
 
  

Název semináře:  

Seminář DPH v roce 2019  

Popis:  

Seminář na téma DPH v roce 2019 - novela zákona a praktické příklady.   

Maximální kapacita je 15 osob. 

Co mi seminář přinese?  

Na semináři budete seznámeni s novelou DPH v roce 2019, která má vyjít s 

účinností od 1.4. 2019. Na semináři budou probírány i praktické příklady. 

Struktura:  

• Shrnutí schvalovacího procesu novely a pozměňovacích návrhů k datu 

konání semináře  

• Redefinice předmětu daně – osoba jednající jako taková.  

• Právnické osoby – přenesení plátcovství k DPH na nové subjekty u přeměn  

• Režim jednoho správního místa dle paragrafu 10i, limit 10.000 EUR jako 

výjimka z pravidla.  

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

odpočet, nové podmínky pro dovoz dle paragrafu 13, časové souvislosti u 

přeshraničního obchodu a přeshraničních služeb v kontextu paragrafů 24,  

25.  

• Uplatňování DPH u podnikatelů využívajících platformy Amazon, eBay, 

Google, Facebook, Airbnb, Uber.  

• Poukazy a jejich úprava jako důsledek změn směrnice EU.  

• Pronájmy nemovitostí a přefakturace služeb v nájmu – rozšíření dle 

paragrafu 21, odst.4, rozšíření možností pro pronajímatele nemovitostí.  



 

 

 

• Nová úprava souhrnného daňového dokladu a další změny u náležitostí 

daňových dokladů. 

• Opravy základu daně dle paragrafu 36, zaokrouhlování, směna, virtuální 

měna opravné daňové doklady dle paragrafu 42,43, opravné daňové 

doklady a jejich promítnutí do kontrolního hlášení.  

• Nedobytné pohledávky nově – nový paragraf 46.  

• Změny u dodání nekolaudovaných nemovitostí dle paragrafu 56 a 

pronájmu nemovitostí dle paragrafu 56a.  

• Paragraf 66, vývoz a rozšíření celních režimů, služby související s vývozem 

dle paragrafu 69 – vliv Evropské judikatury a transpozice do našeho zákona  

• Paragraf 72-78, promítnutí výše uvedených změn do stávajících pravidel u 

nároku na odpočet.  

• Modifikovaná pravidla pro změnu režimu /registrace a odregistrace/ dle 

paragrafu 79.  

• Tuzemské reverse charge v kontextu novely 2019.  

Datum, čas a místo:  

25.3.2019 od 9:00 – 13:30 v prostorách TC academy s.r.o., Křenová 71, 
Brno, 3.patro.  

Cena:  

2000 Kč 

Na seminář se registrujte přes webové stránky TC academy  

Chci se přihlásit na seminář  
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