OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

Vás zve na odborný seminář spojený s praktickým workshopem

Uplatňování DPH v roce 2018
Upozornění na změny pro rok 2019
Cíl semináře :
Seminář Vám pomůže zorientovat se ve změnách DPH pro rok 2018 a 2019.
Rádi bychom Vás tímto vyzvali k zaslání případných dotazů předem.

Cílová skupina:
účetní a ekonomové a všem, kteří se zajímají o uvedenou problematiku.

Termín :

8.listopadu 2018 od 10 : 00 – 14 : 00 hodin /presence od 9:30 hod/

Místo konání:

Zasedací místnost, Finanční úřadu Jeseník

Organizátor :

Okresní hospodářská komora Jeseník

Přednáší :

Ing.Dagmar Fitříková

byla 10 let zaměstnána na Finančním ředitelství v Ostravě, v
současnosti působí jako daňový expert ve společnosti ABC.TAXES.Od roku 1997 se
soustavně věnuje lektorské činnosti zaměřené na oblast DPH. Je renomovanou autorkou
četných publikací s daňovou tématikou, např. Uplatňování DPH - v EU a třetích zemích,
Uplatňování DPH - v tuzemsku. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické
poradenství ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve
věcech, které s daněmi přímo souvisejí.
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Program semináře :
Seminář je zaměřen na problémové v oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní
úpravy platné k datu konání semináře včetně upozornění na změny v oblasti DPH, jejichž
účinnost je navrhována od 1. 1. 2019.
 Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, vybrané
informace a výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR, upozornění na
změny v roce 2019.
 Vymezení základních pojmů – změny pro rok 2019 a jejich dopady na praktickou
aplikaci DPH
 Sazby daně – aktuální problémy týkající se sazeb DPH, předpokládané změny v
oblasti sazeb daně v roce 2019.
 Místo plnění – praktické příklady, upozornění na změny v roce 2019 u vybraných
služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani.
 Vznik povinnosti přiznat daň a DUZP – změny pro rok 2019, specifická pravidla u
platebních poukazů.
 Základ daně a oprava základu daně - praktický postup, rozšíření možnosti oprav
v roce 2019.
 Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – příklady z praxe, upozornění
na časté chyby, změny v roce 2019.
 Dodání a nájem nemovitých věcí v roce 2018 – podmínky pro uplatnění
osvobození od daně, upozornění na změny v roce 2019.
 Kontrolní hlášení (KH) – zkušenosti z praxe, specifické typy daňových dokladů a
jejich uvádění v KH (souhrnný daňový doklad, splátkový a platební kalendář,
opravný daňový doklady), časté chyby a možnosti jejich řešení, sankce za porušení
povinností spojených s KH.
 Správa DPH - praktické problémy v oblasti správy DPH, praktická aplikace pravidel
u společně podnikajících osob (společnost, dříve sdružení), změny v roce 2019.
 Sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2018 vypořádání nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně, inventarizační rozdíly,
kontrola obratu na zdaňovací období roku 2018, změna zdaňovacího období v roce
2019.
Diskuse a odpovědi na dotazy.
Cena
Členské firmy OHK Jeseník
(osoba/firma)
Ostatní

1300,- za osobu
1500,- za osobu

Účastnický poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90 Sb. A zahrnuje náklady spojené
s přípravou a realizací semináře, drobné občerstvení /minerálku, kávu nebo čaj, chlebíček
a oplatek/. V ceně jsou také zahrnuty materiály pro účastníky.
Platba: OHK Jeseník není plátcem DPH – faktura Vám bude zaslána po úhradě
vložného. Převodním příkazem: ČS, a. s., účet č. 3438032/0800, variabilní symbol:
8112018.
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Pro účast na semináři je nutno odeslat přihlášku nejpozději do 5.11.2018 na adresu OHK.
Těšíme se na Vaši účast!

MŮŽETE PŘIHLÁSIT ON-LINE NA STRÁNKÁCH OHK
JESENÍK
ON –LINE PŘIHLÁŠKA

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

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na seminář : ”DPH – D.Fitříková “8.11.2018

Jméno:

Příjmení:

Organizace:

Adresa:

ICO:

Telefon:

Email:

 převodem
Potvrzuji, že jsem dne ...................
zaplatil/a účastnický poplatek ve

Způsob platby:

výši …………Kč.

Podpis, razítko:

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK | Dukelská 1240 |79001 Jeseník| M:602 745 273
ohk@jesenik.com | www.ohk.jesenik.com, jsme na FACEBOOKU ...najděte si nás

Prostor pro Vaše dotazy:
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