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Nad aktuální daňovou judikaturou Nejvyššího správního soudu

Přednášející: 
• JUDr. Barbara Pořízková, soudkyně Nejvyššího 

správního soudu
• Daňoví odborníci společnosti 

PricewaterhouseCoopers

Termín konání: 26. května 2010, 10:00 - 14:00
Místo konání: PwC BusinessCommunityCenter, 

Kateřinská 40, 120 00 Praha 2
Jazyk: čeština
Poplatek za účast na semináři:
 1 700,- Kč (bez DPH) za osobu

Více informací a registrace: Markéta Kroupová, 
tel.: 251 152 549 
e-mail: marketa.kroupova@cz.pwc.com

Při výkladu jednotlivých ustanovení daňových zákonů nabývá stále většího významu judikatura, 
a to zejména z pera soudců Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. Při řešení 
komplexnějších daňových problémů v praxi se lze bez znalostí soudních rozhodnutí v daňových 
věcech jen těžko obejít. 
V rámci semináře se zaměříme na aktuální zajímavé rozsudky Nejvyššího správního soudu  
a Ústavního soudu z oblasti daňového práva procesního i hmotného.

Během diskuse podrobněji rozebereme

• vybraná soudní rozhodnutí ve věcech  
daně z přidané hodnoty (např. problematika 
mank z pohledu DPH, prokazování nároku 
na odpočet v případě řetězových transakcí, 
prokazování neuskutečnění zdanitelného 
plnění)

• vybraná soudní rozhodnutí ve věcech  
daní z příjmů právnických osob (např. 
problematika daňové uznatelnosti nákladů 
dle obecného pravidla obsaženého  
v ustanovení § 24 odst. 1 zákona o daních  
z příjmů, otázka dohadných položek).

Věnovat se budeme rovněž procesní úpravě daňového řízení, mj. judikatuře měnící pravidla pro 
výpočet lhůty pro vyměření daně a možnosti jejího prodloužení či upřesňující způsob zahájení 
daňové kontroly. 

Neopomineme ani další významnou aktuální judikaturu – např. rozsudky řešící otázku daňové 
uznatelnosti úvěru čerpaného na výplatu dividend či otázku vracení pojistného na sociální 
zabezpečení roku 2007.

Společnost PricewaterhouseCoopers si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář

za účasti soudkyně Nejvyššího správního soudu JUDr. Barbary Pořízkové
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