
Podzimní DPH semináře 2017

Datum: 12. září 2017, od 9:00 do 12:00 hodin (registrace od 8:30)

Místo: PwC Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Jazyk: čeština

Registrace: Martina Mašková (dph.seminare@cz.pwc.com, +420 251 152 581)

Cena: 2900,- (bez DPH) 
V případě registrace 4 a více míst pro jednu společnost na DPH seminářích pořádaných na podzim 2017 nabízíme slevu  
10 % z celkové částky úhrady za semináře.

Během semináře se budeme věnovat především:

• základním typům podvodů na DPH
• ručení za DPH neodvedenou dodavatelem
• aktuálním a zásadním rozsudkům ohledně podvodů 

na DPH a ručení za DPH
• skutečnostem prověřovaným ze strany finanční správy
• indiciím, pomocí kterých lze podvodné řetězce  

identifikovat
• opatřením, která by měly společnosti zavést, aby předešly 

zapojení do podvodů na DPH
• softwarovým nástrojům z dílny PwC na automatizovanou 

detekci problémových obchodních partnerů

Na seminář se prosím přihlaste nejpozději pět dní přede dnem konání semináře. 

Přednášející:

Specialisté na DPH, daňové právo a forenzní služby ze společností PwC Česká republika a PwC Legal.

V průběhu semináře bude věnován dostatek času také diskuzím praktických problémů obrany před DPH podvody ve vaší společnosti.  
Praktickému zaměření semináře bude přizpůsoben i počet účastníků. 

V případě většího počtu zájemců ze stejné společnosti jsme připraveni nabídnout individuální termín semináře a přizpůsobit cenu 
a obsah individuálním požadavkům. V takovém případě jsme schopni uspořádat seminář i v anglickém jazyce. Cena individuálního 
semináře se bude pohybovat v rozmezí 30 000 až 45 000 Kč bez DPH, v závislosti na délce semináře a diskutovaných tématech.  
Počet účastníků tohoto semináře není omezen. 
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subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL 
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Problémy s podvody na DPH se v poslední době dotýkají  
i poctivých podnikatelských subjektů. Ty jsou cíleně 
vyhledávány ze strany daňových podvodníků a zatahovány  
do podvodných řetězců.

V případě, že se, byť nechtěně, ocitnete v řetězci firem, kde 
jedna z nich spáchá daňový podvod, bude se zkoumat, zda 
jste o podvodu věděli nebo vědět mohli. Finanční úřad bude 
prověřovat mj. opatření, která jste přijali k zamezení vaší 
možné účasti na daňovém podvodu.

Tento seminář je vhodný zejména pro finanční, daňové  
a obchodní ředitele a zaměstnance účetního, daňového  
a obchodního oddělení, kteří se podílí na navazování  
a schvalování nových obchodních vztahů, na nastavování 
kontrolních opatření a řízení procesů ve společnosti.

Podvody  
na DPH  
a jak se před  
nimi bránit 


