DPH a její dopad na celní procesy: povinnosti přepravců a dovozců v oblasti DPH
Základní tranzitní operace – Zjednodušené vs. standardní celní řízení – DPH při dovozu a
vývozu – Certifikace AEO
Vyvážíte-li či dovážíte-li zboží ze zahraničí, pak řešíte celní řízení, k němuž je nezbytná perfektní
znalost celních procesů, ale i účtování DPH. Celní legislativa prošla v poslední době největšími
změnami od vstupu ČR do EU. Praxi ovlivňuje nový celní kodex Unie, nové prováděcí předpisy a
nový celní zákon. Novelizace se dotkla též DPH při vývozu a dovozu. Zorientujte se v povinnostech
přepravců a dovozců při vstupu do EU, režimech tranzitu T1 a T2. Získejte informace k novým
povinnostem při zajišťování celních dluhů v režimech, kde se dosud nezajišťovalo, a detailní přehled o
vývozních operacích, dokladech při vývozu, způsobech získání daňových dokladů. Pochopte rozdíl
mezi standardním a nestandardním ukončováním režimu vývozu, ale i kdy přesně má vývozce nárok
na osvobození od DPH při vývozu a zjistěte, jaká úskalí přináší třístranné obchody.
Přednáší: Ing. Martina Jiříková, specialistka na celnictví a navazující obory
Místo konání: Praha, Konferenční centrum hotelu Globus
Datum konání: 18. 9. 2018
Zaměření semináře:
Seminář vám pomůže pochopit povinnosti přepravců a dovozců při vstupu do EU, rozebereme režim
tranzitu T1 a T2, upozorníme na nové povinnosti při zajišťování celních dluhů v režimech, kde se
dosud nezajišťovalo a podrobně probereme vývozní operace, doklady při vývozu, způsob získání
daňových dokladů, vysvětlíme rozdíl mezi standardním a nestandardním ukončováním režimu vývozu.
Vyjasníte si, KDY přesně má vývozce nárok na osvobození od DPH při vývozu a v neposlední řadě
probereme třístranné obchody a jejich úskalí. Seminář vám pomůže také pochopit rozdíl mezi
standardním celním řízením a celním řízením zjednodušeným. Probereme výhody jednotlivých
zjednodušených postupů, ale i úskalí, vysvětlíme si nové povinnosti při zajišťování celního dluhu a
rozdíl mezi základem pro výpočet cla a základem pro výpočet DPH, což umožní firmě kvalifikovaně
přenastavit firemní procesy a generovat logistické, časové, organizační, personální a v neposlední řadě
také významné finanční úspory.
Komu je seminář určen: exportním a importním firmám a také jejich zástupcům v celním řízení.
Konkrétně pracovníkům celních oddělení, celních deklarací, expedic, logistiky, ale také ekonomům a
účetním, kteří o těchto mezinárodních operacích následně účtují.
Program semináře:
8:45–9:00
Registrace účastníků + ranní káva
9:00–10:45
Celnictví jako nedílná součást logistiky
Celní legislativa
10:45–11:00 Přestávka na občerstvení
11:00–12:00 Základní tranzitní operace

Vstupní operace do EU – riziková a bezpečnostní analýza, Režim T1 a T2 –
doklady, použití, Novinky v zajišťování režimu tranzitu
12:00–13:00
13:00–14:30

14:30–14:45
14:45–15:30
15:30–16:00

Společný oběd
Dopad celních procesů do oblasti DPH – mezinárodní vývozní a dovozní
obchodní operace
DPH při vývozu a dovozu, Výpočet celního dluhu (základ pro výpočet cla x základ
pro výpočet DPH), Třístranné obchody
Přestávka na občerstvení
Certifikace AEO (oprávněný hospodářský subjekt) a její význam a výhody pro
exportéry a importéry po změnách v roce 2016
Závěrečná diskuse: odpovědi na Vaše dotazy
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Závazná objednávka účasti na semináři DPH v celním řízení
Cena semináře: 4480,- 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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