Pozvánka na odborný seminář na téma

NOVÁ PRAVIDLA PRO E-COMMERCE
Nová DPH a celní pravidla pro dovoz zboží malých zásilek
Nová DPH pravidla pro on-line prodej zboží konečným spotřebitelům v rámci EU
Nová DPH pravidla pro poskytování elektronických služeb konečným spotřebitelům v EU
Dne 1. července 2021 nabydou účinnosti nová pravidla pro přeshraniční elektronické
obchodování mezi podniky a konečnými spotřebiteli („B2C“ transakce).
Vzhledem k tomu, (i) že tato nová pravidla zásadním způsobem změní DPH režim fungování
tohoto sektoru podnikání, (ii) a jelikož se dotknou v podstatě všech subjektů podnikajících
v této oblasti (s výjimkou „mikro“ obchodníků), (iii) a protože nastavení informačních systémů
a také nových smluvních podmínek si vyžádá značné úsilí a čas, rozhodli jsme se již nyní
připravit specializovaný seminář, na kterém Vás seznámíme se všemi příslušnými změnami
a na modelových případech vysvětlíme jejich fungování a konkrétní dopady.
Zaměříme se především na následující oblasti:


zrušení prahové hodnoty pro prodej zboží na dálku uvnitř EU dle jednotlivých členských
států a její nahrazení novou unijní prahovou hodnotou 10 000 EUR



rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa („MOSS“) na prodej zboží
na dálku uvnitř EU („OSS“)



specifická úprava pro dodání zboží prostřednictvím externího elektronického rozhraní
(tržiště, platforma, portál apod.) jako „domnělého dodavatele“



rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa i na určitá domácí dodání zboží
realizovaná externím elektronickým rozhraním



úprava pravidel pro přiřazení přepravy v rámci obchodů realizovaných prostřednictvím
„domnělého“ dodavatele



poskytování elektronických služeb konečným spotřebitelům



zrušení osvobození od DPH při dovozu malých zásilek v hodnotě do 22 EUR



zavedení zvláštního dovozního režimu pro zboží dovezené ze zemí mimo EU, jehož
vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR („IOSS“)



zavedení samostatného zvláštního režimu pro přiznání a odvod DPH při dovozu zboží
v zásilkách o hodnotě nepřevyšující 150 EUR



úprava celních postupů při dovozu zboží v zásilkách o hodnotě nepřevyšující 150 EUR
zavedení nových záznamních / evidenčních povinností, předkládání daňových přiznání
a platba daně nová oznamovací povinnost bank a dalších subjektů o prováděných
platbách za e-commerce transakce
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