
 

 

Aktuální daňový seminář v Uh. Hradišti s Ing. Klímou: 

PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH OD 1.1.2023 
� Pro daňové poradce – ekonomy - účetní - pracovníky ekonomických útvarů � 

Předmětem semináře komplexní výklad o změnách v oblasti DPH v r. 2023, praktické rady a doporučení. 

Lektor se s posluchači podělí o problémy a jich řešení, se kterými se ve své praxi daňového poradce 

setkává. Seminář je určen daňovým poradcům, účetním a pracovníkům ekonomických útvarů. 

Termín: 17.03.2023 (pátek) od 9,00 hod. (prezence od 8.30 hod.)  

Místo: Studentské náměstí 1534, Uherské Hradiště - modrá budova s názvem „Centrum vzdělávání“ 

v areálu UTB FLKŘ, seminární místnost  

Cena: 

Úhrada: 

� 1 600,- Kč /osobu  � Při účasti 3 a více osob/subjekt poskytujeme slevu 20%!  
 (v ceně semináře jsou příp. výukové materiály, občerstvení,..) 

Bankovním převodem na účet Fio banky 2500730762/2010. Variabilní symbol: 20230317 

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

Lektor: Ing. Jiří Klíma - daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových 

poradců v Brně, zkušební komisař Komory daňových poradců, osvědčený lektor. 

Z obsahu: 
• aktuální podoba uplatňování DPH, přehled schválených a připravovaných změn, 
• vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci od 1. 1. 2023 a související dopady, 
• vymezení místa plnění při dodání zboží, dodání v řetězci, při pořízení zboží z jiného člen. státu a při dovozu zboží, 
• vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku a místa plnění při poskytování služeb, 
• zvláštní režim jednoho správního místa, 
• jednoúčelové a víceúčelové poukazy (vouchery), 
• vznik povinnosti přiznat daň a stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby 
• vystavování daňových dokladů, 
• stanovení základu daně, výpočet a zaokrouhlování vypočtené daně, opravu základu daně a výše daně, doklady 
• sazby daně v roce 2023, 
• osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, 
• uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých člen. zemí EU, vč. dodání a pořízení zboží v režimu skladu, 
• uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní, 
• osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu, 
• pravidla pro uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých člen. zemí, změny a praktické problémy, 
• přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty, 
• vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží a služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží, 
• uplatňování nároku na odpočet daně, včetně snížení nároku na odpočet při zrušení registrace, 
• zvláštní režim, pro cestovní službu a změny od 1. 1. 2022, 
• zvláštní režim pro prodej použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností, 
• trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění, 
• správa DPH v tuzemsku, 
• podávání daňových přiznání, změny v kontrolním hlášení, a souhrnných hlášení v roce 2023,  dotazy účastníků 

Organizační 
pokyny: 

Přihlásit se lze písemně, mailem nebo telefonicky (kontakt viz níže). 

Na základě přihlášky a úhrady poplatku na účet organizace Vám bude vystavena/zaslána faktura 

Bližší informace viz www.alianceprorozvoj.cz nebo je poskytne garant: J. Zezulák 

Př ih láš ku zas í le jte  (př ípadně  nah laste)  na  n íže  uvedený  kontakt  (osob u)  pořáda jíc í  organiza c e: 

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

 
 

Přihláška na seminář v UH: „Praktické uplatňován zákona o DPH od 1.1.2023“ dne: 17.3.2023 

Jméno /-a: 

Firma – organizace (název): IČO: 

Kontakt. osoba: Tel: E-mail: 

Úhrada částky bude (zaškrtněte):   Bezhotovostně převodem z účtu >>  nebo  -  v hotovosti při prezenci>>  

Datum: Podpis (jméno): 
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