Podzimní DPH semináře 2017

Mezinárodní
obchod se zbožím
z pohledu DPH
Datum: 11. října 2017, od 9:00 do 12:30 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.

Tento seminář je určen pro zaměstnance účetního,
daňového a/nebo logistického oddělení společností
zapojených do mezinárodního obchodu se zbožím.
Seminář by mohl také zajímat společnosti:
•
•
•

•

které mají povinnost podávat souhrnné hlášení
a hlášení Intrastat,
prodávající zboží, které je přepraveno do jiného
místa určení, než sídlí zákazník, kterému je fakturováno
– řetězové obchody,
obchodující se zbožím, které je uskladněno na více
místech, může několikrát změnit svoje umístění/polohu
během výrobního procesu, případně je uchováváno
ve vzdálených skladech,
poskytující služby opracování/zpracování zboží
ve vlastnictví někoho jiného.

Během semináře se budeme věnovat DPH implikacím
týkajícím se zejména:
•
•
•
•
•
•
•
•

dodání/pořízení zboží do/z EU
třístranného obchodu
řetězových transakcí
nákupu zboží od zahraniční společnosti v České republice
vykazování (přiznání k DPH, souhrnné hlášení, kontrolní
hlášení, Intrastat)
vývozu/dovozu zboží do/ze třetích zemí
práce na movité věci, nákladů souvisejících s nářadím
umístěným u dodavatelů (tooling)
zásadních rozsudků Soudního dvora Evropské unie

Všechna výše uvedená témata doplníme modelovými situacemi, které vycházejí z našich zkušeností.
Na seminář se prosím přihlaste nejpozději pět dní přede dnem konání semináře.

Přednášející:
DPH specialisté společnosti PwC Česká republika
Během semináře bude věnován dostatek času také diskuzím praktických problémů uplatnění DPH 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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