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Pozvánka na školení
V návaznosti na zásadní změny, připravované pro rok 2017 v oblasti daně z přidané
hodnoty, si Vás dovolujeme pozvat na školení, týkající se těchto změn. Školení bude zejména
zaměřeno na následující okruhy:
- dopady zrušení všech ustanovení, která upravují uplatnění DPH u společností (dříve
„sdružení“),
- definice obchodního majetku a finanční leasing,
- vznik povinnosti přiznat daň – nový § 20a – úplaty, u kterých ke dni přijetí nevzniká
povinnost přiznat daň,
- nová povinnost přiznat daň u dlouhodobě poskytovaných plnění,
- nová pravidla pro opravy základu daně a výše daně,
- nová pravidla pro daňové povinnosti při vykázání ztrát na majetku, řešení daňových dopadů
vykázaných inventarizačních rozdílů,
- dopady zrušení § 91zákona o DPH při prodeji zboží,
- rozšíření použití režimů přenesení daňové povinnosti,
- nespolehlivá osoba, nespolehlivý plátce,
- služby vztahující se k nemovité věci – článek 31a Nařízení Rady EU.

Část školení bude věnována diskusi k problematice elektronické evidence tržeb a jejímu
začlenění do ekonomického systému JUMP. Součástí školení bude také diskuse k ostatním
změnám v zákoně o DPH připravovaných pro rok 2017.
Školení bude probíhat v úterý 13.12.2016 v prostorách firmy JUMP spol. s r.o.,
Úslavská 75, I. patro č. dveří 242, od 9:00 hodin. V případě naplnění kapacity školicí
místnosti bude školení opakováno ve středu 14.12.2016. Školení povede Ing. Pavel Bezděk,
daňový poradce a bilanční účetní. Předpokládané ukončení semináře je v 14:00 hodin.
Cena za účast na školení činí za jednu osobu 1.500,- Kč. Uvedená cena obsahuje 21%
DPH. V ceně školení je zahrnuto drobné občerstvení. Částka za školení bude vybírána
v hotovosti před zahájením školení. Z důvodu omezené kapacity školicí místnosti prosíme o
závazné rezervování účasti na školení výhradně formou přiložené elektronické objednávky.
Ing. Pavel Bezděk

