
Kdy:	 12.  ledna 2012, 9:00 - 15:30 hodin  
(registrace od 8.30 hodin)

Kde:	 budova PwC, Kateřinská 40, Praha 2

Kdy:	 2. února 2012, 9:00 - 15:30 hodin  
(registrace od 8.30 hodin)

Kde:	 budova PwC, Kateřinská 40, Praha 2

Nejen v souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou od ledna 2012, ale zejména s ohledem na množství interpretačních 
problémů, které byly v poslední době z pohledu DPH řešeny, bychom vás rádi pozvali na praktický seminář zaměřený na 
problematiku DPH.

Přihlaste se, prosím, nejpozději 4. ledna 2012.

Přihlaste se, prosím, nejpozději 27. ledna 2012.

Registrace:	 Alena Fecková
e-mail:  alena.feckova@cz.pwc.com 
tel. +420 251 152 626 

nebo

Praktický	seminář:	„DPH	včera,	dnes	a	v	roce	2012“

Program:

• změny, které přinese novela ZDPH od ledna 2012
• uplatnění DPH v případě bonusů (včetně těch 

nepřímých), stavebních prací, dodání odpadu, opravy 
DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, 
technického zhodnocení a další aktuální oblasti

• změny zakotvené v nařízení č. 282/2011, které je účinné 
od července 2011 a je pro Českou republiku přímo 
závazné

• významné rozsudky Evropského soudního dvora, které 
mohou mít dopady i z pohledu českého zákona o DPH

Během semináře bude věnován dostatek času také diskuzím 
praktických problémů uplatnění DPH vaší společností. 
Praktickému zaměření semináře bude přizpůsoben i počet 
účastníků.

Přednášející:	 DPH specialisté společnosti PwC 
Česká republika

Jazyk: Seminář proběhne v českém jazyce.

Cena:	 2 750 Kč bez DPH (3 300  vč. DPH). Cena 
nezahrnuje oběd. V případě zájmu (nutno 
nahlásit při registraci) máme možnost zajistit 
vám oběd v prostorách naší společnosti. 

Po vaší registraci vám bude zaslán daňový 
doklad s platebními údaji.  

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 či konkrétních daňových dokladů. 

Cena: Cena tohoto semináře se bude pohybovat 
od 30 000 do 45 000 Kč bez DPH, v závislosti na 
délce semináře a diskutovaných tématech. Počet 
účastníků tohoto semináře není nijak omezen. 

Jazyk: Seminář proběhne v českém jazyce přímo ve vaší 
společnosti.
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