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Vás zve na seminář 
 

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi 
podle novely ZDPH k 1. lednu 2009 

Termín: středa 18. února 2009 od 9.00 – 15.00 hod. 
 

Místo: Školící středisko celní správy, Všenorská 180, Jíloviště 
Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík 
Cena:   990, – Kč      
Program: 08.30 – 09.00 hod. prezentace účastníků 

09.00 hod. začátek přednášky 
12.00 – 13.00 hod. oběd 
14.00 – 15.00 hod. předpokládaný závěr přednášky  

Termín podání přihlášek: 11. února 2009 

Úhrada poplatku: 1. v hotovosti, před zahájením semináře 
   2. poukazem na účet u České spořitelny č. ú. 1943162309/0800 

– platbu oznamte předem a 
– přineste s sebou potvrzení o uskutečněné platbě   

Přihlášky zasílejte na adresu: Josef Dörfl 
Klub celníků Praha  
Washingtonova 7 
113 54 Praha 1 

e-mail:    posta@celnik.eu  
Dotazy na telefon:   721090212 – Marie Bubeníková 
 

Obsah semináře: 
 
1) Osoba povinná k dani, registrace k dani, osoba identifikovaná k dani, vrácení daně – 

nové definice zejména podle § 4. 
2) Dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, 

zasílání zboží – nová úprava daňové povinnosti podle § 16 odst. 4 a 5. 
3) Dovoz zboží z třetí země, vývoz zboží do třetí země, základ daně, výpočet daně – nová 

úprava § 23, 38, 66. 
4) Poskytování služeb do členského státu, z členského státu do tuzemska, do třetí země a 

z třetí země do tuzemska – nová úprava služeb podle § 10 odst. 6,7,8,9,12,13. 
5) Přeprava osob mezi členskými státy a s třetími zeměmi – nová úprava podle § 70. 
6) Přeprava zboží mezi členskými státy a přeprava zboží při vývozu a dovozu, včetně 

služeb souvisejících s přepravou mezi členskými státy a služeb přímo vázaných na 
dovoz a vývoz zboží. 

7) Souhrnná hlášení, daňové doklady a povinnosti plátců při intrakomunitárním plnění a 
při obchodu s třetími zeměmi – nová úprava příslušných ustanovení. 

8) Registrace k dani v členských státech a v tuzemsku pro zahraniční osoby a osoby 
registrované k dani v jiném členském státě, vrácení daně osobám registrovaným k dani 
v jiných členských státech a zahraničním osobám a vrácení daně plátcům v jiných 
členských státech – nová úprava vrácení daně. 

9) Vrácení daně podle § 82 a 83 podle novely ZDPH. 

Přihlášku a informace 
k semináři naleznete 

na adrese 

www.celnik.eu 


