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POZVÁNKA na seminář
Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v
praxi roku 2017 a novinky pro rok 2018
přednáší:

Ing. Vladimír ZDRAŽIL, člen metodické rady SVAZU
ÚČETNÍCH, specialista na přeshraniční obchod

v učebně SIVRE - Dvořákova 3134/2, 400 10, Ústí n. L., – v centru města vedle Domu kultury
Termín konání:

4. prosince 2017 od 09. 00 hod.,
seminář je se spoustou příkladů z praxe…

Obsah:

Cílová skupina: Začínající či mírně pokročilé účetní, které začínají s uplatňováním DPH, případně fakturantky.
Cíl semináře: Uplatňování DPH v praxi plátců – podnikatelských subjektů, praktickou a srozumitelnou formou
včetně ukázek přijatých i vydaných daňových dokladů včetně předkontací pro účetní vstupy.

Anotace semináře:
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Pojetí zákona a jeho principy, role DPH ve fiskálním režimu ČR
Subjekty a jejich vymezení – osoba nepovinná k dani, neplátce, identifikovaná osoba, plátce
Základní pojmy pro fakturaci anebo povinné náležitosti daňových dokladů a jejich vypovídací
schopnost respektive vazby na daňovou povinnost
Náležitosti daňových dokladů
Uplatňování daně z tuzemských transakcí
Nárok na odpočet DPH
Zahraniční zbožové transakce
Zahraniční službové transakce
Zvláštní režimy dle ZDPH, stručně
Kontrolní hlášení
Souhrnné hlášení
Opravy základu daně, opravné daňové doklady
Daňové přiznání – jeho analýza, podání přiznání, placení daně
Nejdůležitější pokyny GFŘ
Souhrnný příklad na výpočet daňové povinnosti u plátce v praxi
Diskuze.

Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí. Individuální konzultace po skončení semináře.
Účastníci obdrží pracovní materiál.

Poplatek za účastníka 1.250,- Kč, za člena SÚ 1.050,- Kč poukažte na náš účet u ČSOB, a.s., pob. Ústí nad Labem, č. ú.
515182333/0300. KS 0308, VS číslo 1217. Platba v hotovosti jen výjimečně před zahájením semináře.
V ceně semináře je zahrnuto i malé občerstvení (nápoje, bageta).
Přihlášky přijímáme do 25. 11. 2017. Nejsme plátci DPH.
V Ústí nad Labem dne 31/8/2017

Martin PETR, předseda SÚ Ústí nad Labem

Svaz účetních Ústí nad Labem, z. s.
Dvořákova 3134/2, 400 10, Ústí n. L., tel: 475 621 813, e-mail: su@sivre.cz , www.sivre.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB, A. S., Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad Labem, č. ú. 515182333/0300, IČ: 046 63 012

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

PŘIHLÁŠKA
Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku 2017
a novinky pro rok 2018
na seminář „Fakturace v přeshraničním obchodu“ dne 4. 12. 2017 přihlašujeme …………………………….
částku celkem ……... jsme poukázali na Váš účet č. 515182333/0300 u ČSOB v Ústí n. L. pod VS: 1217

jméno (-a)

adresa plátce:

telefon/fax:

e-mail:

v ……………………………….

razítko a podpis

