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Obchody s EU polopatě pro začátečníky
Sleva 10% při objednání 2 a více účastníků (sleva bude odečtena ze zobrazené ceny)
Termín

Cena bez DPH

Lokalita

10.11.2021

5 490,00 Kč

Three Crowns Hotel****
Cimburkova 28, Praha 3

6 642,90 Kč s DPH

Profil lektora

Lenka Dvořáková
daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR (KDP ČR), člen Komory certifikovaných účetních (KCÚ), člen
Sekce účetnictví KDP ČR, Sekce daně z příjmu právnických osob KDP ČR, člen Sekce pro profesní otázky.
Vystudovala ekonomickou vysokou školu (Ing.) se zaměřením na “účetnictví a finanční řízení podniku”. V účetnictví
se pohybuje od roku 1995, vede vlastní účetní a daňovou kancelář. Je přihlášena k etickému kodexu KDP ČR a KCÚ
a je také přihlášena ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání u obou organizací.

V okamžiku, když již v účtárně leží doklad z přeshraničního obchodu, bývá často pozdě spílat nad špatně nastavenými
obchodními podmínkami, které mohou znamenat až fatální dopady pro daňový subjekt. Pravidla pro DPH u
přeshraničních obchodů je nutno znát předem, kdy je subjekt schopen leccos ovlivnit a tím je možno eliminovat rizika a
nepříjemné daňové dopady. Tato pravidla musí znát nejen účetní, ale zejména obchodník, či dokonce manažer.

Cíl semináře
Během semináře vysvětlíme problematiku DPH u obchodů s EU, kterou lektorka vysvětlí srozumitelně a za pomoci bohatých grafických náčrtů
konkrétních situací. Výklad pochopí jak neznalec, tak i jinak zkušená účetní.

Komu je seminář určen
Seminář je určen pro účetní, obchodní zástupce a manažery. Jednoduše pro ty, kteří si přejí pochopit fungování zákona na reálných případech
a simulovaných situacích za pomoci živě prezentovaných náčrtů lektorky.

Program
Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod
Úvod do problematiky
Vysvětlení pojmů
Jak určit, kdo, kdy a kde obchodní případ zdaní
Jaké obchody nás mohou v EU potkat a jak se k nim postavit z hlediska DPH
Fakturovat s DPH nebo bez?
S kým obchodujete a jaký to má vliv na DPH?
Odlišnosti při fakturaci zboží a služeb
Fakturace v cizí měně a její dopad na DPH
Co musí vědět osoba sjednávající obchodní podmínky?
Znáte všechna rizika, v případě, že si sjednáte špatné obchodní podmínky?
Daňové doklady
Přefakturace
Dotazy a diskuze

Další informace
Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Objednávka: Obchody s EU polopatě pro začátečníky
Sleva 10% při objednání 2 a více účastníků (sleva bude odečtena ze zobrazené ceny)

Fakturační údaje objednatele:

Účastníci:

IČO:
Jméno vč. titulů
DIČ:
Telefon:
Firma:
Email:
Jméno a přijmení:

Poznámka:
Např. dietní omezení.

Telefon:

Email:

Jméno vč. titulů

Ulice:

Telefon:

Město:

Email:

PSČ:

Poznámka:
Např. dietní omezení.

Vaše č.obj.:
(bude uvedeno na
faktuře)

Jméno vč. titulů

Telefon:

Email:
Poznámka:
Poznámka:
Např. dietní omezení.

Formulář vytiskněte, vyplňte, naskenujte a zašlete nám jej na email: info@eduzone.cz
nebo účast objednejte v našem e-shopu www.eduzone.cz

