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Záznam webináře Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016  

Jak je správně sestavit, zajistit povinný obsah a elektronicky podat bez 

sankcí 

 
Od 1. 1. 2016 zákon o DPH ukládá plátcům zcela novou povinnost, a to pravidelně sestavovat 

a podávat tzv. kontrolní hlášení. Při porušení nebo nesprávném splnění této povinnosti hrozí 

daňovým subjektům sankce v podobě pokut. Získejte přehledně, rychle a včas praktické 

informace nezbytné pro bezproblémové plnění této nové zákonné povinnosti a minimalizujte 

riziko sankcí ze strany finančního úřadu.  

 
Přednáší: Ing. Roman Landgráf, daňový poradce  

Místo konání: offline 

 
Zaměření webináře:  

Záznam webináře Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 Vás připraví na plnění nové 

povinnosti. Naučíte se sestavit kontrolní hlášení, dozvíte se vše nezbytné k jeho obsahu a formě 

povinně uváděných údajů, lhůtám a způsobu jeho podání; bez praktických důsledků není ani fakt, že 

toto hlášení lze podat výhradně elektronicky. Seznámíte se s předstihem se všemi náležitostmi a 

postupy a včas si ověříte, zda jste nejen Vy a Váš tým, ale také Váš software na tyto 

povinnosti připraven. Dále získáte přehled sankcí za nesplnění této povinnosti. 

 

Komu je webinář určen:  

Záznam webináře Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 je určen plátcům daně z přidané 

hodnoty, zejména osobám provádějícím sestavování a/nebo podávání přiznání k dani z přidané 

hodnoty, tedy obvykle účetním, ekonomům, jednatelům a samostatně podnikajícím osobám. Týká se 

všech oborů podnikání. 

 
Program nahrávky webináře: 
Co je kontrolní hlášení, čeho a koho se týká 

Jak se kontrolní hlášení sestavuje 

Jaký je konkrétní obsah a forma údajů povinně uváděných v kontrolním hlášení 

Kdy a jak se kontrolní hlášení podává 

Následky porušení povinnosti související s kontrolním hlášením 
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Závazná objednávka záznamu webináře Kontrolní hlášení 
Cena záznamu webináře: 920,- Kč bez DPH  

 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 15 % z celkové 

ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet licencí záznamu webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na záznam webináře): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na záznam webináře): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na záznam webináře): 
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