Seminář Komunikace s finančním úřadem v nových podmínkách aneb jaká
data o nás nově získává finanční úřad
Jak zvládnout daňovou kontrolu navzdory tomu, že daňový řád posiluje pravomoci
státu při získávání údajů o podnikatelských subjektech
Aktuální novelizace daňového řádu nově posílila pravomocí finanční správy a správci daně
mají nové nástroje pro získávání dat o daňových poplatnících. Správce daně se tak v dnešní
době dostane k množství informací o Vás a Vašich transakcích i bez vynaložení většího úsilí.
A protože i za předpokladu, že Vaše účetnictví je vedeno v pořádku, leckdy se nevyhnete
komunikaci s finančním úřadem. Dostatečná míra vědomostí a dovedností tak vede ke snížení
rizika zbytečných problémů a nezdarů. Získejte metodické a praktické poznatky a použitelné
dovednosti pro úspěšné zvládnutí jednání, místních šetření, daňové kontroly a jiných postupů
finančního úřadu se znalostí faktů, co o nás mohl vědět finanční úřad dříve a co nyní v
souvislosti s elektronizací daňové správy a požadavky EU.
Přednáší: Ing. Roman Landgráf, daňový poradce
Místo konání: Praha 4, konferenční centrum hotelu Globus
Datum konání: 28. 8. 2018
Zaměření semináře: Seminář Vás seznámí s aktuálními postupy finanční správy, jejími
novými pravomocemi a údaji, které o Vás nově získává s ohledem na novelizaci daňového
řádu. Zaměříte se na úspěšné postupy pro ústní a písemnou komunikaci s finančním úřadem v
běžných i komplikovanějších případech, telefonické či ústní jednání, místní šetření, daňové
kontroly, a to velmi prakticky, vše bude demonstrováno na reálných příkladech z praxe.
Naučíte se v maximální míře využívat zákonných možností na ochranu práv a právem
chráněných zájmů daňových subjektů. Získáte doporučení, jak postupovat při daňové kontrole
i ve světle aktuálních změn daňového řádu, zejména s ohledem na rozsah a množství údajů,
které si o nás může správce daně obstarat i bez našeho vědomí.
Komu je seminář určen: vedoucím pracovníkům (jednatelům s.r.o. a členům představenstva
a.s.), samostatným podnikatelům, ekonomům a účetním. Tedy všem, kteří zajišťují
komunikaci s finančními úřady. Seminář je vhodný pro všechny podnikatelské obory.
Program semináře:
8:45–9:00
Registrace účastníků + ranní káva
9:00–10:45 Základní zásady a dovednosti úspěšné komunikace s FÚ v konkrétních
situacích – FÚ telefonuje, Jednání na FÚ, Písemný styk
Co smíme my a co může správce daně
10:45–11:00 Přestávka na občerstvení
11:00–12:00 Základní prvky komunikace s FÚ – Podání, Doručování, Daňová přiznání,
Lhůty, Protokol, Spis
12:00–13:00 Společný oběd
13:00–14:30 Zásady a použitelné návody při vytýkacím řízení, místním šetření a
daňové kontrole
Zásadní pravidla a postupy dokazování našich tvrzení – Účetnictví, Další
listinné důkazy, Fotografie, Svědecké výpovědi
Základní prostředky obrany – Stížnost, Odvolání, Žaloba
14:30–14:45 Přestávka na občerstvení
14:45–16:00 Poskytování informací správci daně: kdo a co je povinen správci daně na
vyžádání sdělit, Závěrečná diskuse: odpovědi na Vaše dotazy
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Závazná objednávka účasti na semináři Komunikace s
finančním úřadem v nových podmínkách
Cena semináře: 4250,- Kč bez DPH za jednoho účastníka
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 účastníků semináře:
1. Jméno účastníka:
Email účastníka:
Telefon:
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře).

2. Jméno účastníka:
Email účastníka:
Telefon:
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře).

3. Jméno účastníka:
Email účastníka:
Telefon:
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře).
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