BIC Plzeň, člen sítě Enterprise Europe Network,
Vás zve na sérii podzimních webinářů

Pravidla zahraničního obchodu
září – listopad 2021 (online)

Přednášející: Marek Reinoha
poradce a specialista v oblasti cel, unijního obchodu a DPH
Série 10 podzimních vzdělávacích online akcí je zaměřena na zahraniční obchod. Díky webinářům si ujasníte,
co zahraniční obchod obnáší z hlediska sledování pohybu zboží v rámci EU, jaká pravidla se v oblasti e-commerce
nově uplatňují, jak dodací doložky INCOTERMS ovlivňují uplatňování DPH a celních předpisů a zejména porozumíte
problematice DPH v zahraničních obchodních operacích (obchod se zbožím a službami v EU a mimo EU). Získáte
základní přehled nebo si prohloubíte dosavadní znalosti v dané problematice.
Na každou online akci je nutné se předem registrovat. Při registraci můžete položit své dotazy k uvedené
problematice. Takto obdržené dotazy budou přednostně na webináři zodpovězeny.
Všechny webináře budou probíhat prostřednictvím Microsoft Teams, v předstihu obdržíte pozvání e-mailem.
Webináře jsou určeny pro podnikatele, výrobní a obchodní společnosti a jejich pracovníky (např. nákupní/prodejní
nebo obchodní oddělení, logistické a ekonomické útvary, celní deklaranty, účetní, obchodníky připravující smlouvy
se zahraničními partnery). Užitečné informace ocení i startupy nebo firmy, které ještě nepůsobí za hranicemi ČR,
ale teprve o své expanzi uvažují.
Termíny, zaměření, registrace a obsah webinářů:
10. září
•
•
•
•
13. září
•
•
•
•

10.00 – 12.00 hod.

INTRASTAT 1: základní pravidla

registrace do 8. září zde

Definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základní pravidla jeho provádění.
Předpisy upravující vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT a pravidla vykazování.
Vykazování při provádění různých obchodních operací se zbožím (nákup, prodej, zušlechťovací operace,
vícestranné obchody apod.).
Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.
15.30 – 18.30 hod.

INTRASTAT 2: vyplňování výkazů

registrace do 11. září zde

Postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží, následné opravy ve výkazech, zboží
vyňaté z povinnosti ve výkazu pro INTRASTAT.
Možnosti využití vnitrofiremních informačních systémů pro sběr údajů nutných pro vykazování.
Příklady vykazování vybraných obchodních operací, provázanost s uplatňováním DPH, změny v roce 2021.
Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

een.ec.europa.eu

Termíny, zaměření, registrace a obsah webinářů:
29. září
•
•
•
•

15.30 – 17.30 hod.

•
•
•

15.30 – 18.30 hod.

•
•

•
•

•
•
•
•

15.30 – 18.30 hod.

DPH 1: dodání zboží v EU

registrace do 16. října zde

15.30 – 18.30 hod.

DPH 2: pořízení zboží v EU

registrace do 23. října zde

Vnitrounijní ochod se zbožím (základní pravidla jeho provádění) a problematika DPH.
Pořízení zboží z jiné členské země EU (místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik povinnosti přiznat
daň).
Praktické příklady obchodních operací.
Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

1. listopadu
•

registrace do 5. října zde

Vnitrounijní ochod se zbožím a základní pravidla jeho provádění.
Dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (místo zdanitelného plnění, daňové
doklady, prokazování dodání, osvobození od DPH).
Dodání v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku), dodání zboží s montáží, dodání zboží osobám
neregistrovaným k DPH.
Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

25. října
•
•

Dodací doložky

Vliv dodacích doložek INCOTERMS 2020 na uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního
obchodu se zbožím.
Souvislosti smluvních ujednání se zahraničními obchodními partnery a správné uplatňování daňových
a celních aspektů dodávek zboží.
Praktické příklady obchodních operací.
Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

18. října
•
•

registrace do 27. září zde

Nová pravidla platná od 1. července 2021, přeshraniční elektronické obchodování mezi podniky (B2B)
a spotřebitelem (B2C) a uplatňování pravidel DPH.
Zvláštní režim jednoho správního místa na prodej zboží v rámci EU i na určitá domácí dodání zboží (e-shop,
platformy, tržiště).
Dovoz malých zásilek do 22 EUR, zvláštní dovozní režim pro zásilky nepřevyšující 150 EUR.
Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

7. října
•

E-commerce

15.30 – 18.30 hod.

DPH 3: třístranné obchody

registrace do 30. října zde

Dodání zboží/pořízení zboží v rámci jiných členských států EU při třístranných obchodech z pohledu
uplatňování DPH.
Dodávky zboží mezi více než třemi osobami (vícestranné obchody) v rámci EU.
Vývoz/dovoz zboží při třístranných a vícestranných obchodech z pohledu uplatňování DPH a celních
předpisů.
Praktické příklady obchodních operací.
Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

een.ec.europa.eu

Termíny, zaměření, registrace a obsah webinářů:
8. listopadu
•
•
•
•
•
•

15.30 – 18.30 hod.

•
•

•
•

•
•

DPH 5: vývoz zboží

registrace do 13. listopadu zde

Vývoz zboží z pohledu celních předpisů a zákona o DPH, základ daně při vývozu zboží / statistická hodnota
při dovozu zboží, DUZP a daňové doklady při vývozu zboží.
Podmínky pro uplatnění osvobození vývozu od DPH ve vazbě na elektronické celní řízení při vývozu.
Složitější případy vývozu (př. vývozy zboží dodávaného do třetí země s montáží nebo instalací, vývozy zboží
prodávaného do jiných členských států EU, vývozy zboží propouštěného do režimu vývozu v jiném členském
státě EU, umísťování zboží do svobodného pásma nebo skladu).
Praktické příklady obchodních transakcí.
Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

22. listopadu 15.30 – 18.30 hod.
•
•
•

registrace do 6. listopadu zde

Dovoz zboží z pohledu celních předpisů a zákona o DPH, celní hodnota a základ daně při dovozu zboží.
Datum vzniku povinnosti přiznat DPH při běžném postupu a při zjednodušených postupech v celním řízení.
Daňové doklady, osvobození dovozu zboží od cla a DPH, oprava základu daně při dovozu zboží.
Složitější případy dovozu (př. dovozy zboží nakupovaného od osob registrovaných k DPH v jiných členských
státech EU, dovozy zboží při jeho propuštění do celního režimu „po cestě“ v jiném členském státě EU).
Praktické příklady obchodních transakcí.
Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

15. listopadu 10.00 – 13.00 hod.
•

DPH 4: dovoz zboží

DPH 6: služby

registrace do 20. listopadu zde

Pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH.
Poskytování služeb do jiných členských zemí EU / mimo EU (do třetích zemí).
Poskytování služeb osobami registrovanými v EU / mimo EU do tuzemska (včetně případů vzniku povinnosti
přiznat DPH).
Praktické příklady poskytování různých typů služeb.
Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

Účast na webinářích je bezplatná. Registrovat se můžete nejpozději 2 dny před konáním akce nebo do naplnění
kapacity. Pořadatel si vyhrazuje právo registrovat přihlášky dle data jejich přijetí s omezením účasti na 2 osoby
z jedné organizace na daný webinář.
Bližší informace: Miroslava Skrziszowská, m.skrz@bic.cz.
Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové smlouvy
č. 879523 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
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