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Seminář

DPH pro začátečníky
Seminář je určen pro:

Pro úplné začátečníky - pracovníky účtáren, podnikatele, kteří se v praxi s daní z přidané
hodnoty dosud nesetkali.
Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonem o DPH a principy jeho fungování tak, aby byli
schopni samostatně rozhodovat o jeho aplikaci v jednoduchých případech, sestavovat evidenci
DPH včetně přiznání a vystavovat daňové doklady. Nezbytná pomůcka – aktuální znění zákona
o DPH (obdržíte na semináři).
Obsah semináře:
význam a cíl zákona o DPH, principy zákona o DPH,
význam komunitárního práva pro tuzemskou praxi, vliv práva ES vč. judikatury ESD na aplikaci zákona o DPH,
význam správného použití pojmů vymezených pro účely zákona o DPH,
čtyři pravidla pro určení předmětu daně,
jak stanovit obrat pro povinnou registraci, povinnosti při registraci plátce nebo identifikované osoby,
poskytnutí služby – definice, místo plnění,
dodání zboží – definice, místo plnění,
daňové doklady,
povinnost přiznat daň,
základ daně,
osvobozená plnění,
nárok na odpočet,
zvláštní režimy.

Časový harmonogram semináře pro oba dny:
8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)
10.30 – 10.45 – coffee break
10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – 14.30 – přednáška (3. část)
14.30 – 14.45 – coffee break
14.45 – 16.00 – přednáška (4. část + diskuse)
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Lektor
Olga Holubová
Je daňovou poradkyní od roku 1993. Její specializací je daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou přednáškovou a
publikační činnost. Je autorkou knihy DPH v roce 2005 u veřejnoprávních subjektů, zejména obcí, a v letošním roce vyšla její
druhá publikace DPH - výklad vybraných pojmů. Je členkou odborné skupiny pro DPH při Komoře daňových poradců…

Termíny a přihláška
Datum

Čas

Město

Místo

Cena

7.2. – 8.2.2019

9:00 - 16:00

Praha

bude upřesněno

8490 Kč

Závazná přihláška

3.6. – 4.6.2019

9:00 - 16:00

Praha

bude upřesněno

8490 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.

Názory účastníků
Lenka Uhlíková, Městský ústav sociálních služeb Jirkov
Seminář byl skvěle zorganizovaný, výběr přednášející vynikající, odborně na vysoké úrovni!

Jana Bouchlouch, Kaufland Česká republika v.o.s.
Seminář byl velmi dobře organizovaný a profesionálně vedený. Lektorka na 1.

Nikola Skalská, DiS., MWV Svitavy s.r.o.
Seminář se mi velice líbil, vše bylo perfektně zorganizované. Asistentka VD a paní lektorka byly vstřícné a příjemné! Výklad
byl srozumitelný a naučný!

Milan Alexa, DiS., MWV Svitavy s.r.o.
S průběhem a organizací školení jsem byl spokojen. Paní lektorka byla vstřícná a příjemná, snažila se teorii převést do praxe
na konkrétní příklady.

Doplňující informace
Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení
dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování
semináře e-mailem.
Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na
semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.
Dotazy týkající se problematiky školení, 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.
Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní
situace.
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Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního
vzdělávání dospělých.

O tématu školení
Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:
principy zákona o DPH, DPH 2019, DPH 2018, daňové doklady, povinnost přiznat daň, základ daně, nárok na odpočet, zvláštní
režimy, školení DPH, poskytnutí služby, dodání zboží, daňové doklady, základ daně, osvobozená plnění, nárok na odpočet,
zvláštní režimy, Olga Holubová atd.
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