Informace o akci

Daňové a právní fórum
OLOMOUC

DATUM AKCE

27. 11. 2019, 9:00 - 13:45
(registrace od 8:00)
CENA AKCE

1 000 Kč

Zveme Vás na tradiční předvánoční konferenci
KPMG
Těšit se můžete na diskuzi s Tomášem Rozehnalem, ředitelem
Odvolacího ﬁnančního ředitelství a Mgr. Lubomírem Doskočilem,
vedoucím odboru Původu zboží z Generálního ředitelství cel. Daňové a
právní novinky představí experti z KPMG, kteří se zaměří na tato
témata:
• Novinky v oblasti daně z příjmů a DPH,
• aktuality ze správy daní,
• co je nového v celní oblasti,
• IFRS – co se děje a co nás čeká?
• zajímavosti z právní oblasti.
V případě dotazů nás kontaktujte na akce@kpmg.cz.
Informace k platbě
Registrační poplatek ve výši 1 000 Kč (včetně DPH) neplaťte
prosím před konáním akce.
Po uskutečnění akce vám vystavíme fakturu (daňový doklad) v
souladu se zákonem o DPH do 15 dnů. Na základě tohoto daňového
dokladu uhraďte prosím příslušnou částku se správným variabilním
symbolem.
V případě nutnosti vystavit fakturu před konáním konference,
kontaktujte prosím Bronislavu Nagyovou a v žádosti uveďte kód akce
„DPFOLO2019“.
Registrace je závazná. Případné zrušení registrace je možné
nejpozději pět pracovních dní před konáním akce, v opačném případě
musíme účtovat registrační poplatek v plné výši.
Část výtěžku z registračních poplatků věnujeme na dobročinné účely.

MÍSTO KONÁNÍ

Clarion Congress Hotel,
Jeremenkova 36, Olomouc

Konference není určena společnostem poskytujícím daňové a právní
poradenství.

Program

27. 11. 2019
8:00 - 9:00

Registrace a snídaně

9:00 - 9:05

Úvodní slovo

Pavel Otevřel

9:05 - 10:05

Diskuze s Tomášem Rozehnalem, OFŘ

Tomáš Rozehnal, Pavel
Rochowanski

10:05 - 10:30

Novinky v oblasti daně z příjmů a DPH

Kateřina Bereková,
Martin Krapinec

10:30 - 10:45

Aktuality ze správy daní

Andrea Davidová

10:45 - 11:15

Přestávka

11:15 - 11:45

Novinky v celní oblasti

Lubomír Doskočil

11:45 - 12:05

IFRS - co se děje a co nás čeká?

Miroslava Prokešová

12:05 - 12:35

Zajímavosti z právní oblasti

Radim Kotlaba

12:35 - 12:45

Dotazy a diskuze

12:45 - 13:45

Oběd a networking

13:45 - 16:15

Odpolední workshopy

