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On-line seminář

Novinky v DPH 2021
Webinář je určen:
účetním a daňovým poradcům podnikatelských i neziskových subjektů.

Obsah webináře:
Stav a vývoj legislativy ČR a EU
Změna v oblasti zdaňování nájmů a její dopady v praxi – zúžení opce zdanění a úprava odpočtu daně
Implementace evropských předpisů v oblasti DPH
Změny v režimu zasílání zboží
Rozšíření režimu jednoho správního místa na oblast obchodování se zbožím
Uplatňování DPH v případě prodeje zboží prostřednictvím elektronických platforem
Změny v oblasti dovozů zboží

Lektor
Ing. Michaela Strnadová
Michaela Strnadová je senior konzultantem v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte Česká republika. V
předchozích letech pracovala mj. jako manažer oddělení DPH ve společnosti TPA (Horwath) Tax. Absolvovala Vysokou školu
ekonomickou v Praze. V oblasti daňového poradenství pracuje od roku 1998. Od roku 2008 se specializuje na oblast daně…

Termíny a přihláška
Datum

Čas

Místo

Cena

27.4.2021

9:00 - 14:00

On-line

3990 Kč

Závazná přihláška

27.5.2021

9:00 - 14:00

On-line

3990 Kč

Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace
Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem.
Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na
semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.
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Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat
předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

O tématu školení
Na semináři se setkáte s pojmy jako:
Novela zákona o DPH 2021, sazby DPH, změna sazeb DPH, Změna sazeb DPH od 1. 1. 2020 a od 1. 5. 2020, obchodování se
zbožím v EU, podmínky pro uplatnění osvobození od DPH, prokazování přepravy, legislativa DPH, koordinační výbory, GFŘ,
zákon o DPH, řetězové transakce, konsignační sklady, protikrizová opatření a informace GFŘ, novela DPH, DPH seminář, a jiné.
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