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● 

 

Odborný seminář na téma 

 

ZMĚNY V OBLASTI DPH PRO ROK 2020 A 2021 
 

 

Opět jsme pro Vás připravili naše pravidelné podzimní školení zaměřené na oblast DPH, na 

kterém bychom Vás rádi seznámili se změnami, ke kterým došlo v průběhu roku 2020, a rovněž 

tak se změnami plánovanými pro rok 2021. 

 

Z důvodu mimořádných opatření souvisejících s koronavirem budeme toto školení pořádat 

pouze formou open webináře, tj. on-line propojení prostřednictvím Microsoft Teams 

(jednotliví účastníci nemusí mít MT nainstalovány), kterého se mohou zúčastnit zástupci 

různých společností z řad našich klientů. 

 

Školení touto formou opět povede náš odborný lektor pan Milan Tomíček, účastníci předem 

obdrží powerpoint prezentaci a samozřejmě budou mít možnost klást v průběhu školení 

konkrétní individuální dotazy, případně je možné zaslat dotazy předem na kontaktní e-mail. 

Rozsah školení by neměl překročit cca 4 hodiny vč. přestávky a bude zaměřen především na 

následující témata:  

 

• Přehled jednotlivých novel zákona o DPH, které nabyly účinnosti v průběhu roku 

2020 

• Mimořádná opatření v oblasti DPH přijatá v souvislosti s koronavirem 

• Změny sazeb daně DPH a související dopady 

• Implementace nových pravidel pro intra-komunitární dodání zboží v novele zákona o 

DPH účinné od 1. září 2020 

• Využití možnosti snížit základ daně u nedobytných pohledávek (lhůty a postup pro 

uplatnění opravy základu daně) 

• Změny v oblasti pronájmu zboží k 1. lednu 2020 

• Změny v oblasti pronájmu nemovitých věci k 1. lednu 2021 

• Vývoj v oblasti nároku na odpočet daně u tankovacích karet  

• Další vývoj judikatury týkající se DPH režimu u pokut a dalších smluvních sankcí 

• Obchodování s Velkou Británií po 1. lednu 2021 (přechodné období) 

• Nová pravidla pro zasílání zboží (B2C) v rámci EU 

• Nová pravidla pro dovoz zboží v hodnotě do 150 EUR 

• Novela Daňového řádu s dopadem do oblasti DPH 
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