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POZVÁNKA na seminář
Uplatňování DPH
u on line platforem s důrazem na reklamní služby
přednáší:

Ing. Vladimír ZDRAŽIL, člen metodické rady SVAZU
ÚČETNÍCH České republiky, specialista na DPH

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

5. února 2019 od 09. 00 hod.,
seminář je se spoustou příkladů z praxe…

Cílová skupina: Podnikatelé využívající výše uvedených platforem v rámci svého prodeje či marketingu a účetní firmy
zpracovávající tyto transakce v daních a účetnictví..
Cíl semináře: Stále více tuzemských podnikatelů využívá služeb výše uvedených on-line platforem. Buď je využívají jako prodejní
a logistický kanál /zejména Amazon/ při pronikání na zahraniční trhy anebo využívají placených reklamních služeb
/zejména Google, Facebook/. Svoje osobité postavení má on-line platforma UBER /přeprava osob/ či AirBnB
/platforma spojující ubytovatele a hosta.
Tento seminář slouží k rozklíčování obsahu smluvního vztahu s těmito platformami a v návaznosti na to i vyřešení
daňové povinnosti vyplývající z uplatňování DPH z předmětných transakcí včetně promítnutí do účetnictví. V praxi
se totiž velmi často setkávám s odpovědí „nevím jak mám uplatnit DPH, protože oni neposílají žádné faktury“. To
bohužel není adekvátní výmluva ….

Anotace semináře:
o E-commerce a jeho zapracování do směrnice k DPH – přehled změn od roku 2019 a schválené změny od roku
2021
o Úloha „daňového statutu“ obchodního partnera při přeshraniční fakturaci – aneb několik nezbytných zásad
nutných pro správné daňové řešení v závislosti na povaze obchodního partnera
o Osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích
zemí s tzv. B2B obchodním konceptem a při využití prodejní platformy – např. Amazon, eBay
o Služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění /splnění podmínek základního
pravidla dle paragrafu 9 ZDPH/ anebo dle zvláštních pravidel /viz paragraf 10 ZDPH/ s důrazem na reklamu u
mediálních gigantů
o Amazon a eBay v detailu – nabízené platformy a jejich využití, definice využitelných obchodních a smluvních
modelů s Amazonem ve vazbě na váš podnikatelský záměr, stahování review, tvorba či stažení daňových dokladů
v závislosti na povaze business modelu /fakturace zákazníkům a přijaté faktury od Amazonu/, vystavování
daňových dokladů pověřením on-line platformy, registrace v jiných členských státech v závislosti na využitém
business modelu, problematiky dodatečných DP u pozdě registrovaných DIČ v JČS, prodej přes platformy ve
třetích zemích
o Reklama na FB a Google – daňově včetně obsahu daňových dokladů
o UBER u smluvních partnerů a zákazníků, účetně, daňově
o AirBnB u poskytovatelů ubytování i jejich hostů, účetně a daňově
o 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 1.450,- Kč, za člena SÚ 1.250,- Kč poukažte na náš účet u ČSOB, a.s., pob. Ústí nad Labem, č. ú.
515182333/0300. KS 0308, VS číslo 0119. Platba v hotovosti jen výjimečně před zahájením semináře.
V ceně semináře je zahrnuto i malé občerstvení.
Přihlášky přijímáme do 30. 1. 2019. Nejsme plátci DPH.
V Ústí nad Labem dne 9/11/2018
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Martin PETR, předseda SÚ Ústí nad Labem

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

PŘIHLÁŠKA

Uplatňování DPH
u on line platforem s důrazem na reklamní služby
na seminář „Fakturace v přeshraničním obchodu“ dne 5. 2. 2019 přihlašujeme …………………………….
částku celkem ……... jsme poukázali na Váš účet č. 515182333/0300 u ČSOB v Ústí n. L. pod VS: 0119

jméno (-a)

adresa plátce:

telefon/fax:

e-mail:

v ……………………………….

razítko a podpis

