Okresní hospodářská komora v Prostějově

Vás zve na odborný seminář

NOVELA ZÁKONA O DPH
Navržené změny DPH 2019 – 2021
a jejich dopad do praxe
Novela zákona o dani z přidané hodnoty (DPH), která by podle předpokladů
měla začít platit od roku 2019, přinese do praxe výrazné změny.

Termín:

20. LISTOPADU 2018

Místo konání:

Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Organizátor:

Okresní hospodářská komora v Prostějově

Přednáší:

Ing. Olga Hochmannová

9:00 - 13:00 hodin /presence od 8:45 hod./

Daňová poradkyně a specialistka na oblast DPH.
Problematikou DPH se zabývá od roku 1993. Působila na finančním
úřadě, na Ministerstvu financí ČR jako ředitelka odboru DPH, od roku
1996 působí v soukromé sféře. Věnuje se pravidelné přednáškové
činnosti, publikuje v odborných časopisech a podílela se jako
spoluautorka na několika publikacích k DPH.

Program:
 Aktuální informace z oblasti DPH, změny připravované v ČR i v Bruselu.
 Snížení sazby daně u vybraných plnění – 10 %, příloha č. 2a.
 Nová definice „ekonomické činnosti“, „dotace k ceně“ – dopad na ZD (základ daně),
výpočet koeficientu ad.

Sídlo: Lidická 6, 796 01 Prostějov
IČ: 48532517; DIČ: CZ48532517
č.ú.: 169 171 964 / 0300
banka: ČSOB, a.s., pobočka Prostějov

tel./zázn.: 582 332 721
tel.:
583 332 489
ohkpv@ohkpv.cz
www.ohkpv.cz

 Změny zvláštního režimu jednoho právního místa.
 Zacházení s poukazy – jednoúčelový, víceúčelový poukaz, povinnost přiznat daň ze
zaplacení poukazu.
 Vznik povinnosti přiznat daň – změny některých ustanovení.
 Změny ve vystavování daňových dokladů, doručování daňového dokladu.
 Základ daně, obvyklá cena.
 Změny v opravě ZD (základu daně), nový institut oprava ZD u nedobytné pohledávky.
 Nájem nemovitých věcí – omezení možnosti zdaňovat nájem.
 Odpočty, oprava odpočtu.
 Úprava odpočtu daně z významné opravy nemovité věci.
 Změny v odpočtu při registraci plátce, vrácení odpočtu při zrušení registrace.
 Úprava RPDP (režimu přenesení daňové povinnosti) – poskytnutí veřejnoprávním
subjektům, možnost předpokládat, že plnění podléhá RPDP.
 Identifikace osoby – povinnost elektronického podání.
 Ostatní navržené změny, stručný přehled dalších návrhů.
 Odpovědi na dotazy, diskuze.

Účastnický poplatek:
Členové OHK v Prostějově

1 500,- Kč vč. DPH /1 240,- bez DPH/

Ostatní

1 800,- Kč vč. DPH /1 488,- bez DPH/

OHK v Prostějově JE PLÁTCEM DPH.
Účastnický poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90Sb. a zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací
semináře, pronájem prostor, pronájem prezentační techniky, drobné občerstvení /minerálka, kafe nebo čaj,
obložená bageta/. V ceně jsou také zahrnuty materiály pro účastníky – prezentace lektorky v tištěné podobě.

Způsob platby:
 Bankovním převodem na účet ČSOB a.s. pobočka Prostějov č.ú. 169171964/0300,
variabilní symbol: 201812. Do poznámky platebního příkazu uveďte IČ Vaší firmy.
Doklad o zaplacení obdrží účastník v den konání semináře u presence.
 V hotovosti v kanceláři OHK v Prostějově, Lidická 6, Prostějov.

Bližší informace jsou k dispozici v kanceláři Okresní hospodářské komory v Prostějově, Lidická 6,
tel.: 582 332 489, 582 332 721, ohkpv@ohkpv.cz www.ohkpv.cz
Pro účast na semináři je nutno odeslat vyplněnou závaznou přihlášku – viz příloha

nejpozději do 16. listopadu 2018. Prosíme o dodržení této lhůty.

