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Pozvánka na odborný seminář na téma

ZMĚNY V OBLASTI DPH PRO ROK 2020 A DALŠÍ AKTUALITY
Rádi bychom Vás opět pozvali na naše pravidelné podzimní školení zaměřené na oblast DPH.
Přestože novela zákona ještě nebyla Poslaneckou sněmovnou projednána, značná část změn
pro rok 2020 je již známa, jelikož vyplývají z platné novely směrnice 2006/112/EU, která
nabude účinnosti k 1. lednu 2020.
Vedle změn pro rok 2020 bychom vás rádi seznámili s možnými daňovými a celními dopady
Brexitu a některými dalšími aktuálními tématy.
Školení bude zaměřeno, pod vedením našeho odborného lektora pana Milana Tomíčka,
tentokrát především na následující témata:






Nová pravidla pro řetězové transakce při dodání zboží do jiného členského státu
Upravené podmínky pro osvobozená intra-komunitární dodání zboží
Nová pravidla pro dodávání zboží do jiného členského státu v režimu konsignačního
skladu (call-of stock)
Úprava pravidel pro přemístění zboží do jiného členského státu
Nové možnosti pro dokládání přepravy zboží do jiného členského státu (vyvratitelná
domněnka na základě přímo účinného prováděcího nařízení Rady (EU) 2018/1912)






Změna sazeb daně DPH
Lhůty pro vracení nadměrného odpočtu
Zálohy na nadměrný odpočet
Upřesnění pravidel pro poukazy včetně stravenek, benefitní karty a tankovací karty






Dopady Brexitu v daňové a celní oblasti
Úprava pravidel pro pokuty a penále dle daňového řádu
Úprava pravidel pro provádění daňových kontrol dle daňového řádu
Novela zákona o evidenci tržeb (vymezení plateb podléhajících EET, vyloučené tržby,
evidování tržeb ve zvláštním režimu)

V průběhu semináře bude jako vždy ponechán prostor pro konkrétní individuální dotazy všech
zúčastněných.
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PŘIHLÁŠKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ NA TÉMA

ZMĚNY V OBLASTI DPH PRO ROK 2020 A DALŠÍ AKTUALITY
V případě Vašeho zájmu o tento seminář vyplňte prosím tuto přihlášku a zašlete ji naskenovanou
emailem na adresu taxoffice@stanek-tomicek.com nejpozději do 6. září 2019. Účastnický
poplatek, který činí 2 800 Kč plus DPH za osobu, bude vyfakturován vysílající společnosti.
Potvrzujeme tímto, že níže uvedená(é) osoba(y) se zúčastní semináře:

Téma
Termín

Změny v oblasti DPH pro rok 2020 a další aktuality
*)

Termín *)
Čas
Místo

18. září 2019
19. září 2019
9:00 – 12:30 hod.
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 E-mail účastníka

Telefon a/nebo e-mail kontaktní osoby: …………………………………………………

V …………….., dne…………..
……………………………..
Jméno a podpis

