PwC webináře: Převodní ceny
Není žádnou novinkou, že finanční
úřady se při daňových kontrolách
u daní z příjmů detailně zaměřují
na převodní ceny. Pokud se jedná
o téma, které ve Vaší firmě řešíte nebo
řešit budete, jistě rádi získáte přehled
o tom, co se v této oblasti děje.
Srdečně Vás zveme na dva webináře
z oblasti převodních cen. První
webinář se zaměří na současnou
praxi, aktuální vývoj a témata, druhý
Vás provede konkrétními příklady
a zkušenostmi v okruhu daňových
kontrol.

REGISTRUJTE SE ZDE

Aktuální vývoj a praxe
Novinky, zajímavá témata a judikáty

Daňové kontroly převodních cen
Zkušenosti a právní aspekty

Termín: 23. listopadu 2022, 10:00–11:00

Termín: 29. listopadu 2022, 10:00–11:00

Máte převodní ceny pod dohledem?

Překvapí Vás daňová kontrola převodních cen?

Programem Vás provedou Jindřich Ibl a Igor
Wotke, PwC specialisté na oblast převodních cen.

Programem Vás provedou Michal Honzíček,
PwC specialista na oblast převodních cen,
a advokát Radim Hanák z PwC Legal.

PROGRAM
●
●

●
●

Poslední vývoj v převodních cenách
Aktuální zkušenosti z praxe
Zajímavé judikáty
Aktuální témata (windfall tax, ceny energií)
a dopady na převodní ceny

PROGRAM
●

Zaměření daňových kontrol převodních cen

●

Typické požadavky finančních úřadů a způsoby
prokazování

●

Příprava na daňovou kontrolu z pohledu poplatníka

●

Odpovědnost jednatele, péče řádného hospodáře

Během webinářů nám budete moci Vaše dotazy zasílat průběžně prostřednictvím live chatu.
Webináře proběhnou v českém jazyce. Účast na obou akcích je bezplatná.
Vaše dotazy k programu a organizaci akcí ráda zodpoví Zuzana Bršťáková, zuzana.brstakova@pwc.com.

Upozornění: Na akci mohou být pořizovány běžné reportážní fotografie, audio nebo videozáznam, které budou využívány za účelem interní a externí propagace aktivit společnosti PricewaterhouseCoopers
Česká republika, s.r.o., typicky na webových stránkách společnosti a sociálních sítích, pro navazující komunikaci s účastníky akce a přípravu dalších obdobných či navazujících akcí a pro účely dokumentace
naší činnosti. Podrobnější informace k ochraně soukromí naleznete zde. Pokud si nepřejete, aby byly pořízeny Vaše záznamy (fotografie, audio, video), kontaktujte prosím organizátora akce.
Smluvní podmínky

