Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Vás zve na odborný seminář:

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V DAŇOVÉM PRÁVU
Termín:

26. června 2015

Místo konání:

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Tř. 17. listopadu 8

Přednášející:

JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., odborný asistent Katedry správního práva a
finančního práva Právnické fakulty UP, advokát zaměřující se na daňové
právo a právo nemovitých věcí

Cíl semináře:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálními změnami v oblasti daní z příjmů (se
zaměřením na zdanění příjmů fyzických osob), daní souvisejících s nemovitými
věcmi a nepřímých daních. Zvláštní pozornost je kladena na zdanění nemovitých
věcí a nakládání s nimi se zaměřením na daňově vhodné formulace ustanovení do
smluvních dokumentů. Závěr kurzu bude věnován výběru aktuální judikatury
Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu v daňových věcech, a to opět se
zaměřením na praktické využití získaných poznatků ve smluvní praxi.
Kurz je pojat jako podrobné seznámení účastníků s aktuálním vývojem v rychle a
soustavně se měnícím českém daňovém právu pro právníky, kteří znalost zdanění,
a zejména zdanění nakládání s nemovitými věcmi, ke své praxi potřebují, ale nemají
možnost ji samostatně podrobně zkoumat a studovat.

Obsah semináře:
1) Aktuální změny v daních z příjmů se zaměřením na zdanění příjmů fyzických
osob
2) Aktuální změny ve zdanění nemovitých věcí a nakládáními s nimi
3) Smluvní ustanovení upravující nakládání s nemovitými věcmi s ohledem na
daňové souvislosti
4) Aktuální změny v nepřímých daních
5) Výběr ze současné judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu
ovlivňující kontraktaci

Cílová skupina:

Seminář je určen pro advokáty, právníky z realitních kanceláří, daňové
poradce a další zájemce o tuto problematiku.

Program:

09:00 – 09:30 – prezence
09:30 – 11:00 – seminář
11:00 – 11:15 – přestávka
11:15 – 12:45 – seminář
12:45 – 13:15 – přestávka
13:15 – 14:45 – seminář
14:45 – 15:15 – diskuze, závěr

Cena:

2 100,- Kč včetně 21% DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení a materiály)
Sleva pro absolventy PF UP – 10% z ceny kurzu

Pokyny k přihlášení:
Přihlásit se lze pouze elektronicky přes portál celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého zde:
http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-458
Uzávěrka přihlášek: 15. června 2015
Pokyny k platbě:
Všechny informace k platbě Vám budou automaticky zaslány po elektronickém přihlášení. Daňový
doklad je možné vytisknout přímo z portálu CŽV.
Uzávěrka plateb: 17. června 2015
Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, poplatek se nevrací.
Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.

Kontakt:
Mgr. Lenka Staňková,
tel: 585 637 640
mobil: 606629506
e-mail: lenka.stankova@upol.cz
http://cdv.upol.cz
www.pf.upol.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informace o lektorovi:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. je odborníkem na daňové právo, působí jako
odborný asistent Katedry správního práva a finančního práva Právnické
fakulty UP. Je také advokátem, ve své praxi se zaměřuje na finanční,
daňové a bankovní právo, dlouhodobě se také zabývá právními vztahy
souvisejícími s nemovitými věcmi. Je členem Pracovní komise pro veřejné
právo II - finanční právo Legislativní rady vlády. V minulosti byl členem
pracovní komise pro přípravu nového zákona o daních z příjmů na
Ministerstvu financí ČR, v současné době je pak také členem rozkladové
komise ministra financí. V rámci své akademické činnosti pravidelně
uskutečňuje zahraniční výukové pobyty (např. na právnických fakultách
Universidad de Santiago de Compostela nebo Universidad de Granada,
Španělsko; The Hague University, Nizozemsko; Université Paris Sud, Faculté de Jean Monnet,
Francie; nebo Università degli Studi di Napoli Federico II nebo Universita degli Studi di Milano,
Itálie). Účastní se také vědeckých pobytů a odborných konferencí v zahraničí (např. USA, Velká
Británie, Rusko, Slovensko, Španělsko, Turecko). V rámci své publikační činnosti je autorem
desítek publikací v odborných časopisech i v monografiích.

