CENTRUM MEZINÁRODNÍHO OBCHODU
si Vás dovoluje pozvat na seminář

Daň z přidané hodnoty v zahraničním obchodě
Podnikání v mezinárodním obchodě, bez ohledu na to, zda se jedná o obchodní činnost v rámci třetizemních
obchodů nebo obchodní činnost v rámci EU, je vedena jinými pravidly, jak v oblasti smluvních vztahů, tak i
v oblasti veřejnoprávní úpravy. Podstatnou součástí veřejnoprávní úpravy zahraničního obchodu jsou i právní
předpisy upravující uplatňování daně z přidané hodnoty, kdy základem právní úpravy je Směrnice Rady
č.2006/112 ES – „Společný systém DPH“, kterou se zajišťuje nejen řádné uplatňování DPH při třetizemních
obchodních operacích, ale i uplatňování DPH při obchodu mezi členskými státy EU.
Od 1. 1. 2010 došlo také k výrazným změnám v oblasti zdaňování služeb poskytovaných v rámci EU v souladu
se Směrnicí č. 2008/8 ES, kterou se novelizuje Směrnice EU o společném systému daně z přidané hodnoty, tyto
změny byly promítnuty do novely zákona o dani z přidané hodnoty, a to zák. č. 489/2009 Sb. Samotné uplatňování
předpisů o DPH v mezinárodním obchodě je odlišné od uplatňování DPH ve vnitrostátním podnikání, a to jak
v rámci obchodu s třetími zeměmi, tak i v rámci obchodních výměn uvnitř EU.

Místo konání:

Hotel Imperial, Tyršova 6, Ostrava 1

Termín:

středa 26. 1. 2011 od 9,00 – 15,30 hod.
prezence 8,30 – 9,00 hod.
přestávka s občerstvením 12,00 – 12,30 hod.

Osnova semináře:
1.
Základní charakteristika právní úpravy uplatňování DPH v zahraničním obchodě.
a) Vymezení zdanitelných plnění a jejich místa a vymezení případů, kdy přemístění zboží mezi
členskými státy EU zdanitelným plněním není.
b) Stanovení základu daně při provádění zahraničně obchodní činnosti.
c) Vymezení pojmu – osvobození od daně s nárokem na odpočet a jeho význam v zahraničním
obchodě.
d) Právní úprava vzniku a realizace daňové povinnosti z mezinárodně obchodních operací.
e) Osvobození od daně při provádění zahraničně obchodní činnosti.

Uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží v rámci obchodu s třetími zeměmi.

2.

a) Dovoz zboží – osvobození od daně, základ daně, vznik daňové povinnosti.
b) Vývoz zboží – osvobození od daně s nárokem na odpočet
c) Služby související s dovozem a vývozem – přepravní služby při vývozu, služby související
s dovozem zboží.

Uplatňování DPH při obchodních výměnách mezi členskými státy EU.

3.
a)
b)
c)
d)
4.

5.

Pořízení zboží v jiném členském státě EU – osvobození od daně, základ daně, daňová povinnost.
Dodání zboží do jiného členského státu EU – dodání zboží s DPH, osvobození od daně.
Poskytování služeb mezi členskými státy EU – služby výrobního charakteru, přepravní služby.
Třístranné obchody.

Kombinované obchodní operace (EU/třetí země/ČR).
a) Obchodování se zbožím podléhajícím celnímu dohledu uvnitř EU.
b) Zušlechťovací styk (přepracování, opracování, opravy, renovace, montáž, sdružování s jiným
zbožím).
c) Postupné obchody a reexportní operace.
DPH ve svobodném pásmu-svobodném skladu.

CENTRUM MEZINÁRODNÍHO OBCHODU

JUDr. Jiří Babiš

Lektor:

Lektor je absolventem PFUK v Praze se zaměřením na "Mezinárodní právo soukromé – mezinárodní
obchod". 40 let praxe v celní správě, z toho nejméně 35 let na úseku kontroly zahraničního obchodu.
Lektorská činnost více než 20 let na úseku mezinárodního obchodu nebo celních a daňových předpisů
uplatňovaných v této oblasti.

Účastnický poplatek:
členové HK ČR
ostatní
Způsob úhrady:

1.200,- Kč (1.000,- + 20% DPH)
2.400,- Kč (2.000,- + 20% DPH)
platebním převodem na účet č. 37 36 30 443/0300 do 19. 1. 2011
jako variabilní symbol uveďte kód 1101, specifický symbol = vaše IČ

Poznámka: Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací. Je však možné vyslat náhradníka.
Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře a občerstvení. Účastníci obdrží doklad
o zaplacení. KHK Moravskoslezského kraje je plátcem DPH (DIČ: CZ47673192).

Uzávěrka přihlášek:

19. 1. 2011

REGISTRACE PŘIHLÁŠEK: www.khkmsk-registrace.cz
Kontaktní osoba:
Markéta Hippmannová, tel: 597 479 328, 724 613 916, e-mail: info@khkmsk.cz
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