
 
  

Název semináře:  

Seminář DPH a EET v roce 2019  

Popis:  

Seminář na téma DPH a EET v roce 2019. Novela zákona o DPH, vybrané problémy a 
praktické příklady. Náběh 3. a 4. vlny EET. 

Maximální kapacita je 15 osob. 

Co mi seminář přinese?  

Na semináři budete seznámeni s novelou DPH v roce 2019 a jejími aktuálními 
problémy, Výhledem pro rok 2020, přehled o daň. balíčku z června 2019, 
praktické příklady.  

Struktura:  

DPH 

• Pořízení zboží z jiného členského státu – precizace podmínek pro nárok na odpočet 

• Poukazy a jejich úprava dle Metodiky GFŘ 

• Pronájmy nemovitostí a přefakturace služeb v nájmu 

• Výpočet základu daně a daně dle novelizovaného paragrafu 37 včetně modelového 
příkladu u obou metod /nahoru a dolů/ 

• Opravné daňové doklady dle paragrafu 42, riziko časového posunu po novém nastavení 
povinností příjemce opravného DD na straně příjemce. Doporučené postupy u 
doručování daňových dokladů dle paragrafu 28 ZDPH 

• Nedobytné pohledávky nově, rozšíření možností – paragraf 46, přechodná ustanovení 
a jejich dopad u plátců 

• Nové strategie u pronajímatelů v závislosti na novele ZDPH v paragrafu 56a, omezení 
fakturace nájmu jinému plátci tzv. v sazbě 

• Služby související s vývozem a dovozem dle paragrafu 69 ZDPH, jejich daňový režim, 
přepravní služby v mezinárodní přepravě dle paragrafu 9 ZDPH 

• Paragraf 78, významná oprava nemovitosti a povinnost korekce odpočtu z ní vyplývající 

• Modifikovaná pravidla pro změnu režimu /registrace a odregistrace/ dle §79, nový 
pohled na drobný majetek při změně režimu 

• Výhled 2020 dle vývoje legislativního procesu 



 

EET 

• Obsah daňového balíčku schváleného sněmovnou v červnu 2019 novelizující 
Elektronickou evidenci tržeb náběhem tzv. třetí a čtvrté vlny, tj. zjednodušeně řečeno 
služeb a výroby 

• Snížení sazby DPH u vybraných služeb či zboží v souvislosti s přijetím Zákona o evidenci 
tržeb 

• Off-line režim pro nejmenší podnikatele – vstupní kritéria, způsob provádění EET 
prostřednictvím předtištěných účtenek 

• Výjimky z povinnosti evidovat tržby podle ZOET /prodej ryb o vánočních svátcích, 
sociální služby…/ 

• Poplatník s více činnostmi dle NACE a jeho nástup do evidence tržeb 

• Formální a registrační náležitosti – autentizační údaje, certifikáty, provozovny 

• Přímé a nepřímé zastoupení v EET 

• Veřejně prospěšní poplatníci a jejich náběh do evidence tržeb 

• Náležitosti účtenky vs náležitosti daňového dokladu 

 

Datum, čas a místo:  

9.9.2019 od 9:00 – 14:00 v prostorách TC academy s.r.o., Křenová 71, Brno, 3.patro.  

Cena:  

2 000 Kč 
 

Přihlaste se na seminář přes formulář na webových stránkách TC academy 

 
Chci se přihlásit na seminář  
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