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● 

Pozvánka na odborný seminář na téma 

NOVINKY V OBLASTI DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY 
 
Rok 2021 nebyl tak „bohatý“ na novely zákona o dani z přidané hodnoty jako roky předcházející, 

nicméně i přesto se objevila celá řada nových pravidel, stanovisek a názorů ovlivňujících uplatňování 

DPH v každodenní praxi. 

 

Proto bychom Vás rádi pozvali na naše pravidelné podzimní školení v oblasti DPH. Tentokrát se 

zaměříme především na následující oblasti: 

 

• Dílčí novely zákona o DPH schválené v roce 2021  

− změny v oblasti nemovitých věcí 

− nový režim cestovních služeb 

− vliv zaokrouhlení na výpočet základu daně 

− nové vymezení zdravotnických prostředků pro účely stanovení sazby daně 

 

• Nejčastější důvody neuznání nároku na odpočet daně na vstupu  

− prokázání skutečného poskytovatele zdanitelného plnění 

− vymezení předmětu přijatého zdanitelného plnění 

− účast na daňovém podvodu 

 

• Vznik ručitelství za daň nezaplacenou poskytovatelem ve světle nové judikatury Nejvyššího 

správního soudu a Soudního dvora EU 

− rozšíření podmínky vědomostního testu  

− ručení za úroky z prodlení 

 

• Nová judikatura Soudního dvora EU s dopadem do praxe 

− oprava původního odpočtu daně 

− vynaložení nákladů na zhodnocení cizí věci 

− držení faktury jako hmotněprávní podmínka pro nárok na odpočet daně a minimální 

náležitosti faktury 

− DPH aspekty u sankčních poplatků v případě nedodržení smluvních podmínek 

− prodloužená záruka na prodané zboží 

− rozlišení pojmu „jediné komplexní plnění“ a vedlejší plnění k hlavnímu plnění“ 

 

• DPH aspekty výkonu funkce člena představenstva ve světle nové judikatury Nejvyššího 

správního soudu 

 

• Vybrané závěry Koordinačních výborů Generálního finančního ředitelství a Komory 

daňových poradců ČR 

− DPH aspekty u kompenzace za nespotřebovaný materiál 

− daňové aspekty u uhlíkových kreditů 

 

• Připravované významné změny v podávání výkazů INTRASTAT s účinností od 1. ledna 2022 
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