
Všechno co jste chtěli vědět o převodních cenách, 

Pozvánka na seminář

Všechno co jste chtěli vědět o převodních cenách, 
ale báli jste se zeptat... 
Dovolujeme si vás pozvat na praktický seminář zaměřený 

 i k   d   bl i f ý h  (TP)na novinky a trendy v oblasti transferových cen (TP).

BRNO
Termín: 14. března 2013, 9:00 – 12:304 3, 9 3

(registrace od 8:30) 
Místo: Barceló Brno Palace Hotel, 

Šilingrovo náměstí 2, Brno

OSTRAVA
Termín: 18. března 2013, 9:00 – 12:30

(registrace od 8:30) 
Místo: Hotel Park Inn  Hornopolní 3313/42  Ostrava

• aktuální přístup daňové správy k TP aneb co poplatníkům dal (a vzal) vznik Specializovaného finančního úřadu,
• zkušenosti s následnými úpravami zisku aneb co dělat v ČR, když (zahraniční) správce daně doměřil spřízněné osobě v zahraničí,

• novinky v judikatuře aneb jak se na TP dívají soudy,

Témata:
Místo: Hotel Park Inn, Hornopolní 3313/42, Ostrava

novinky v judikatuře aneb jak se na TP dívají soudy,

• postřehy z praxe aneb zpětná vazba ze závazných posouzení a kontrol,
• trendy v oblasti TP aneb s čím do budoucna počítat co do nároku na rozsah dokumentace a prokazování, 

• dopady transformace tvorby hodnot na TP aneb co dělat když dojde k přesunu funkcí a rizik mimo ČR.

Podmínky účasti:
Účastnický poplatek semináře je 1 500 Kč (bez DPH). Přednášky a diskuse budou probíhat v češtině. 
Registrujte se, prosím, nejpozději 11. března 2013. Při registraci, uveďte, 

Registrace:  Radka Plchová  (radka.plchova@cz.pwc.com, +420 542 520 205)
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Registrujte se, prosím, nejpozději 11. března 2013. Při registraci, uveďte, 
zda se zúčastníte semináře v Brně nebo v Ostravě.

The Academy


