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POZVÁNKA na seminář

Uplatňování DPH a změny v roce 2019
přednáší:

Ing. Václav Benda, specialista na DPH - BVO.CZ s.r.o.

Termín konání:

pondělí 17. prosince 2018 od 09.00 hod.,

Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k
datu konání semináře.
Účastníci semináře budou informování o aktuálních metodických informacích a výkladům GFŘ a MF ke změnám
zákona o DPH, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2018 a také o případných změnách zákona o DPH pro rok
2019.

Výklad bude zaměřen zejména na především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v
uplatňování DPH pro rok 2019 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 a změnách pro
rok 2019,
změny ve vymezení základních pojmů v roce 2019,
praktické dopady zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1. 1. 2019,
místo plnění a změna pravidel pro digitální služby v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH,
uplatňování DPH u poukazů v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH,
vystavování daňových dokladů a změny pro rok 2019 v návaznosti na novelizaci zákona o
evidenci tržeb,
základ daně, výpočet daně, opravy základu daně, včetně rozšíření možnosti oprav v případě
nedobytné pohledávky v roce 2019,
sazby daně v roce 2018 a očekávané změny pro rok 2019 ve vazbě na novelizaci zákona o
evidenci tržeb,
osvobození od daně, včetně změn u dodání a nájmu nemovité věci,
nárok na odpočet daně a změny v uplatnění tohoto nároku, oprava odpočtu daně, odpočet daně v
částečné výši, úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci při jejich dodání a další změny pro rok
2019,
režim přenesení daňové povinnosti a očekávané změny pro rok 2019,
správa daně v tuzemsku a změny pro rok 2019,
aktuální problémy při podávání kontrolních hlášení a změny pro rok 2019.diskuse.

Místo konání: v prostorách SÚ – Dvořákova 3134/2, Ústí n. L., případně v přísálí Domu kultury…
Doprava: z Mírového náměstí směr Dům kultury cca 150m pěšky. Pokud pojedete autem, tak využijte parkoviště vedle
benzinové stanice OMW nebo v okolí.
Poplatek za účastníka 1.650,- Kč, za člena ZO SÚ 1.450,- Kč poukažte na náš účet u ČSOB, a.s., pob. Ústí nad Labem,
č. ú. 515182333/0300. KS 0308, VS číslo 1018. Platba v hotovosti jen výjimečně před zahájením semináře.

V ceně semináře je zahrnuto i malé občerstvení (nápoje, bageta).
Přihlášky přijímáme do 10. 12. 2018. Nejsme plátci DPH.
V Ústí nad Labem dne 09.10.2018
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Martin PETR, předseda SÚ Ústí nad Labem

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

PŘIHLÁŠKA – DPH dne 17. 12. 2018
na seminář „DPH v roce 2019“ dne 17. 12. 2018 přihlašujeme …………..………………………….
částku celkem ……... jsme poukázali na Váš účet č. 515182333/0300 u ČSOB v Ústí n. L. pod VS: 1018.
jméno (-a) – počet přihlášených:

adresa plátce:

telefon/fax:

v ……………………………….

e-mail:

razítko a podpis

