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POZVÁNKA na seminář
NESTANDARDNÍ SITUACE V PŘESHRANIČNÍM OBCHODĚ A
SLUŽBÁCH A JEJICH PROMÍTNUTÍ DO DANÍ A ÚČETNICTVÍ

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:

2. listopadu 2017 od 09. 00 hod.,
seminář je se spoustou příkladů z praxe…

Obsah:

Komu je seminář určen: Seminář je určen pro účetní, kteří účtují přeshraniční zbožové i službové transakce.
Má smysl též i pro obchodníky, kteří sjednávají obchodní transakce /nákup i prodej/.
Cíl semináře: Porozumění principům a postupům vedení účetnictví na obou stranách /účtárna i obchodní
oddělení/ pomůže fungování vašeho podniku. Lektor se zaměří na problematické jevy s důrazem promítnutí
účetního případu a také na obsah dokumentu nutného k zaúčtování.
Seminář je veden v češtině s tím, že některé dokumenty v přeshraničním obchodě budou sestaveny v angličtině.

Anotace semináře:
o
o

o
o

o
o

o
o
o
o

PŘEHLED ZMĚN V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH /ZEJMÉNA DPH/ ÚČINNÝCH OD 1.1.2017 A
NUTNÝCH PRO PRÁCI ÚČTÁRNY S TRANSAKCEMI S MEZINÁRODNÍM PRVKEM
VÝZNAM SMLUV V PŘESHRANIČNÍM OBCHODĚ – smluvní typy uplatňované v obvyklých
zbožových a službových transakcích – kupní smlouva, smlouva o dílo, práce na movité věci, smlouvy v
oblasti přepravy, dodací podmínky a jejich vazba na uplatnění cel, daní a účtování
DODÁNÍ A POŘÍZENÍ ZBOŽÍ V RÁMCI EU: Standardní průběh obchodního a účetního případu.
Problémy – reklamace, množstevní, kvalitativní, soudní spory, dohody o narovnání, zápočty
pohledávek, bonusy za odebrané množství, stálá provozovna, práce, dodací podmínky. Dodání zboží s
instalací či montáží.
DOVOZ A VÝVOZ: Standardní průběh obchodního a účetního případu.
Problémy – přepočet cizích měn, clo a jeho promítnutí do účetnictví, rozvahový den a jeho vliv na
dovozové a vývozové transakce, pohledávky a závazky v a po splatnosti z dovozních a vývozních
transakcí.
SLUŽBY DO EU A TŘETÍCH ZEMÍ: Klasifikace služeb z pohledu DPH, odlišnosti mezi běžným
uplatněním DPH dle paragrafu 9, ZDPH a službami dle paragrafu 10 ZDPH.
Problémy s obchodními partnery a jejich účetní řešení ve vazbě na smluvní ujednání.
SLUŽBY PŘIJATÉ Z EU A TŘETÍCH ZEMÍ: Uplatnění DPH dle jednotlivých kategorií služeb včetně
účtování, dílčí plnění a jejich účtování, rozvahový den a jeho vliv, pronájmy
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 0917. 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
NESTANDARDNÍ SITUACE V PŘESHRANIČNÍM OBCHODĚ A
SLUŽBÁCH A JEJICH PROMÍTNUTÍ DO DANÍ A ÚČETNICTVÍ
na seminář „Fakturace v přeshraničním obchodu“ dne 2. 11. 2017 přihlašujeme …………………………….
částku celkem ……... jsme poukázali na Váš účet č. 515182333/0300 u ČSOB v Ústí n. L. pod VS: 0917

jméno (-a)

adresa plátce:

telefon/fax:

e-mail:

v ……………………………….

razítko a podpis

