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INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho
provázanost s uplatňováním DPH v roce 2022
Sleva 10% při objednání 2 a více účastníků (sleva bude odečtena ze zobrazené ceny)
Termín

13.12.2022
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře.
S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí
mikrofonu.

Online seminář

Cena bez DPH

4 970,00 Kč
6 013,70 Kč s DPH

Profil lektora

Marek Reinoha
Poradce v oblasti cel a unijního obchodu. Od roku 1991 pracoval na Federálním ministerstvu obchodu (Ústřední
celní správa) jako celní úředník. Od roku 1992 pracoval na Ministerstvu financí/Generální ředitelství cel, konkrétně v
celním úřadu Brno – letiště, poté v celním úřadu Brno II., kde také zastával funkci ředitele celního úřadu. Lektorské
a publikační činnosti se věnuje od roku 2004, specializuje se na celní předpisy, celní problematiku, daň z přidané
hodnoty a SPD po vstupu ČR do EU, zahraniční obchod a další související témata.

Pracovní seminář k problematice sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy
Evropského společenství se zaměřením na změny účinné od 1.1.2022. Připravili jsme pro vás on-line živý seminář, který je
zaměřen na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT definovaných Nařízení vlády č.
333/2021 Sb. k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, které s účinností od 1.1.2022
nahrazuje Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., v návaznosti na předpisy Evropské unie. Na semináři budou prezentována
pravidla vykazování při provádění různých druhů obchodních operací, postupy při vykazování zvláštních druhů a
zvláštních pohybů zboží, pravidla provádění oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT a další
aspekty vykazování včetně jejich provázanosti na uplatňování DPH.

Cíl semináře
Cílem semináře je přinést účastníkům:
přehled základních pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT při realizaci různých obchodních transakcí
definici jednotlivých vykazovaných údajů
informace o provázanosti vykazování na uplatňování DPH

Komu je seminář určen
Seminář je určen pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu
zboží, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

Program
Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.
Definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění.
Základní předpisy upravující vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT, základní pojmy.
Nová definice referenčního období.
Definice předmětu vykazování, tzn. vykazování při provádění různých obchodních operací v rámci vnitrounijního ochodu se zbožím

(nákup, prodej, zušlechťovací operace, vícestranné obchody apod.).
Pravidla vykazování, tzn. pravidla pro uvádění údajů do výkazů pro INTRASTAT včetně definice nových údajů uváděných do výkazů
INTRASTAT při vykazování odesílání zboží od 1.1.2022.
Nový seznam kódů povahy transakce účinný od 1.1.2022
Postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží.
Zjednodušené vykazování při nepřekročení prahu 20.000.000 Kč.
Pravidla provádění následných oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT.
Definice zboží vyňatého z povinnosti uvádět o něm informace do výkazu pro INTRASTAT.
Praktické příklady vykazování vybraných obchodních operací.
Příklady provázanosti vykazování s uplatňováním DPH.
Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

Další informace
Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na
odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho
domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze
semináře obdržíte následující pracovní den.

Objednávka: INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a
jeho provázanost s uplatňováním DPH v roce 2022
Sleva 10% při objednání 2 a více účastníků (sleva bude odečtena ze zobrazené ceny)

Fakturační údaje objednatele:

Účastníci:

IČO:

Jméno vč. titulů

DIČ:
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Firma:

Email:
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Telefon:
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faktuře)

Poznámka:

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

