
DPH: novela zákona 2020 
Aktuální problémy v uplatňování DPH 
 

Při uplatňování DPH v roce 2020 musí účetní zohlednit důležité změny, které již nabyly 

účinnosti, a současně se připravit na další významnou novelu, která je právě ve 

schvalovacím legislativním procesu. Seznamte se s aktuálními změnami v DPH a 

s připravovanou novelou. Ověřte si, že nepřehlížíte nic podstatného při uplatňování DPH 

v roce 2020, a získejte řešení problémových okruhů a sporných postupů, které v praxi činí 

obtíže a jsou finanční správou sankcionovány. 
 

Přednáší: Ing. Roman Landgráf, daňový poradce  

Místo konání: Praha 4, Konferenční centrum Na Sádce 

Datum konání: 6. 2. 2020  
 

Zaměření semináře Na semináři obdržíte výklad aktuálního znění zákona o DPH, tak jak se 

uplatňuje v právě probíhajícím roce 2020. Významnou část semináře bude tvořit také výklad 

základních změn očekáváných v projednávané vládní novele; jedná se o jednu 

z nejzásadnějších změn posledních let týkající se dodávek a nákupů v rámci EU. 

Projednávaná vládní novela v rámci transpozice směrnice Rady EU zejm. zpřesňuje 

podmínky osvobození při dodání zboží do jiného státu EU, upravuje výchozí pravidlo při 

dodání zboží v řetězci a zavádí harmonizovaná pravidla režimu skladu (call-off stock). Dále 

pak se zde upřesňuje výpočet základu daně ve zvláštním režimu pro cestovní službu a 

zjednodušují podmínky pro osvobození daně při vývozu zboží mimo EU. Na semináři dále 

získáte konkrétní odpovědi a řešení problémů, které praxe nejčastěji přináší, a které jsou často 

předmětem sporů se správcem daně.  
 

Komu je seminář určen: Seminář je určen pro účetní, ekonomy, osoby spolupracující 

s daňovými poradci, podnikatele a pro další odborníky z oblasti uplatňování DPH. 
  

Program semináře:  
8:45–9:00 Registrace účastníků + ranní káva, občerstvení 

9:00–10:40 Základní právní rámec (zákony, nařízení, předpisy EU)  

 Základní pojmy (předmět daně, plnění, sídlo, obchodní majetek, zboží, obrat)  

 Místo plnění (u zboží, základní pravidlo u služeb, digitální služby, zvláštní situace)  

 Vznik povinnosti k dani (zálohy, poukazy, přeshraniční dodávky) 

 Daňové doklady (zjednodušené, zvláštní, u přeshraničních plnění, opravné) 

 Základ daně (obvyklá cena, platba virtuální měnou, oprava základu u nedobytných 

pohledávek) 

 Osvobození od DPH bez nároku na odpočet (dodání či nájem nemovité věci) 

Osvobození od DPH s nárokem na odpočet (přeshraniční dodání zboží, přeshraniční 

přepravní služby) 

Odpočet DPH (základní podmínky, oprava odpočtu, úprava odpočtu při změně užívání 

majetku či „významné“ opravy nebo při ztrátě zásob, problémy při daňových 

kontrolách) 

10:40–11:00 Přestávka na občerstvení 

11:00–14:00 Postup k odstranění pochybností po podání přiznání (základní principy, úspěšné 

strategie dle poznatků z praxe) 

 Aktuální praktické problémy s DPH, poznatky z daňových kontrol 

 Judikatura NSS a SDEU 

 Transpozice nové směrnice EU v projednávané novele (osvobození při dodání zboží 

do jiného státu EU, dodání zboží v řetězci, pravidla režimu skladu call-off stock) 

 Další změny v projednávané novele (výpočet základu daně ve zvláštním režimu pro 

cestovní službu, zjednodušení podmínek pro osvobození daně při vývozu zboží mimo 

EU), Závěrečná diskuse a shrnutí 



Závazná objednávka účasti na semináři DPH: novela 2020 
Cena semina ř e: 3890,- Kč  bez DPH za jednoho ú č astní ka 
 

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). 

 


