Praktický seminář: „Jste připraveni na změny DPH
od 1. dubna 2011?“
V souvislosti s blížící se novelou zákona o DPH, která by měla nabýt účinnosti 1. dubna 2011,
bychom vás rádi pozvali na praktický seminář, kde vás seznámíme s chystanými změnami.
Kdy:

21. února, 28. února nebo 2. března
vždy od 9.00 do 15.30
(registrace 8.30 – 9.00)

Kde:

budova PwC, Kateřinská 40, Praha 2

Registrace:

Alena Fecková,
e-mail: alena.feckova@cz.pwc.com
tel. + 420 251 152 581

Přihlaste se, prosím, nejpozději 4 pracovní dny před zvoleným
termínem konání semináře.
nebo

Kdy:

8. března, od 9.00 do 15.30
(registrace 8.30 – 9.00)

Kde:

Holiday Inn Brno, Křížkovského 20, Brno

Registrace:

Vanda Bečicová,
e-mail: vanda.becicova@cz.pwc.com
tel. + 420 542 520 185

Přihlaste se, prosím, nejpozději 3. března.

Program: Novela zákona o DPH
• Změny pravidel pro uplatnění nároku na odpočet DPH
• Vracení DPH u nedobytných pohledávek

Seminář bude zaměřen na detailní rozbor jednotlivých změn
a jejich praktických dopadů. Během semináře bude dostatek
času k diskuzím dopadů novely na konkrétní problémy vaší
společnosti. Praktickému zaměření semináře bude odpovídat
i počet účastníků.

• Lokální reverse-charge
• Institut ručení
• Oprava základu daně a opravný daňový doklad
• Další změny, které novela přinese....

Přednášející: DPH specialisté společnosti PwC
Česká republika

Cena:

Jazyk:

2 250 Kč bez DPH (2 700 Kč vč. DPH). Cena
obsahuje drobné občerstvení, ale nezahrnuje
oběd. V případě zájmu (nutno nahlásit při
registraci) nabízíme možnost zajištění oběda
v prostorách naší společnosti. Platební údaje
vám budou zaslány na kontaktní adresu
nahlášenou při registraci spolu s potvrzením
registrace.
Seminář proběhne v českém jazyce.

Praktický seminář „dle požadavků vaší společnosti“
V případě, že byste měli zájem o praktický seminář jen pro daňové
specialisty vaší společnosti, nabízíme vám uspořádání semináře
přizpůsobeného vašemu oboru podnikání a specifikům vaší
společnosti. Součástí semináře bude i diskuse vámi zvolených
oblastí zákona o DPH. V této části můžeme prodiskutovat
i konkrétní transakce, včetně např. vzorových smluv, u kterých lze
předpokládat, že budou výše zmíněnou novelou nejvíce dotčeny.
Cena:

25 000 Kč bez DPH (bez ohledu na počet
účastníků).

Jazyk:

Seminář proběhne v českém jazyce.
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