Okresní hospodářská komora Klatovy,
člen ASOCIACE HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR JIHOZÁPAD Vás srdečně zve na seminář

na téma
POZOR NÁHRADNÍ TERMÍN ZA ZRUŠENÝ TERMÍN 3.12.2018.

FAKTURACE A NAVRHOVANÉ ZMĚNY V DPH PRO R.2019

Termín: 18. ledna 2019 (pátek) od 9,00 hod. do 14,00 hod.
Lektorka: ing. Helena Ludvíková, daňový poradce ev .č. 3569, certifikovaná účetní IFRS Č. 1952,
LEKTOR ISÚ A KCÚ PRAHA

ANOTACE:

FAKTURACE A NAVRHOVANÉ ZMĚNY V DPH PRO R.2019
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY V TUZEMSKU, V RÁMCI EU I MIMO EU.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přehled platné legislativy .Novelizovaná ustanovení 2018.
Vybraná změněná ustanovení, která se dotýkají fakturace, otázek účetních a daňových dokladů.
Povinné náležitosti dokladu, objednávky, obchodní dopisy, faktury- vliv GDPR
Daňové doklady (běžné, zjednodušené, souhrnné, opravné daňové doklady, tuzemské, zahraniční,
splátkové kalendáře a další). Cizí měny, kurzové rozdíly.
Fakturace v rámci přenesení daňové povinnosti i po změnách při poskytování stavebních
a montážních prací.
Faktury vystavené na zboží, služby, penalizační, ostatní faktury. Přefakturace. Slevy, bonusy,
skonto.
Faktury došlé od dodavatelů, faktury ze/do zemí EU, z/do třetích zemí 2018.
Podmínky elektronické fakturace.
Archivace daňových dokladů, médii, termíny, nové povinnosti.
PŘIPRAVOVANÉ NOVELY DPH PRO R. 2019

Místo konání: Sál společnosti Úhlava o. p. s. přístup z Plánické ulice čp. 174 Klatovy (vstup mezi

bývalým Dominikánským kostelem a Obchodní akademií KT, nebo z druhé strany z ulice
Komenského).
Program: 8,45 - 9,00 hod. prezence 9,00 – 14:00 odborná přednáška, diskuse
Cena za jednu přednášku
1 400,- Kč (vč. 21 % DPH)
- 300,- Kč sleva pro členy OHK Klatovy, tj. na
1 100,- Kč ( vč. 21% DPH)
Sleva 300,- Kč bude poskytnuta i členům Okresní hospodářské komory Domažlice, Okresní hospodářské
komory Plzeň-jih a Okresní hospodářské komory Plzeňsko v případě čestného prohlášení na přihlášce.

Platební podmínky: Vložné uhraďte na účet č. 1419989/0300 ČSOB Klatovy, v. s. 1801
Po uhrazení vložného Vám bude vystaven daňový doklad o zaplacení. Storno poplatek do 3 dnů před konáním
akce činí 250,- Kč. Po tomto termínu se poplatek nevrací, lze však vyslat náhradníka.
Bližší informace a přihlášky: OHK Klatovy, tel.: 376 313 251, e-mail: ohk@ohkklatovy.cz.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 1. 2019. Prosíme o vyplnění IČ a DIČ.
Další semináře na www.ohkklatovy,.cz . OHK Klatovy je plátce DPH - CZ49194097.

Za pořadatele: Ing. Alena Kolářová, OHK Klatovy

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KLATOVY

 PŘIHLÁŠKA:
Seminář FAKTURACE A NAVRHOVANÉ ZMĚNY V DPH PRO R.2019 dne 18.1.2019
VS1801
Název
IČ/RČ:
firmy :
DIČ:
Adresa
PSČ:
Jméno účastníků semináře :
Telefon

E-mail:

Potvrzujeme, že jsme se seznámili s podmínkami účasti, souhlasíme s nimi a z našeho účtu číslo
:………………………… jsme zaplatili částku ………………Kč.
Čestně prohlašujeme, že jsme členy Okresní hospodářské komory Domažlice, Plzeň-jih, Plzeňsko (zaškrtněte)

V …………………………… dne ………………….. Razítko a podpis:
Od 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Vzhledem k tomu, že jste naši dlouholetí zákazníci a účastníci našich odborných seminářů, je naše
obchodní sdělení přímým marketingem. Pro účely přímého marketingu je připuštěno zpracování osobních
údajů na základě tzv. oprávněného zájmu správce dle ustanovení čln. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
V případě, že si nepřejete nadále naše obchodní sdělení posílat, prosíme vás o tuto zprávu na uvedený l
ohk@ohkklatovy.cz. Děkujeme vám.

