KURSY.CZ
https://www.kursy.cz/vyplnujte-priznani-k-dph-a-kontrolni-hlaseni-bez-chyb-productsmdphkh/
Seminář

Vyplňujte přiznání k DPH a kontrolní hlášení bez chyb
Mgr. Ing. Alena Dugová
Cílem semináře je vyvarovat se chyb při reportingu v DPH výkazech a eliminovat potenciální dotazy ze strany finančního
úřadu.
Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Firemní školení na míru Vám rádi připravíme na poptavka@kursy.cz.
Školení na míru
17.1.2019
9:00 - 14:00
Praha
Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.
Nový termín
3590 Kč
další termíny

Lektor
Mgr. Ing. Alena Dugová
Paní Dugová se věnuje daňovému poradenství zejména v oblasti daně z přidané hodnoty a správy daní od roku 2009. Paní
Dugová je členkou Komory daňových poradců ČR. Své zkušenosti přenáší i do seminářů, které lektorsky zajišťuje a jako
autorka či spoluautorka napsala řadu odborných článků. Paní Dugová se v roce 2017 umístila jako Daňová naděje roku a…
Více informací a další semináře lektora

Seminář je určen
pro pracovníky daňových oddělení a finančních účtáren a další, kteří se profesně setkávají s přípravou DPH výkazů.

Cíl semináře:
vyvarovat se chyb při reportingu v DPH výkazech a eliminovat potenciální dotazy ze strany finančního úřadu.

Obsah semináře:
Jednotlivé řádky přiznání k DPH a návaznost na kontrolní a souhrnné hlášení
Rekonciliace výkazů (DPH přiznání, kontrolní a souhrnné hlášení, Intrastat, obratová předvaha)
Vykazování poměrného a kráceného nároku na odpočet DPH
Vykazování mezinárodních transakcí
Vykazování méně častých operací v přiznání k DPH
Vykazování dlouhodobého majetku pro účely DPH
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Příprava dodatečného a opravného přiznání k DPH
Operace ke konci roku – úprava odpočtu, výpočet DPH koeficientu, vypořádání odpočtu, možnost změny zdaňovacího
období
Pokyny Generálního finančního ředitelství k výkaznictví
Sankce při nesprávném vykazování

O tématu školení
Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:
DPH, přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, jak vyplnit přiznání k DPH, DPH výkazy, DPH přiznání.
DPH školení, DPH kurz, DPH seminář, školení Praha, vzdělávací kurzy, seminář Praha.
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