Okresní hospodářská komora v Prostějově

Vás zve na odborný seminář

DPH pro začátečníky
Základní pravidla DPH
včetně praktických příkladů
Termín:

4. KVĚTNA 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:
 Pravidla registrace jako plátce DPH, povinná registrace, důvody povinné registrace ze
zákona, výpočet obratu, dobrovolná registrace plátce.
 Pravidla související s registrací plátce – odpočet daně za 12 měsíců před registrací.
 Pravidla registrace jako identifikovaná osoba, povinná registrace, důvody, dobrovolná
registrace, povinnosti identifikované osoby, rozdíl mezi identifikovanou osobou a plátcem.
 Ekonomické činnosti, zdanitelné činnosti, činnosti osvobozené od daně.
 Pravidla pro stanovení místa plnění – při dodání zboží, při poskytnutí služeb, praktické
příklady, uvádění do daňového přiznání, případně jiných výkazů.

Sídlo: Lidická 6, 796 01 Prostějov
IČ:
48532517
Č.ú.: 169 171 964 / 0300
Banka: ČSOB, a.s., pobočka Prostějov

Tel./zázn.: 582 332 721
Tel.:
582 332 489
E-mail: ohkpv@ohkpv.cz
www.ohkpv.cz

 Pravidla pro uskutečnění zdanitelného plnění, vznik povinnosti přiznat daň.
 Daňové doklady, druhy, pravidla vystavování, náležitosti, doručování, uchovávání,
prokazování.
 Základ daně, výpočet daně, praktické příklady, sazby daně.
 Oprava základu daně a výše daně, okolnosti, kdy vzniká povinnost opravu provést,
opravné daňové doklady, dopady do daňového přiznání u dodavatele i příjemce plnění.
 Uplatňování odpočtu daně, podmínky pro uplatnění odpočtu, základní pravidla, praktické
příklady.
 Režim přenesení daňové povinnosti a základní pravidla jeho uplatňování.
 Dotazy a diskuse.
Účastnický poplatek:
Členové OHK v Prostějově

1 300,- Kč za účastníka

Ostatní

1 500,- Kč za účastníka

OHK v Prostějově není 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: 201806. 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 2. května 2018. Prosíme o dodržení této lhůty.

