Semináře se
budou opět
konat
v Praze, Brně
a Ostravě.

Plánovaná novela
2019 a novinky
v oblasti DPH
v průběhu roku 2018

Od ledna 2019 nás opět čeká rozsáhlejší novela zákona o DPH. Vedle této novely přibyla řada
dalších novinek, o které bychom se s vámi rádi podělili. Proto vás zveme na seminář zaměřený
na změny v oblasti DPH, který budeme organizovat na konci roku 2018.
Během semináře se budeme především věnovat:
•
•
•
•

Připravované novele zákona o DPH pro rok 2019
Prodloužení účinnosti aplikace režimu přenesení
daňové povinnosti
Službám souvisejícím s dovozem a vývozem
Pozdnímu přiznávání daně v řádném daňovém
přiznání

•
•

Významným rozsudkům Nejvyššího správního
soudu ČR a Soudního dvora Evropské unie
Výhledům do budoucnosti DPH – elektronická
evidence tržeb, one stop shop, sazby DPH

Semináře se budou konat v následujících termínech:
Praha

Ostrava

Brno

20. a 27. listopadu 2018
11. prosince 2018
15. ledna 2019
9:00 – 12:30

28. listopadu 2018
9:00 – 12:30

29. listopadu 2018
9:00 – 12:30

Místo
konání

Budova City Green Court
Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Kancelář PwC
Zámecká 20, Ostrava

Hotel Holiday Inn
Křížkovského 20, Brno

Registrace

dph.seminare@cz.pwc.com
+ 420 251 152 581
nebo online na:
www.pwc.cz/novinkydph

radka.plchova@pwc.com
+420 542 520 205
nebo online na:
www.pwc.cz/novinkydph

radka.plchova@pwc.com
+420 542 520 205
nebo online na:
www.pwc.cz/novinkydph

Datum
konání

(registrace od 8:30)

(registrace od 8:30)

(registrace od 8:30)

Přednášející

DPH specialisté ze společnosti PwC Česká republika

Jazyk

Semináře budou probíhat v českém jazyce

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 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.
Na seminář se, prosím, přihlaste nejpozději pět dní před dnem jeho konání.

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 35 000 až 50 000 Kč bez DPH, v závislosti na délce semináře
a diskutovaných tématech. Počet účastníků tohoto semináře není omezen.
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