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Záznam webináře DPH při přeshraničních obchodech 
Místo plnění při dodání zboží a služeb – Pořízení/dodání zboží z/do EU + dovoz zboží ze 

třetích zemí – Poskytnutí/pořízení služeb do/z jiných zemí – Vznik povinnosti přiznat 

daň při přeshraničních obchodech 
 

Pokud realizujete obchodní operace se zahraničními obchodními partnery, ať už dodavateli či 

zákazníky, pak jste nutně konfrontováni se speciálními povinnostmi a postupy, které pro Vás 

vyplývají z hlediska DPH. Získejte potřebné teoretické a praktické informace nezbytné pro 

bezproblémové plnění povinností v oblasti DPH ze záznamu webináře.  
 

Přednáší: Ing. Roman Landgráf, daňový poradce  

Místo konání: offline 
 

Zaměření webináře: Jste-li plátce DPH a realizujete nákupy a prodeje zboží či služeb přes 

hranice, pak musíte postupovat podle pravidel vymezených zákonem o DPH, které se vztahují 

na tyto specifické případy. Je přitom nutné rozlišit, kdy se jedná o služby a kdy o zboží, a 

zohlednit, zda tyto služby nebo zboží překračují pouze vnitřní hranice Evropské unie nebo 

také vnější hranice EU. Záznam webináře DPH při přeshraničních obchodech Vám poskytne 

základní informace, nezbytné pro bezproblémové plnění všech povinností, a to v přehledném 

a prakticky uspořádaném systému, který Vám zpracování DPH značně usnadní. Dozvíte se, 

jak při sjednávání mezinárodních kontraktů nastavit parametry, abyste co nejvíce zjednodušili 

následnou agendu DPH. Obdržíte upozornění, na co si dát pozor, co nezanedbat a jak se 

vyhnout chybám, které jsou v praxi velmi tvrdě stíhány a pokutovány.  

 

Komu je webinář určen: Záznam webináře DPH při přeshraničních obchodech je určen 

plátcům daně z přidané hodnoty (především pak těm, kteří se ve své činnosti alespoň zčásti 

zabývají také obchodováním se zákazníky nebo dodavateli z jiných zemí), konkrétně pak 

zejm. osobám provádějícím fakturaci a sestavování přiznání k dani z přidané hodnoty, tedy 

obvykle účetním, ekonomům, jednatelům a samostatně podnikajícím osobám. Vhodný je též 

pro osoby, které uzavírají smlouvy se zahraničními dodavateli či odběrateli, neboť si díky 

tomuto webináři osvojí základní znalosti potřebné pro správné stanovení parametrů těchto 

smluv s ohledem na DPH).  

 
Program nahrávky webináře: 

Základní principy a pojmy DPH   

Místo plnění při dodání zboží a služeb 

Pořízení zboží z EU + dovoz zboží ze třetích zemí 

Dodání zboží do EU + vývoz zboží do třetích zemí 

Poskytnutí služeb do jiných zemí + pořízení služeb z jiných zemí 

Vznik povinnosti přiznat daň při přeshraničních obchodech  
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Závazná objednávka záznamu webináře DPH při přeshraničních 

obchodech 
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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