Duben 2012

Aktuálně s Intras Consulting, a.s.
Vážení obchodní přátelé,
společnost Intras Consulting, a.s. si Vám dovoluje poslat druhé
vydání občasníku aktualit.
Se srdečným pozdravem
Pavel Švarc, CEO
Intras Consulting, a.s.

Mezinárodní daňové plánování
Příspěvek na téma mezinárodního daňového plánování si
dovolím začít citací jednoho amerického soudce: “Daně
jsou vynucené požadavky a ne dobrovolné příspěvky.
Nikdo nemá žádný závazek platit více, než je zákonem
požadováno.” Skutečnost, že soudní praxe soudce
Learneda Handa skončila již před více než 50 lety, nic na
daném tvrzení nemění.
Čtěte dále…
Pro více informací mi pište na
pavel.svarc@intras.cz

Možnost nárokovat si vrácení DPH z
neuhrazených pohledávek
Tímto příspěvkem bychom Vás rádi informovali o tom, že
má odběratel možnost nárokovat si zpět již odvedené
DPH z neuhrazených pohledávek. Jedná se však jen o ty
pohledávky, které byly přihlášeny v insolvenčním řízení.
Všechny podmínky jsou definovány v § 44 Zákona o dani
z přidané hodnoty.
Čtěte dále…

Pro více informací mi pište na
tereza.simkova@intras.cz

Nový obchodní rejstřík
31. března 2012 byla spuštěna nová aplikace obchodního
rejstříku, která nám umožní rychlejší a operativnější
zpracování požadavků, týkajících se zápisů a změn v
obchodním rejstříku.
Bezpochyby nejvítanější novinkou je úspora peněz a
času, kterou je možnost elektronického výpisu společnosti
zdarma. Data obsažená v databázi už nejsou pouze
informativní, ale i závazná.
Čtěte dále…
Pro více informací mi pište na
michaela.kolarikova@intras.cz

Švarcsystém: Jak se vyhnout pokutě?
V předchozím vydání aktualit jsme Vás informovali o
chystaných kontrolách na firmy a zaměstnance, kteří
docházejí do společnosti jako řadoví zaměstnanci, ale
svou mzdu si fakturují, což je typický příklad
švarcsystému. Ministerstvo práce a sociálních věcí již
proti tomuto systému začalo bojovat a rozdávat pokuty.
V tomto příspěvku Vám přinášíme několik rad, jak se
vyhnout pokutě.

Pro více informací mi pište na
veronika.capova@intras.cz

Čtěte dále…

Protokol ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění
mezi ČR a Rakouskem
Dne 9. března 2012 byl podepsán Protokol mezi Českou
a rakouskou republikou, který upravuje smlouvu z 8.
června 2006 o zamezení dvojímu zdanění a zabránění
daňových úniků z daní z příjmu a z majetku. V obou
státech bude následovat standardní legislativní proces,
vedoucí ke vstupu dokumentu v platnost.

Čtěte dále…
Pro více informací mi pište na
sandra.fouskova@intras.cz
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Chcete-li odebrat své jméno z našeho seznamu adresátů, odešlete email na intras@intras.cz
a do předmětu zprávy napište NE.

