
Přihlášku zasílejte (e-mail,  tel.) na adresu (kontaktní osobu) pořádající organizace: 

Aliance pro regionální rozvoj, z.s.  Sadová 987  686 05 Uherské Hradiště  IČ: 03700216 
Kontakt: Ing. Jiří Zezulák mob: 608 888 594 e-mail: jiri@zezulak.cz   www.alianceprorozoj.cz 

 

           

     si Vás dovoluje pozvat na seminář v Uherském Hradišti: 

DPH ve vztahu k Evropské unii a třetím 
zemím aktuálně 

Předmětem semináře je rozbor ustanovení zákona o DPH týkající se dodávek zboží a služeb ve vztahu k zemím 

EU (Intrakomunitární obchod) a třetím zemím (export, import), změna správní praxe Fin. správy od 1.3.2018 

s ohledem na rozhodnutí Soudního dvora EU, řešení problémových záležitostí. U každého případu vysvětlení místa 

plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady. Lektor se neopomene zmínit i 

o aktuálních otázkách týkajících se uplatňování DPH v tuzemsku. 

Termín: 6. 4. 2018 v 9,00 hod. (prezence od 8.30 hod., konec v cca 15 hod.) 

Lektor: Ing. Jiří Klíma Člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, 
zkušební komisař Komory daňových poradců, daňový poradce, lektor. 

Místo: Modrá budova UH2 „Centrum vzdělávání“ -  seminární místnost S1 (přízemí) 
Studentské nám. 1534, Uherské Hradiště  
(areál Fakulty logistiky a krizového řízení UTB vedle Kauflandu.  

Bezplatné parkování je možné na Studentském nám. Plánek místa - viz web ARR)  

Cena:  1200,- Kč   /osobu          Členové organizace ARR 1000,- Kč /os. 

Úhrada: Bankovním převodem na účet Fio banky 2500730762/2010. Variabilní symbol: 20180406     

(případně platbou v hotovosti při prezenci)                                       (nejsme plátci DPH!)

Program:  Změny zákona o DPH týkající se uplatňování DPH ve vztahu k EU a třetím zemím 

 Praktické příklady a zkušenosti s uplatňováním problémových ustanovení zákona o DPH   
- pravidla přepočtu cizí měny na českou  
- pořízení majetku a služeb v cizí měně od tuzemských dodavatelů  
- pořízení majetku a služeb z jiného členského státu a třetích zemí  
- opravné daňové doklady, dobropisy, vrubopisy, opravy základu daně, opravy sazby daně  
- pronájem movitých věcí pořízení zboží z jiného členského státu  
- zasílání zboží, přeprava v rámci EU, dodání a pořízení v rámci EU vč. Souhrnného hlášení, 

dodání s instalací a montáží apod.  
- dovoz zboží - přiznání daně, základ daně, daňové doklady  
- vývoz zboží - daňové doklady, uvádění vývozu do daňového přiznání, problematika e-vývozu 

 Aktuální informace, stanoviska a pokyny MF ČR a GFŘ 
 Dotazy, diskuse (dotazy pro lektora můžete zaslat dopředu, např. s přihláškou) 

Organizační 
pokyny: 

Přihlásit se lze písemně, mailem nebo telefonicky. 

Na základě přihlášky a úhrady poplatku bankovním převodem, Vám bude vystavena faktura  

V ceně semináře je občerstvení. 

Bližší informace - web organizace nebo organizační garant - kontakt viz níže. 
 

Přihláška na seminář 6.4.2018 „DPH ve vztahu k EU a třetím zemím“ 

Jméno/a účastníka/ů:  

 

 Firma / organizace (vč. adresy): 

IČO:  Tel:  e-mail:  

Platba účastnického poplatku bude:     bankovním  převodem             v hotovosti                  (zaškrtněte)      

Datum:   
 

Kontaktní osoba:  
 

 


