ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Martin Semančík, Havlíčkova 4138, 430 03 CHOMUTOV
IČO: 86765493
Seminář: Praktické dopady změn zákona o DPH v roce 2019
Termín: 5. DUBEN 2019

Fax:………………

IČO:…………………...

DIČ:……………..……

POŘÁDÁ

PRAKTICKÉ DOPADY ZMĚN

Jméno a příjmení:………………………………….…

Telefon:………………

MARTIN SEMANČÍK
CHOMUTOV

ODBORNÝ SEMINÁŘ

Organizace:…………………………………………..

Adresa:……………………………………………….

VZDĚLÁVACÍ AGENTURA

PSČ:………..

ZÁKONA O DPH V ROCE 2019
Výklad bude zaměřen především na praktické problémy při uplatňování
DPH a změny zákona o DPH, které byly provedeny s účinností od 1. 2.
2019 a které by měly nabýt účinnosti od 1. 4. 2019.

e – mail:…………………………
Počet osob:…..

5. DUBEN 2019

Kurzovné:……………,--Kč
Bude uhrazeno z účtu č. :……………………../…………
Platba v hotovosti:…………………………….

STŘEDISKO KNIHOVNICKÝCH A KULTURNÍCH SLUŽEB

PALACKÉHO 4995/85, 430 01 CHOMUTOV
(Městská knihovna Chomutov, 2. patro, velká zasedací místnost)

Dne …………. 2019

Razítko a podpis

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

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

OBSAH SEMINÁŘE:
Výklad bude zaměřen především na praktické problémy při uplatňování
DPH a změny zákona o DPH, které byly provedeny s účinností od 1. 2.
2019 a které by měly nabýt účinnosti od 1. 4. 2019. Výklad bude zaměřen
zejména na:
- základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy
v oblasti DPH a změnách zákona o DPH pro rok 2019,
- změny ve vymezení základních pojmů,
- změnu pravidel pro uplatňování daně u digitálních služeb ve vazbě na
směrnici o DPH,
- uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů ve
vazbě na směrnici o DPH,
- změny ve vystavování daňových dokladů,
- základ daně a změny ve výpočtu a zaokrouhlování daně,
- změny v postupu při provádění opravy základu daně a opravy výše
daně,
- rozšíření možnosti oprav základu daně v případě nedobytné
pohledávky,
- změna sazby daně u pravidelné hromadné přepravy osob od 1. 2. 2019
a další navrhované změny,
- osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, včetně změn u
dodání a nájmu nemovité věci,
- změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně v roce
2019 (oprava odpočtu daně, uplatňování odpočtu daně v poměrné a
krácené výši, úprava odpočtu daně u významných oprav, odpočet daně
při změně režimu),
- režim přenesení daňové povinnosti v roce 2019,
- správa daně v tuzemsku a změny pro rok 2019,
- aktuální problémy při podávání kontrolních hlášení a navrhované
změny sankčních ustanovení.
- dotazy

PŘEDNÁŠÍ
Ing. Václav Benda, BVO.CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, Praha
MÍSTO
STŘEDISKO KNIHOVNICKÝCH A KULTURNÍCH SLUŽEB
PALACKÉHO 4995/85, 430 01 CHOMUTOV
(Městská knihovna Chomutov, 2. patro, velká zasedací místnost)
TERMÍN
5. 4. 2019, od 9:00 hodin do 13:00 hodin

CENA
1700,-- Kč, nejsme plátci DPH

PLATBA
- v hotovosti před zahájením semináře od 8:00 do 9:00 hodin
- převodním příkazem č.ú.: 35-4181130207/0100, VS 05042019

ZDARMA
Studijní materiál, drobné občerstvení
PŘÍPADNÁ ÚČAST NA SEMINÁŘI MUSÍ BÝT POTVRZENA:
a) zasláním závazné přihlášky do 4. 4. 2019, viz. zadní strana
b) telefonicky: 606 489 081, 723 628 138
c) e-mailem : semancikova@semancik.net nebo na www.semancik.net

