Dobrý den, dovolte mi, abychom Vás pozvali na seminář:

Statistika

INTRASTAT CZ

2017

její vztahy k DPH a k účetnictví
Datum a místo konání:
22. 08. 2016, Ostrava
20. 01. 2017, Praha
Komu je kurz určen :
Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a celním deklarantům, kteří
potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.
Všem , kteří si potřebují utřídit znalosti a dovednosti ,
které jsou důležité pro správné vykazování INTRASTATU.
Vyčerpávající informace i pro osoby začínající vykazovat Intrastat CZ nebo zpracovávat hlášení Intrastatu CZ
Všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie, případně z nich přijímají nebo do nich odesílají
zboží z jiných důvodů a mají tak povinnost vykazovat údaje do Intrastatu,nebo jim může tato povinnost
následně vzniknout.
Určen je i těm, kteří je zastupují při zpracování výkazů pro Intrastat a jejich předávání celním orgánům.
Kurz je připraven pro malý počet účastníků. Lze konzultovat vlastní problémy!!

Cíl :
Přinést účastníkům přehled základních pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT při
provádění různých obchodních transakcí.
Teorie a praxe u jednotlivých vykazovaných údajů.
Informace o provázanosti vykazování na uplatňování DPH
Aktuální doškolení problematiky legislativy související se zahraničním obchodem rok 2016.

Program kurzu:
1/ STATISTIKA INTRASTAT CZ
Základní předpisy vztahující se k problematice statistiky Intrastat CZ.
Zpravodajská jednotka a její základní povinnosti vykazující zpravodajské jednotky.
- Statistika Intrastat CZ a její návaznost na DPH a k účetnictví
- Právní předpisy k Intrastatu CZ
- Způsoby vykazování statistiky Intrastat CZ, lhůty pro podání hlášení.
- Prahy pro vykazování statistiky Intrastat a jejich sledování
Předmět statistiky Intrastat – zboží a výjimky z vykazování zboží ve statistice Intrastat CZ
- Důkazy o přemístění zboží přes statní hranice ČR
Podklady pro vedení statistiky Intrastat CZ, vzájemná provázanost, kontrolní vazby.
- Časová souvztažnost vykazování Intrastatu CZ, přepravy zboží, fakturace a DPH
Problém zpracovávání statistiky Intrastat CZ přes centrální elektronické systémy ekonomických
informací firmy
- Změny v elektronickém přenosu dat hlášení Intrastatu CZ
- Problematika jednotlivých vykazovaných údajů ve statistice Intrastat CZ
Změny v zařazování zboží do Kombinované nomenklatury EU – nový celní sazebník EU pro rok
2016
- Rozbor kódů transakcí
- Určení vykazované fakturované hodnoty
Dodací podmínky a jejich vykazování v Intrastatu CZ.
Změny celního zákona č.13/1993 Sb. ve vztahu ke statistice Intrastat CZ (kontrola, přestupky,
delikty, sankce)
- Opravy chyb a změn v hlášení Intrastatu CZ. Odpovědnost za správnost hlášení Intrastatu CZ
ARCHIVACE
Statistika Intrastat CZ a obchodní smlouva.

Dohled nad zbožím dvojího užití a intrakomunitární obchod EU.
Informace o aktuálních novinkách v oblasti celní problematiky a statistiky Intrastat.
2/ NOVÝ SPOLEČNÝ CELNÍ SAZEBNÍK EU – 2016. Praktická aplikace.
Dodací podmínky – charakteristika jednotlivých podmínek pro jejich určení.
Původ zboží a souvztažnost ke clu, DPH a Intrastatu CZ.
E-Dovoz, E-Vývoz a DPH.
Zboží dvojího užití a souvztažnost k zahraničnímu a intrakomunitárnímu obchodu EU – NOVELIZACE pro rok
2016.
Zdůraznění změn pro rok 2015.

Diskuse, dotazy , odpovědi
Možnost konzultovat své dotazy či problémy.

PŘEDNÁŠÍ A KONZULTUJE:
JUDr. Pavel Matoušek specialista celního jednatelství s rozsáhlými zkušenostmi z praxe v
zahraničním obchodě, INCOTERMS, obchod. smlouvy v celní problematice, osvědčený lektor a
praktik
ORGANIZAČNÍ INFORMACE:
MÍSTO KONÁNÍ KURZU: :
OSTRAVA: Mercure Ostrava Center,Českobratrska 18/1742,702 00 OSTRAVA, Tel: (+420)595606600
PRAHA: Hotel Royal Galerie , Křižíkova 87 , PRAHA - Karlín, www.royalgalerie.com
ČASOVÝ ROZVRH KURZU: 09.00 - 9.15 prezence, 9.15 - 15.00 přednáška, diskuse
ÚČASTNICKÝ POPLATEK:

Školné a služby : 3 600, 00 Kč
21% DPH:
756, 00 Kč
CELKEM:
4 356, 00 Kč
V ceně kurzu občerstvení a obědy.
Bankovní ústav : ČSOB, č.u. 221 903 844/0300,
IBAN: CZ13 0300 0000 0002 2190 3844
IČO : 284 27 637,
DIČ: CZ 284 27 637, IBAN: CZ13 0300 0000 0002 2190 3844
SEKRETARIÁT INFORMACE:
INORGA Tréninkové centrum s.r.o. Na poříčí 1041/12 , Nové Město, Praha 1, 110 00
Tel: 222 365 894
Mob: 604 729 119, 777 610 709
FAXUJTE: 00420/226805011
MAIL: inorga@inorga.eu

PŘIHLÁŠKA, ano, zúčastním se kurzu :

Statistika

INTRASTAT CZ

2016- 2017

její vztahy k DPH a k účetnictví

o
o

22. 08. 2016, Ostrava,

var. symbol

20. 01. 2017, Praha,

var. symbol

1.Příjmení, jméno, titul:
Funkce:

E-mail:

2.Příjmení, jméno, titul: .
Funkce:

E-mail:

220816
020916

Název a přesná adresa / fakturační/ organizace:
Přesná adresa:
PSČ:
Telefon:
Mobil:
Fax:
IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:
Jméno pracovníka, který je zodpovědný za vzdělávání ve firmě:
Tel:
E-mail:
Potvrzujeme, že: zaplatím vložné za kurz včetně 20 % DPH. Cena nezahrnuje ubytování.
Kurz bude uhrazen před začátkem školení.
Zaškrtněte způsob Vámi provedené platby:
- převodem na číslo účtu číslo účtu ČSOB: č.ú. 221 903 844/0300
- v hotovosti před zahájením kurzu (po předchozí tel. dohodě)
Faktura Vám bude vystavena a zaslána ihned po obdržení platby na účet
Po obdržení přihlášky Vás budeme mailem informovat o zařazení do kurzu.
Před zahájením kurzu Vás budeme kontaktovat, zašleme Vám upozornění na kurz a organizační informace.
Přihláška je závazná. Při storno do 7 dnů vybíráme manipulační poplatek ve výši 1 000 Kč. Pět dnů před
konáním kurzu je splatný celý účastnický poplatek.
ve výši: ..............................
Podpis :

var. symbol: ..........................

