ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Martin Semančík, Havlíčkova 4138, 430 03 CHOMUTOV
IČO: 86765493
Seminář: Změny zákona o DPH v roce 2020

VZDĚLÁVACÍ AGENTURA
MARTIN SEMANČÍK
CHOMUTOV
POŘÁDÁ

Termín: 15. leden 2020

ODBORNÝ SEMINÁŘ

Organizace:…………………………………………..
Jméno a příjmení:………………………………….…
Adresa:……………………………………………….
Telefon:………………

Fax:………………

IČO:…………………...

DIČ:……………..……

PSČ:………..

e – mail:…………………………

ZMĚNY ZÁKONA O DPH
V ROCE 2020

Počet osob:…..
Kurzovné:……………,--Kč
ZPŮSOB ÚHRADY SEMINÁŘE:
 Platba v hotovosti:…………………….
 Převodním příkazem z účtu č. :……………………../…………
 Fakturou:……………………
Dne …………. 2020

15. LEDEN 2020
Chomutovská knihovna, příspěvková organizace
PALACKÉHO 4995, 430 01 CHOMUTOV
(Městská knihovna Chomutov, 2. patro, velká zasedací místnost)

Razítko a podpis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

TEL.: 606 489 081, 723 628 138
E - MAIL: semancikova@semancik.net
www.semancik.net

PROGRAM:
Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování
DPH a změny v uplatňování DPH pro rok 2020 a další praktické problémy
spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.
Výklad bude zaměřen zejména na:
- základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy
v oblasti DPH,
- změny ve vymezení základních pojmů,
- místo plnění při dodání zboží pořízení zboží z jiného členského státu a
změny pro rok 2020,
- uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů ve
vazbě na informaci GFŘ,
- pravidla pro dodání zboží v řetězci od 1. 1. 2020,
- pravidla pro dodání zboží v režimu skladu (call-off stock) od 1. 1.
2020,
- základ a výpočet daně a opravy základu daně,
- sazby daně a očekávané změny pro rok 2020 ve vazbě na novelu
zákona o evidenci tržeb,
- osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
- prokazování osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského
státu a změny od 1. 1. 2020,
- nárok na odpočet daně v roce 2020,
- režim přenesení daňové povinnosti v roce 2020,
- správa daně v tuzemsku v roce 2020,
- aktuální problémy při podávání daňových přiznání a kontrolních
hlášení.
- dotazy

PŘEDNÁŠÍ
Ing. Václav Benda – specialista na oblast DPH
Od roku 1990 pracoval na Ministerstvu financí v odboru nepřímých daní
a podílel se na přípravě zákona o DPH, který nabyl účinnosti 1. ledna
1993. Od roku 1993 působil na Ministerstvu financí jako vedoucí oddělení
legislativy DPH a v této funkci se také podílel na přípravě a projednávání
nového zákona o DPH, který nabyl účinnosti dnem vstupu České republiky
do Evropské unie 1. 5. 2004. Dlouhodobě působí jako lektor a autor řady
publikací a článků k DPH, podílel se na vzdělávání pracovníků územních
finančních orgánů. Od roku 2004 působí v soukromé poradenské sféře
(firma BVO.CZ s.r.o.), v níž se specializuje na poradenskou činnost
v oblasti DPH.
MÍSTO
Chomutovská knihovna, příspěvková organizace
PALACKÉHO 4995, 430 01 CHOMUTOV
(Městská knihovna Chomutov, 2. patro, velká zasedací místnost)
TERMÍN
15. leden 2020, od 9:00 hodin do 13:00 hodin

CENA
1900,-- Kč, nejsme plátci DPH

PLATBA
- v hotovosti před zahájením semináře od 8:00 do 9:00 hodin, prezentace
- převodním příkazem č.ú.: 35-4181130207/0100, VS 15012020
- daňové doklady obdrží každý účastník u prezentace v den konání semináře
ZDARMA
Studijní materiál, drobné občerstvení
PŘÍPADNÁ ÚČAST NA SEMINÁŘI MUSÍ BÝT POTVRZENA:
a) zasláním závazné přihlášky do 14.1.2020,viz. zadní strana
b) telefonicky: 606 489 081, 723 628 138
c) e-mailem: semancikova@semancik.net nebo na www.semancik.net

