Změny v oblasti DPH
roku 2017 a 2018
Praktické zkušenosti, výhledy
do budoucnosti, specifika důkazního
řízení a mnoho dalšího
Na začátek roku jsme pro vás připravili seminář, na kterém se zaměříme jak na nejvýznamnější
změny, ke kterým došlo v roce 2017 či které čekáme od roku 2018, tak na DPH povinnosti, které
souvisí s koncem kalendářního roku.
Výklad zákona o DPH je průběžně upřesňován nejen novelami zákona, ale také rozhodnutími
soudů, závěry Koordinačních výborů či stanovisky finanční správy. Na rok 2018 se významná
novela zákona o DPH neplánuje, změn v DPH je i přesto hodně.
Během semináře se budeme především věnovat:
•
•
•
•
•

DPH dopadům zjištěných mank a škod
Indikátorům, že dodavatel vykazuje znaky zapojení
do kolotočového podvodu
Specifikům důkazního řízení z pohledu DPH
DPH dopadům nepřímých bonusů
Prokazování osvobození u vývozu s ohledem
na změny zákona a změny výkladu

•
•
•

Nejdůležitějším změnám v DPH od července 2017
Praktickým zkušenostem s kontrolním hlášením
a jak se bránit častým dotazům správce daně
Výhledům do budoucnosti DPH – plošný reverse
charge, režim jednotného správního místa

S ohledem na váš zájem se seminář tentokrát bude konat kromě Prahy také v Brně
a v Ostravě, a to v následujících termínech:

Datum
konání
Místo
konání

Praha

Ostrava

Brno

15. ledna a 21. února
vždy 9:00 – 12:30

14. února
9:00 – 12:30

15. února
9:00 – 12:30

Budova City Green Court
Hvězdova 2c, Praha 4

Kancelář PwC
Zámecká 20, Ostrava

Hotel Holiday Inn
Křížkovského 20, Brno

(registrace 8:30)

Praha

(registrace 8:30)

(registrace 8:30)

Ostrava

Registrace

Martina Mašková
dph.seminare@cz.pwc.com
+420 251 152 581

Radka Plchová
radka.plchova@pwc.com
+420 542 520 205Brno

Radka Plchová
radka.plchova@pwc.com
+420 542 520 205

Na jednotlivé semináře se, prosím, přihlaste nejpozději pět dní před dnem konání semináře.

Přednášející

DPH specialisté ze společnosti PwC Česká republika

Jazyk

Semináře budou probíhat v češtině

Cena

Praha: 2 900 Kč bez DPH (tj. 3 509 Kč vč. DPH)
Ostrava: 2 400 Kč bez DPH (tj. 2 904 Kč vč. DPH)
Brno: 2 400 Kč bez DPH (tj. 2 904 Kč vč. DPH)

V případě registrace 4 a více míst pro jednu společnost na DPH seminářích pořádaných v lednu a
únoru 2018 nabízíme slevu 10 % z celkové částky úhrady za semináře.
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 jednotlivým 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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