÝCH DANÍCH
V případě Vašeho zájmu o tento seminář vyplňte prosím tuto přihlášku a zašlete ji
naskenovanou emailem na adresu taxoffice@stanek-tomicek.com nejpozději do 10. ledna
2016. Účastnický poplatek, který činí 2 600 Kč plus DPH za osobu, bude následně
vyfakturován vysílající společnosti.
Potvrzujeme tímto, že níže uvedená(é) osoba(y) se zúčastní semináře:
Téma

Převodní ceny 2016 – aktuální výzva v přímých daních

Termín

*)

19. ledna 2016

Termín

*)

20. ledna 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)

*)

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 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

