
Třebovská 410, 562 03 Ústí nad Orlicí      Tel.: 602 102 068
E-mail: janmacat@janmacat.cz, www.janmacat.cz      IČO: 13219120, DIČ: CZ5602032260

přednášející:  ING. IVANA LANGEROVÁ – DAŇOVÁ PORADKYNĚ, BRNO   

datum konání:  ÚTERÝ 16. KVĚTNA 2023

program:  9.00 – 11.00 přednáška
   11.00 – 11.30   přestávka
  11.30 – 14.00 přednáška, odpovědi na dotazy
 
 
cena semináře:   Kč 1.800,- (včetně 21 % DPH). 
  Kurzovné prosím uhraďte na náš účet číslo 1320345379/0800, pod VS 160523.  
  Vyplněnou přihlášku zašlete prosím na naši adresu do 12. května 2023. 
  Přivítáme zaslání dotazů účastníků předem. 
  Podklady k webináři od nás dostanete na základě provedené platby. 

OBSAH WEBINÁŘE:

Seminář bude zaměřen na praktické zkušenosti s uplatňováním novinek v oblasti  DPH pro rok 2023 a na změny, ke kterým došlo v letech 2022 a 2021. Přednášející Vás sezná-
mí i se změnami od 1.7.2023, které vážou na novelu stavebního zákona (jiná definice pojmu rodinný dům s dopadem na sazbu DPH) a s výhledem změn v roce 2024 (sladění 
sazeb DPH, oznamovací povinnost peněžních ústavů z titulu plateb kartou z jiných členských států). Novela s účinností od ledna 2023 zvýšila hranice pro vznik plátcovství 
překročením obratu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč a úpravy nastaly i v oblasti kontrolního hlášení. Od ledna 2022 cestovní kanceláře odvádí  DPH ze své služby už ke dni přijaté úplaty.
Od 1.7.2021 byl v celé EU zaveden nový systém zdanění prodeje zboží na dálku (zasílání zboží), dovozu zboží nízké hodnoty, obchodování se zbožím za použití elektronického 
rozhraní a zvláštní režim jednoho správního místa (služby poskytnuté s místem plnění v jiném členském státě pro konečného spotřebitele). Účinnost v ČR nastala od 1.10.2021.
Od 1.1.2021 došlo k omezení zdanění nájmu nemovitosti. Připomeneme si, jaké dopady do DPH mělo skončení přechodného období u Brexitu k 1.1.2021 a co v oblasti DPH 
přinesla novela Daňového řádu, jejiž účinnost byla od ledna 2021. 

WEBINÁŘ
DPH AKTUÁLNĚ V ROCE 2023

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI 

pořádá webinář na téma

Závazná přihláška na webinář:   „DPH AKTUÁLNĚ V ROCE 2023  S VÝHLEDEM DO ROKU 2024“ č. 160523

Jméno a příjmení: funkce:

Jméno a příjmení: funkce:

Obchodní jméno a adresa:

                                                  PSČ:

Účastnický poplatek pro účastníků v částce                                                          Kč

byl uhrazen dne: z účtu:

IČO:  DIČ: 

telefon (včetně předvolby): e-mail:

razítko, podpis


